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Fodor Zoltán, a Vacsárcsi If-
júsági és Kulturális Egyesü-
let (VIKE) programfelelőse 

ismertette, vasárnap tizenha-
todik alkalommal szerveznek 
Amatőr Színjátszó Találkozót 
Csíkszentmihály községben, 
ezúttal Csíkvacsárcsiban. A 

sajtóban, interneten keresztül 
meghirdetett eseményükre idén 
három csoport jelezte részvéte-
li szándékát. Az előzményekkel 
kapcsolatban kiemelte, habár 
elsősorban a Hargita megyei 
amatőr színjátszóknak szer-
vezik az eseményt, eddig sem 

utasították vissza a távolabb-
ról jelentkezőket – korábban 
csatlakoztak eseményükhöz 
Kovászna, Bihar és Szilágy me-
gyei, illetve kalotaszegi csopor-
tok is. Az első tíz évben még 
versenyjellege volt az esemény-
nek, azóta azonban a találkozás 
lehetőségének megteremtésé-
re fektetik a hangsúlyt. Az előző 
tizenöt találkozó során a szín-
játszó csoportok 81 előadását 
tekinthették meg az érdeklő-
dők, valamint az esemény révén 
szinte minden erdélyi humoris-
tával találkozhattak.  

Bogos Róbert, a csíkajnádi 
Szent István Szervezet (SZISZ) 
programfelelőse rámutatott, a 
2002-ben indult rendezvény cél-
ja, hogy egy találkozó keretében 
ünnepelhessék az amatőr szín-
játszó- és táncművészetet. Ez-
által találkozhatnak a csoportok 
tagjai, megoszthatják egymás-
sal tapasztalataikat, megvitat-
hatják az amatőr színjátszás 
nehézségeit, rámutathatnak fon-
tosságára. A nehézségek kap-
csán arra is kitért, hogy habár 
még ma is sok helyen népszerű 
az amatőr színjátszás, a fellé-
pésekkel kapcsolatban vissza-
fogottak a csoportok, lankadt a 

támogatottságuk is, s a külföl-
dön dolgozó fiatalok hiánya mi-
att egyre kevesebben vonhatók 
be a mozgalomba. Megjegyez-
te, tizenöt év után az amatőr he-
lyett a műkedvelők színjátszó 
találkozója megnevezést hasz-
nálják inkább. 

A VIKE elnöke, Bíró Mária  
beszámolt, a találkozó kereté-
ben vasárnap a helyi kultúrott-
honban átadják azt a négy női 
és öt férfi felcsíki székely ruhát, 
amelyet pályázat útján nyert a 
helyi Búzavirág Néptánccso-
port Hargita Megye Tanácsától. 
Az eseményen a néptánccso-
port tagjai az új székely ruhák-
ban lépnek majd színpadra. 

Végezetül Dobos László, 
Csíkszentmihály község alpol-
gármestere, a SZISZ korábbi 
tagja szólalt fel, mint fogalma-
zott, az önkormányzat fontos-
nak tartja a helyi kulturális 
események felkarolását, emel-
lett támogatását – a szervezők 
idén is éltek egy helyi önkor-
mányzat által meghirdetett pá-
lyázati lehetőséggel, ezáltal öt 
ezer lejt fordíthatnak az ese-
mény megszervezésére.   

KÖMÉNY KAMILLA

Amatőr színjátszók találkoznak Vacsárcsiban

Amatőr helyett műkedvelő

A vasárnapi találkozón ünnepelik az amatőr színjátszó- és táncművészetet

A hétvégi Amatőr Színjátszó Találkozó részleteiről 

és korábbi tapasztalataikról számoltak be teg-

napi sajtótájékoztatójukon a szervező Vacsárcsi 

Ifjúsági és Kulturális Egyesület és a csíkajnádi 

Szent István Szervezet képviselői.
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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Csíki Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál és a 

szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség telefonszá-
mát, a 0266–372370-et tárcsázza, és bemondja 

pontos címét, lapkihordóink felkeresik Önt ottho-
nában, náluk megrendelheti lapunkat. 
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.

Hon lap: www.csiki-hirlap.ro
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Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Románi-
ai Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Csíkszék napilapja

0266-371100
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit

a szerkesztõk fogadják 
naponta 8–20 óra között!
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A vasárnapi programról 

A találkozó programja 16.30-kor kezdődik: a megnyitó után színpadra 
lép a Csíkvacsárcsi Pöttöm Néptánccsoport, majd a Csíkvacsárcsi Bú-
zavirág Néptánccsoport. Meghívottként fellép a  Csíkszentsimoni Ifjú-
sági Fúvószenekar, majd a Csíkmenasági Színjátszó csoport A viagra, 
EU-s disznó című vidám jeleneteit tekinthetik meg a jelenlevők. A 
Csíkvacsárcsi Cserevirág Néptánccsoport előadása után a Szentegy-
házi Vigyorgók Hófehérke és a hét törpe című paródiája következik, 
ami után a Borzsovai Férfikórus énekel. Végül Csíkvacsárcsi amatőr 
színjátszó csoportja Móricz Zsigmond A zördög darabját mutatja be. 
Fél kilenckor kiértékelik a látottakat, majd az Open Stage szórakoztat-
ja a közönséget. Az eseményre a belépés díjtalan. 

FOTÓ: GECSE NOÉMI

Sztrájkőrséget állt a mentőszolgálat országos szakszervezete teg-
nap délelőtt a munkaügyi, az egészségügyi és a Pénzügyminisz-
térium székhelye előtt. A Hargita Megyei Mentőszolgálattól kilenc 
szakszervezeti tag vett részt a tiltakozó akción.A mentőszolgálatok 
alkalmazottai a közalkalmazottak bértörvényének módosítását, az 
alkalmazottak létszámának növelését és egy többéves keretszerző-
dés megkötését, valamint a 2018-as évre vonatkozó költségvetés 
jóváhagyását követelik, amelyből új mentőautókat vásárolnának. 
Erre már korábban, szeptember végén is felhívták az illetékes szak-
tárcák figyelmét a megyeszékhelyeken megszervezett figyelemfel-
keltő megmozdulásokkal. Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása 
szerint a tegnap délelőtti tiltakozás hivatalosan 10 óra 30 perc-
kor kezdődött el. 11 óra 30 percig a munkaügyi minisztérium előtt  
tüntettek, 11 óra 30 perc és 12 óra 30 perc között az egészségügyi 
minisztérium székhelye előtt, majd felvonultak Bukarest utcáin. A 

Hargita Megyei Mentőszolgálattól 
kilenc szakszervezeti tag utazott 
el a tegnapi tiltakozó akcióra – 
tudtuk meg Péter Szilárd vezér-
igazgatótól. A tiltakozásokat köve-
tően a szakszervezet azt szeretné, 
ha a három minisztérium vezetője 
és a kormányfő által kijelölt kép-
viselő találkozna a szakszervezeti 
képviselőkkel. Mint ismeretes, a 
mentőszolgálat szakszervezete 
október 5-én országos tiltakozó akcióba kezdett meghatározatlan 
ideig. A tiltakozás során minden mentőautóra két A4-es méretű pla-
kátot helyeztek ki „Országos tiltakozás” felirattal. Az alkalmazottak 
fehér karszalagot viselnek ruhájukon a tiltakozás jeléül. 

Bukarestben tiltakoztak a mentősök
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