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Pierre Barillet – Jean-Pierre 
Grédy szerzőtársak víg-
játékát, A kaktusz virágát 

mutatja be nemsokára a Csíki 
Játékszín. A darab zenés válto-
zatát játsszák, élőzenés kísé-
rettel. „A párizsi sztárfogorvos 
és szájsebész, Julien, nők soka-
ságát bolondítja magába. Hogy 
ne kelljen lehorgonyoznia egyik 
kalandja mellett sem, gyűrűt 
húz és háromgyermekes csa-
ládapaként mutatkozik be a höl-
gyeknek. Így találkozik a húsz 
évvel fiatalabb Antoniával, aki-
nek kész lenne megkérni a kezét 
is, de ahhoz előbb el kell válnia 
a kitalált feleségétől. A lelkiis-
meretes Antonia ragaszkodik 
hozzá, hogy találkozzon Julien 
nejével a válás előtt. Végső elke-
seredésében Julien a tíz éve mel-
lette dolgozó asszisztenséhez, a 
kaktusznak gúnyolt Stéphanie 
Vigneau kisasszonyhoz fordul 
segítségért” – közölte ízelítőként 
a színdarab történetéről közle-
ményében a színház. Amint a 
premiert beharangozó tegnapi 
sajtótájékoztatón Parászka Mik-
lós színházigazgató összegezte, 

bonyolult szerelmi história ez, 
jellemző emberi helyzetekkel, 
a darab pedig egyszerre szóra-
koztató és tartalmas.

A szórakoztató műfaj varázsa

A Csíki Játékszín által szil-
veszterre rendszerint műsorra 
tűzött szórakoztató műfaji dara-
bok erősítették a színházba járá-
si szokásokat, ezek a színházba 
járási szokások pedig jelentősen 
erősödtek a térségben az utób-
bi években – fejtette ki a Csíki 
Játékszín vezetője. Azt mondta, 
örül, ha a szilveszteri műsoro-
kon új arcokat lát, hisz ezeknek 
az embereknek is elkezdődik a 
kötődése a színházhoz.

Új munkakör és visszatérő színész

A Csíki Játékszín vezetője ki-
emelte, új darabjuk Bene Zoltán 
kiváló hangszerelésében kerül 
színpadra. A rendező Kányádi 
Szilárd, akit eddig színészként 
ismert meg a közönség, és aki 
a rendezői szakot is elvégez-
te, most pedig új „szerepben” 
mutatkozik be. A vígjáték női 

főszerepében Dálnoky Csillát 
láthatja a közönség, aki pár év 
kihagyás után tér vissza a szín-
padra. A férfi főszerepet Kozma 
Attila játssza. Amint Kányádi 
Szilárd rendező elmondta, a 
darab hús-vér karakterei által 
is közelebb érezheti majd a kö-
zönség magát a történethez.

R. KISS EDIT

A kaktusz virága című színdarabot mutatja be a Csíki Játékszín

Zenés vígjáték év végére

Szórakoztató és tartalmas darabbal készülnek a Csíki Játékszínnél

Hordozható ultrahangkészü-
léket adományozott a csík-
szeredai Multimed Klinika a 
Hargita Megyei Mentőszolgá-
latnak tegnap.

„Megvalósult egy elképze-
lés, amely nagymértékben 
emeli a sürgősségi betegellátá-
sunk színvonalát” – fogalma-
zott az átadón Péter Szilárd. A 
mentőszolgálat vezérigazgató-
ja elmondta, rendkívül hasz-
nos készüléket kaptak, ugyanis 
annak segítségével a mentős 
orvosok már a helyszínen meg-
jeleníthetik a balesetet szenve-
dett áldozatok testének belső 
felépítését, megállapíthatják az 
esetleges károsodásokat, sé-
rüléseket, például a belső vér-
zést. „Köszönjük az adományt 

a Multimed Klinikának, ezt az 
ajándékot tulajdonképpen a Mi-
kulás hozta el” – nyilvánított 
köszönetet Péter Szilárd. Do-
mokos Iván, a mentőszolgálat 
orvosigazgatója megjegyezte, 
sok nyugati állam mentőszol-
gálatainál sincs ilyen felszere-
lés, a romániaiak közül pedig 
úgy véli, elsőként tehettek szert 
ilyen készülékre. „Ez nagy le-
hetőség a betegellátás javítá-
sára” – véleményezte Domokos 
Iván. Orbán Imre, a csíkszere-
dai Multimed Klinika vezetője 
örömét fejezte ki, hogy segíte-
ni tudtak, s mint fogalmazott, a 
jövőben is partnerek lesznek a 
megyei mentőszolgálattal.

MOLNÁR RAJMOND

Javul a sürgősségi betegellátás a mentőszolgálatnál

„Mikulásjárás” a mentőszolgálatnál. Hasznos készüléket kaptak

Jellemző emberi 

helyzetek, bonyolult 

szerelmi história, ze-

nés és szórakoztató, 

de tartalmas darab 

− jellemezték a Csíki 

Játékszín következő 

előadását az önkor-

mányzati színház 

vezetői és az alkotók. 

A kaktusz virága című 

zenés vígjátékot, 

amellyel az évet is 

búcsúztatja a társu-

lat, december 15-én 

mutatják be.

530182, Csíkszereda, 
Fortuna Park sétány 2A.
Telefon: 0266–372 370
E-mail: 
csikihirlap@csiki-hirlap.ro
marketing@csiki-hirlap.ro
hirdetes@csiki-hirlap.ro
elofizetes@csiki-hirlap.ro
Fax: 0266–372 360

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.
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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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Decemberben két előadás

A Csíki Játékszín december 15-én mutatja be a zenés vígjátékot, 
A kaktusz virága premierjére a Bánk bán bérlet érvényes, jegyek a 
fennmaradó helyek függvényében vásárolhatók. Az előadás bér-
letszünetben december 30-án, a színház évbúcsúztató rendezvé-
nyének alkalmával is megtekinthető.
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