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Mivel a vetítési feltételek kap-
csán a Taylor Projects Kft., 
a Viszkis című film romá-

niai forgalmazója és Csíkszere-
da Polgármesteri Hivatala, a Csíki 
Mozi üzemeltetője korábban nem 
tudott megegyezni, a csíkszere-
dai bankrablóról szóló alkotást a 
főhős szülővárosában eddig egy-
szer sem láthatták az érdeklődők. 
Jövő héten azonban a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem Csíkszeredai Karának Hallga-
tói Önkormányzata (HÖK), illetve 
az egyetemen működő Bölöni Far-
kas Szakkollégium kezdeménye-
zésének köszönhetően kétszer is 
vetíteni fogják a Viszkist a Szak-
szervezetek Művelődési Házában. 

Mihály Gergő, a Hallgatói Ön-
kormányzat elnöke érdeklődé-
sünkre elmondta, két hete vették 

fel a kapcsolatot a film románi-
ai forgalmazójával, akik nagyon 
nyitottan fogadták a megkere-
sést. „Miután megtudtuk, hogy 
Csíkszentdomokoson rengeteg 
érdeklődő lemaradt a filmről, 
mert egyszerűen nem fértek be 
a terembe, illetve rengeteg csík-
szeredai lakostól hallottuk, hogy 
nagyon szívesen megnéznék a 
filmet, úgy döntöttünk, megpró-
báljuk megszervezni a vetítést. 
A forgalmazóval az egyeztetések 
során azt nem taglaltuk, hogy ed-
dig miért nem vetítették a filmet 
Csíkszeredában, inkább kap-
tunk az alkalmon, amikor láttuk, 
hogy nyitottak a kérésünk iránt, 
hiszen a városnak és az egye-
tem hallgatóinak is nagy igénye 
van arra, hogy láthassák a fil-
met. Részletekbe nem megyek 

bele, de annyit elárulhatok, hogy 
nagyon korrekt feltételeket aján-
lottak, és tegnap meg is kötöttük 
a szerződést. A forgalmazó még 
abban is segített, hogy felvegyük 
a kapcsolatot Ambrus Attilával, 
aki szintén örült a megkeresés-
nek, és igent mondott a közön-
ségtalálkozóra, így a második 
vetítésen ő is jelen lesz” – emelte 
ki Mihály Gergő. A Viszkist már-
cius 21-én és 22-én, jövő szerdán 
és csütörtökön 20 órától vetítik a 
Szakszervezetek Művelődési Há-
zában. A belépő szerdán 15 lejbe 
kerül, csütörtökön pedig a kö-
zönségtalálkozó miatt 20 lejbe. 
Jegyek kizárólag az egyetemen 
vásárolhatók, mától naponta 10 
és 18 óra között.

ISZLAI KATALIN

Csíkszeredában is láthatják a Viszkis című filmet jövő héten

Léptek az egyetemisták

Valószínűleg telt ház lesz. Miközben a városháza magyarázkodott, az egyetemisták léptek
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Ülünk a tábortűz körül, csepegtetjük a sza-
lonna olvadt zsírját a hagymakarikákkal be-
borított kenyérre, egy pálinkás üveg körbejár, 
fogynak a sörök is, a tréfamesterek ismét 
kitesznek magukért, csorog a könnyünk a ka-
cagástól, egyre disznóbb viccek hangzanak 
el, előkerül egy gitár, együtt üvöltjük bele az 
éjszakába fiatalságunk minden vágyát, egy 
fiú táncra kér, többen felállnak táncolni, im-
bolygunk a tűz mellett, olyan az egész, mint 
valami indián rituálé, hajunk az arcunkba lóg, 
nem számít semmi, pattog a tűz, néhányan 
átugranak rajta, te csak kacagsz, majd valaki 
kitalálja, hogy menjünk fürödni a tóba, futás 
közben dobáljuk le magunkról a ruhákat, úgy 
vágtatunk a vízbe, mint egy szilaj ménes, 

felverjük a már alvó természetet, megzörren-
nek a bokrok, visítunk a hideg víztől, egymást 
spricceljük, viháncolunk, mint megkergült 
halak, ha van ilyen, megérinted a vállamat, 
ülünk dideregve, egymást melegítve a tópar-
ton, valaki elvitte a ruháinkat, nézd, az a mi 
csillagunk, mutatod, és én hiszem, hogy az 
az égitest csak azért van ott, hogy legyen egy 
közös kapaszkodónk kint az univerzumban 
is, merthogy itt, ezen a sárgolyóbison mi már 
egymásba kapaszkodtunk, az biztos. 
Itt nagyot sóhajtott. Holnap majd a hargi-
tai kirándulást élem újra – gondolta, majd 
ráncos kezével magára húzta a takaróját. A 
sötétítő résein beszűrődő holdsugár meg-
csillant ősz haján. 

TúlélésSzabálytalanul átkelő kiskorút ütöttek el

Felügyelet nélkül lévő, az 
úttesten tiltott helyen fi-
gyelmetlenül átkelő csík-
szentmihályi kiskorút ütött 
el egy autó Csíkszeredában. 
A 33 éves csíkszeredai A. N. 
autójával a Puskaporos utca 
felől a Testvériség sugárút 
irányába haladva a Tudor 
Vladimirescu utcában, a me-
gyei rendőr-főkapitányság 
közelében ütötte el hétfő délután az úttestre figyelmetlenül kiszaladó, 
kilencéves csíkszentmihályi A. O.-t. A balesetben a gyerek könnyebben 
megsérült. A jármű vezetője nem volt alkohol befolyása alatt – közölte a 
Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. (Pinti Attila)

Kétszer is vetíteni fogják jövő héten a Viszkis rabló néven elhíresült, csíksze-

redai születésű Ambrus Attila történetét feldolgozó filmet Csíkszeredában. A 

Sapientia egyetem Hallgatói Önkormányzatának kezdeményezésére tartott 

vetítések egyikén a főszereplő is jelen lesz.

KORÁBBI FELVÉTEL: VERES NÁNDOR

A székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház a héten még két 
napon játssza a Boldog mese cí-
mű zenés-táncos játékát a Csíki 
Játékszín mesebérleteseinek. 
Ma 10.30 órától a Móka bérlet, 
12.30 órától a Nagy Imre sárga 
színű bérletek érvényesek az 
előadásokra. Pénteken 11 órától 
a Hamupipőke bérletek tulajdo-
nosait, 12.30 órától a Kis herceg 

bérleteseket várják a színház-
ba. „Gyertek, keressük meg 
együtt, hová juthatunk, ha ki-
rályfi módra kalandra indulunk 
a boldogság nyomában! Utunk 
köveit Rigó Béla írása nyomán 
Márkó Eszter rakta szavakból, 
majd zenés mesejátékká ren-
dezte a Tomcsa Sándor Színház 
színpadán” − hívogatják szín-
házba a gyerekeket.

Mesejáték a Játékszínnél

Hangulatos jelmezekkel elevenedik meg a mesés világ

FOTÓ: BALÁZS ATTILA

Ma este hét órától a csíksze-
redai Szakszervezetek Művelő-
dési Házában tart közös ünnepi 
hangversenyt az 1848-49-es sza-
badságharc tiszteletére a Csí-
ki Kamarazenekar és a Georgius 
Kamarazenekar.

A március 15-i ünnepségso-
rozat részeként zajló előadás 
karmestere a budapesti Werner 
Gábor. A hangverseny első ré-
szében szólista szerepben rit-
kán előforduló két hangszert 
hallhat a közönség, az altfuru-
lyát és a fagottot, különlegesen 
szép, de alig játszott művek sze-
replőjeként. Műsoron szerepel 
Ludwig van Beethoven István 
király nyitánya, Georg Philipp 
Telemann Furulya-fagott ket-
tősversenye, Carl Maria von 

Weber  F-dúr fagottversenye. 
A műsor második részében is-
mertebb magyaros hangvételű 
műveket játszanak a művészek. 
Az ünnep tiszteletére felcsendül 
Hector Berlioztól a Rákóczi-in-
duló, Joseph Haydntől a Magyar 
rondó, Liszt Ferenctől a Magyar 
rapszódia, majd elhangzik Erkel 
Ferenc Hunyadi palotás, Kodály 
Zoltán Háry János − dal, inter-
mezzo −, Kálmán Imre Ördöglovas 
– palotás −, Johannes Brahms 
Magyar táncok című műve.

Az idei ünnepi előadásra a je-
gyek felnőtteknek tizenöt lejbe, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 
tíz lejbe kerülnek. Jegyek elő-
vételben a Szakszervezetek 
Művelődési Házának jegypénz-
tárában kaphatók.

Ünnepi hangverseny




