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• Több mint harminc 
alkotást tekinthetnek 
meg a filmkedvelők a 
Csíki Moziban szep-
tember 11-22. között a 
Filmszereda – Székely-
földi Mozgókép Feszti-
vál ideje alatt.

MOLNÁR RAJMOND

A második alkalommal meg-
rendezendő, a csíkszeredai 
önkormányzat szervezésé-

ben zajló Filmszeredával kapcso-
latos fontosabb információkat saj-
tótájékoztatón ismertették tegnap. 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda 
polgármestere elmondta, a fesztivál 
ideje alatt a magyar vonatkozású 
mozgóképes alkotások mellett a 
romániai fi lmgyártás legjobbjai is 
vászonra kerülnek. Emellett az idei 
fesztivál érdekessége, hogy a tava-
lyinál egy árnyalattal jelentősebb 
lesz a nemzetközi fi lmgyártás fon-
tosabb eredményeinek a szemléje is. 
Ugyanakkor néhány fi lm esetében 
rendezőkkel és szereplőkkel is talál-
kozhat a csíki közönség, az egyez-
tetések még zajlanak. Ráduly azt is 
kiemelte, hogy a mozgóképfesztivál 
csütörtöki, szeptember 13-i hivata-
los megnyitóját megelőző két napon 
már elkezdődik a tíznapos fi lm-
szemlére való hangolódás: a -1. és 0. 
napon (szeptember 11. és 12., kedd és 
szerda) is vetítenek fi lmeket.

Neves filmekről van szó
A Filmszereda műsorán szerepel 

többek között a chilei Sebastián Le-
lio rendező 2017-es szerelmi drámá-
ja, Una Mujer Fantástica (Egy fan-
tasztikus nő) címmel, amely már 
bemutatója évében elnyerte a ber-
lini Aranymedve Nemzetközi Film-
fesztivál legjobb forgatókönyvért 
járó díját, majd 2018-ban a legjobb 
külföldi fi lmnek járó Oscar-díjat. 
Emellett a magyar fi lmgyártás 2017-
es évi gyümölcsét, a Gárdos Éva 
által rendezett Budapest Noir című 
megrázó fi lmdrámát is elhozzák 
Csíkszeredába. A magyar vonatko-
zású mozgóképes alkotások mellett 
a romániai fi lmgyártás legjobbjai is 
fi lmvászonra kerülnek: az elmúlt év 
egyik legjobb fi lmjének tekintett Un 

pas în urma serafi milor (Egy lépés 
az angyalok mögött), illetve a ro-
mán sikerfi lmek közül a Soldații. 
Poveste din Ferentari (Katonák: 
Mese Ferentari-ból) című alkotást is 
megtekintheti a közönség. Az imént 
felsoroltak mellett számos izgalmas 
magyar, román és nemzetközi alko-
tással – amelyek nagy részéhez lesz 
magyar, illetve román nyelvű felirat 
is – , gyermekeknek és fi ataloknak 
szóló fi lmekkel és színes kísérő 
programokkal várják az érdeklődő 
közönséget.

Belépőjegyek árai

A mozgóképfesztivál első hetén 
vetített fi lmekre már válthatók je-
gyek a bilete.ro oldalon, illetve a 

Csíki Mozi jegypénztárában szep-
tember 10-től hétköznapokon 14 és 
21.30 óra között. Az esti és a késő 
esti fi lmekre egységesen 20 lejért 
vásárolható belépőjegy. A délutáni 
vetítésre 15 lejért, illetve a 26 évnél 
fi atalabb diákok, a 60 év fölötti 
nyugdíjasok, valamint a mozgássé-
rültek számra kedvezményesen 12 
lejért válhatók belépők. Gyerekfi l-
mekre a felnőtteknek 10 lej, gyere-
keknek pedig 7 lej a belépő ára. A 
részletes program a Filmszereda 
Facebook-oldalon, illetve az önkor-
mányzat honlapján (www.szereda.
ro/Rendezvényajánló) érhető el.

Több mint harminc fi lmet vetítenek
Kéthetes lesz a második Filmszereda
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Elérhet ség: Feny Travel (a Feny Szálloda földszintjén)
N. B lcescu út 11.  •  Tel.: 0266–372 524  •  Mobil: 0741–234735

www.fenyotravel.ro  •  

Magyarország – Tapolca
Hunguest Hotel Pelion 4* –

Körutazás autóbusszal
Útvonal: Gráz - Padova – Velence –
Verona – Ljubljana – Zágráb – Belgrád

Bulgária – Albena – Hotel Nona 3* –

Összegyűlt a pénz

Összegyűlt a szükséges 
adomány, így megvásárolhatta 
az elektromos meghajtású 
kerekesszéket Gráncsa József, 
aki nemrég lapunkon keresz-
tül hívta fel a figyelmet, hogy 
készpénzbeli segítségre van 
szüksége a közlekedő eszköz 
beszerzéséhez. Ő az a csíksze-
redai féllábú férfi, akivel a Kos-
suth Lajos utcában, egy kávézó 
és egy gyógyszertár közelében 
gyakran lehet találkozni. 2001-
ben vesztette el egyik lábát egy 
balesetben, azóta segélyekből, 
adományokból él – mesélte egy 
korábban készített riportunk 
alkalmával. Elmondása szerint 
jelenleg egyedüli bevételét 
a fogyatékkal élőként kapott 
segély képezi, így nagyon 
hálás azoknak, akik pénzbeli 
adománnyal segítették. „Hálá-
san köszönöm, szálljon áldás 
mindenkire, aki támogatott. 
Tudom, többen is családos 
emberek, akik adományoztak 
nekem, nagyra értékelem, 
hogy a családjuk mellett is 
hozzájárultak ahhoz, hogy meg 
tudjam venni a kerekesszéket” 
– mondott köszönetet Gráncsa 
József, aki megkeresésünkkor 
már az elektromos meghajtású 
kerekesszékében ült.

Utcagyűlések 
Szentkirályon
Annak érdekében, hogy a 
közösség jól dönthessen a 
községi víz- és szennyvízháló-
zat sorsáról, utcagyűléseket 
tartanak a következő napok-
ban Csíkszentkirályon. Annak 
ellenére ugyanis, hogy a 
helyi tanácsi testület többsége 
korábban arra voksolt, hogy ne 
adják át a községi szennyvíz- 
és ivóvíz-szolgáltatást a Harvíz 
Rt.-nek, a polgármester sze-
retné tájékoztatni a lakosságot 
is a lehetőség hozadékairól, 
esetleges hátrányairól. Ezért a 
tegnapi poklondfalvi utca-
gyűlés után ma este hét órára 
Kincseszegen, a vasútállomási 
térre várják a helyieket, csütör-
tökön a Köves utcában, a volt 
Vadász udvarán tájékoztatják 
a környékbelieket, pénteken a 
Tiva-hídján, szombaton pedig 
a Vitos Mózes Általános Iskola 
előtt tudhatnak meg többet az 
elképzelésekről a templomaljai 
lakosok. Mindegyik esetben 
este héttől kezdődnek a tájé-
koztató gyűlések.

Beszámoltak a fesztivállal 
kapcsolatos fontosabb 
tudnivalókról. Kéthetes 
filmkavalkád
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