
Öt évvel azt követően, hogy lakat 
került a Transilvania Filmszínház aj-
tajára, ezzel pedig bezárt az utolsó 
Hargita megyei mozi is, e hét végé-
től újra érezhetővé válik a vászon 
előtti élmény Csíkszeredában. Egy 
helyi vállalkozó megpróbálja feltá-
masztani ezt a szórakozási formát, 
ráadásul egyből a világszerte nép-
szerű 3D technikával. 
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Egyből filmvászonról kiugró 
színészeket, nézők közé be-
úszó cápákat kap Csíkszereda 

legalább öt éve moziélmény nélkül 
maradt közönsége: egy helyi vállal-
kozó térhatású filmekkel igyekszik 
feltámasztani a főként fiatalok által 
hiányolt szórakozási formát. A me-
gyeszékhelyen így a környéken el-
sőként indulhat újra a szélesvásznú 
filmvetítés, miután száz kilométeres 
körzetben valamennyi mozi bezárt, 
megszűnt vagy az annak helyt adó 
ingatlan rendeltetése megváltozott.

Simon Mihály már szinte aludni 
sem tud a debütálás miatti izgalomtól. 
Társaival közösen tegnap délután a 
termet rendezték, vásznat rögzítettek, 
ma a vetítőt és a hangrendszert állítják 
be, hogy aztán szombaton teljes érté-
kű élményt nyújthasson a Csíkszere-
dában először vászonra kerülő Avatar. 

„Hihetetlen élmény lesz, a 12 
négyzetméteres vászonnal és az úgy-
nevezett aktívzáras 3D szemüveggel 
remélem, sikerül lenyűgözni a kö-
zönséget” – mondja Simon Mihály, 
akinek azóta dédelgetett álma egy 
háromdimenziós mozi beindítása, 
hogy a futball-világbajnokság mér-
kőzéseinek több mint egyharmadát 
már ezzel a technológiával is közve-
títették. Igaz, a csíkszeredai kezdeti 

körülmények némiképp elmaradnak 
egy mai valódi moziétól, ugyanis egy 
igazi filmszínház kialakítása több 
százezer eurós befektetést igényel, 
Simon pedig előbb kíváncsi a csí-
ki fogadtatásra is. A vetítésekre így 
egyelőre a Fidelitas Egyesület Petőfi 
utcai épületének előadótermében 
kerül sor, a mély bársonyüléseket 
egyszerű irodai székek helyettesítik, 
az előtérben nem árusítanak patto-
gatott kukoricát és kólát, a hangzás 
tekintetében viszont minőséget ígér 
a mozi kezdeményezője.

„Egyelőre csak népszerű három-
dimenziós filmeket fogunk vetíteni 
magyar szinkronnal, illetve eredeti 
nyelven román felirattal. Hétfőn, 
szerdán és pénteken 19 órától lesz-

nek a szinkronosok, kedden és csü-
törtökön 19 órától a feliratosok. 
Szombaton 10 és 18 órától, vala-
mint vasárnap 10 és 15 órától szin-
tén szinkronos változatot játszunk, 
a feliratosokat szombaton 15, vasár-
nap 18 órától tűzzük műsorra” – vá-
zolta a vetítési rendet Simon Mihály, 
aki szerint igény esetén akár balett-
előadások, klasszikus vagy könnyű-
zenei koncertek 3D-s változatát is el 
tudja hozni, valamennyire ugyanis 
megkapta a vetítési engedélyt. A je-
gyek ára várhatóan 15 lej lesz.

A mozizás újraindulásáról lapunk-
tól értesült Antal Attila, Csíkszereda 
alpolgármestere, aki, mint mondta, 
örül a kezdeményezésnek. Az öt éve 
használaton kívül álló és fokozatosan 

romló Transilvania moziépület ügyé-
ben újdonsággal nem tud szolgálni, 
„szükség van egy statikai felmérésre”, 
viszont, mint fogalmazott, a Székely-
föld Galériát úgy hozták létre, hogy 
amennyiben kerül egy elképzelések-
kel, üzleti tervvel és filmforgalmazási 
engedéllyel érkező szakmai befektető, 
úgy az önkormányzat is partner tud 
lenni egy mozi működtetésében.

„Én tegnap hallottam a hírt, és 
bevallom, megdobbant a szívem 
– mondta lapunk megkeresésére 
Hajdu József, az egykori Hargita 
Megyei Mozivállalat nyugállomány-
ba vonult igazgatója. – Ebben a 
szakmában éltem le az életem, részt 
vettem a Hargita megyei filmháló-
zat létrehozásában, felvirágoztatá-

sában és működtetésében. Aztán 
bukásában” – tette hozzá keserű-
en, nem rejtve véka alá, hogy „még 
mindig orrolok a városvezetésre, 
mert nagyon hamar véghezvitték a 
moziépület átvételét”. Hajdu szerint 
noha már 2006-ban elavultnak szá-
mított a technológia, ők még tudtak 
volna dolgozni, és igény is lett volna a 
vetítésekre. „Ráadásul az épület sem 
állt volna öt évig elhanyagolva, hogy 
most, ahányszor ránézek a nagy sö-
tétségre, összeszorul a szívem.”

Amint a mozivállalat egykori 
igazgatója elmondta, örül a kezdemé-
nyezésnek és az új 3D-s technológiá-
nak, de ugyanúgy várja a helyi önkor-
mányzat lépését is, hogy az egykori 
moziépület a kibővülő rendeltetés 
mellett az eredetit is visszakapja.

Míg 1989 előtt a Transilvania 
mozi vetítéseire havonta 35-40 ezren 
mentek be, tíz évvel később már csak 
4-5000-en váltottak jegyet. 2006-
ban egy előadásra már csak 18-21 
néző ment el, de Hajdu József szerint 
így is sikerült heti két filmet és napi 
három előadást biztosítani.
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Körkép
csík

Az inkvizíció idejében spanyolcsizmának nevezett talál-
mánnyal borzolták az európai kedélyeket az Ibériai-félsziget 
lakói, de mivel a kínzókamrák mára kimentek divatból, újabb 
találmánnyal keltettek pánikot az öreg kontinens országaiban: 
kólibacilusos uborkával. Persze nem szándékosan, hiszen ha 
tudta volna a jó öreg andalúziai gazda, hogy a földjén fáradsá-
gos munkával megtermelt uborkával a világból ki lehetne majd 
kergetni a német fogyasztót, feltehetően el sem veti a magot. A 
történet semmilyen szögből vizsgálva sem vicces, a német sem 
tapsikol az örömtől, hogy felütötte fejét nála egy olyan bacilus, 
amelytől már tizenöten puha széklet általi halált szenvedtek, 
de megkeseredett a spanyolok sziesztája is, hiszen az uborka-
hisztéria miatt szinte az összes vevő lemondta a megrendelé-
seket, s ezért megingott az ottani mezőgazdaság. – Atyavilág! 
Nemcsak megmérgeztük fél Európát, de oda a megélhetésünk 
– suttogták bűntudattal vegyes rémülettel. Aztán vizsgálgatni 
kezdték a zöldségeiket, de nem találták bennük az ominózus 
baktériumot, majd amikorra megfelelően sikerült felháborod-
niuk – piszkos nemzetgazdaság-gyilkoló szándékot sejtve az 
uborkaügy mögött –, Hamburgban másodszor is robbant a 
bomba: „Bocs, fiúk, tévedtünk, mégsem ti voltatok” – jelentet-
ték be a német orvosok. Így járványügyi szempontból a spanyol 
uborka renoméját elvben tisztára mosták, de amíg az élet az 
andalúz földeken helyreáll, haladnak egyet a lovasok. Lehetne 
értekezni arról is az ügy kapcsán, hogy a reklámokból kifolyó, 
leghatásosabban fertőtlenítő, baktériumölő mosó- és mosogató-

szerek, mikrobiológiailag patyolattisztára kémiázott élelmisze-
rek folyamatos használata milyen mértékben szedi szét, építi 
le az ember természetes ellenálló képességét. Lehetne folytatni 
azzal, hogy miféle gondot okoz a fertőtlenítő szerek túlzott 
használata a szennyvíztisztító állomásokon, ahol ugyebár a 
piszkos munka nagy részét a „jó” baktériumok kellene végezzék, 
de köztudott, a kémia nem válogat. Mégis inkább a gazdasá-
gi vetületét venném górcső alá a történetnek, amely több, mint 
tanulságos. Mutatja, milyen törékeny lehet egy erős, látszólag 
megingathatatlan mezőgazdaság is, milyen sokféle kiszámít-
hatatlan ága-boga van az európai piacnak, hogyan tud egy jól 
működő rendszer néhány nap alatt a csúcsról a mélybe bukni, 
annak ellenére, hogy semmit nem tévedtek a spanyol termelők. 
Mindent jól csináltak, a termeléstől az értékesítésig, sem tech-
nológiailag, sem közgazdaságilag nem tévedtek, mégis beütött 
a mennykő három uborka miatt. Nem titok, közel kétmillió 

román állampolgár abból tartja el családját, hogy Spanyolor-
szágban dolgozik szezonmunkán, főként a mezőgazdaságban, 
ezen belül a zöldség-betakarításban. Tudnak tehát valamit a 
spanyolok, ami nemcsak őket tartotta el frankó módon, de ju-
tott belőle egy szelet egzisztencia a kontinens koldusainak is. 
Arra a kérdésre, hogy miért kell odamenni epret szedni még ak-
kor is, ha sokkal jobbak az itthoni termőföldek, sajnos nincs vá-
lasz – pedig de meghallgatnám! Egyszóval ha három uborka 
képes volt alapjaiban megingatni Európa egyik legerősebb me-
zőgazdaságát, vajon mi lett volna velünk? Rágondolni is rossz. 
A németekre pedig nem lehet haragudni, csak magukat védték, 
hiszen a járvány nem kamu, emberek haltak bele a fertőzésbe. 
Logikus, hogy legkisebb gyanúra is reagálniuk kellett, eltávo-
lítani mindent, ami a fertőzést okozhatta. No meg, miután 
rájöttek, hogy tévedtek a spanyol uborka ügyében, pironkodva 
ország-világ előtt beismerték a mellényúlást. Addig azonban, 
amíg a sterilitás-őrületben nevelkedett nyugat-európai fogyasz-
tó bizalma visszatér, még hosszú idő kell. Mert Hans bizony 
még egy ideig elkerüli a spanyol zöldséget, mint középkorban 
a leprásokat, úgy morfondírozva a polc előtt: igen, hallottam a 
tévében, hogy nem ez volt a hasmenéses uborka, de azért minek 
kockáztatni. Szomorú és tanulságos etűd, három uborkára…

Etűd három uborkára

      NézőpoNt n Hompoth Loránd

hirdetés

TérHaTású vETíTéssEL Tér vissza CsíkszErEDába a mozizás

3D-s viszontlátás

A mozivászon helyét mérik a Fidelitas Egyesület leendő mozitermében. Új dimenziók  fotó: mihály lászló


