
A lövéteiek diadalmaskodtak az 
idei, tizedik alkalommal megszer-
vezett Amatőr Színjátszó Talál-
kozón. A csíkvacsárcsi kultúrott-
honban a hét végén tartott talál-
kozón a lövétei Amatőr Színjátszó 
Csoport nyerte el a fődíjat.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro„Napjainkban az ama-

tőr színjátszás újra 
virágkorát éli: nem-

csak a régi időkben volt ez falu-
helyen divat, elfoglaltság és szó-
rakozás, ma újból az. Közösség-
fejlesztő ereje van: ápolja a hagyo-
mányokat, szokásokat, emellett 
pedig szórakoztat is” – hangzott 
el vasárnap Csíkvacsárcsiban, a 
X. Amatőr Színjátszó Találkozó 
megnyitóján.

A csíkajnádi Szent István Szer-
vezet, valamint a Vacsárcsi Ifjúsági 
és Kulturális Egyesület által szer-
vezett amatőr színjátszó találko-
zó a Csíkszentmiklósi Színjátszó 
Csoport Tamási Áron: A legényfa 
kivirágzott című darabjával vette 
kezdetét, amelyet Karinthy Fri-
gyes Énekóra című jelenete köve-
tett az illyefalvi Já(t)szint gyerek-
színjátszó csoport előadásában. 

A tavalyi győztes szentegyházi 
Vigyorgók színtársulat amatőr 
színészei két rövid, komikus je-
lenetet adtak elő A gyógyszertár-
ban és A zsák címmel. A lövétei 
Amatőr Színjátszó Csoport Az 
alkohol öl című vidám jelenetet, 
a csíkvacsárcsi Amatőr Színjátszó 
Csoport Hófehérke és a hét törpe 
című, Horváth Péter által feldol-
gozott verzióját vitte színre. 

A színdarabokat a Csíkrákosi 
Pacsirta Dalegylet műsora követ-
te, végül a marosvásárhelyi Fülöp 

Gyuszi humorista adta elő Humor 
a javából című műsorát. 

A háromtagú zsűri a lövétei 
Amatőr Színjátszó Csoportnak 
ítélte oda a fődíjat, a második 
helyen osztoztak a szentegyházi 
Vigyorgók és a csíkvacsárcsiak, 
harmadik helyezést értek el az 
illyefalviak, míg a negyedik hely a 
csíkszentmiklósi társulaté lett.

Az eredményhirdetés után az 
Open Stage lépett színpadra, a 
rendezvény végére hajnalig tartó 
bállal tettek pontot a résztvevők.

A lövéteiek produkcióját ítélték a legjobbnak a bírálóbizottság tagjai fotó: tamás attila
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 „Szükség van az amatőr színjátszásra”
Újrainduló csíki táncház 

egy év szünet után hétfő es-
ténkét újra táncházba invitálja 
az érdeklődőket a csíkszeredai 
köpince néptánccsoport és a 
virtus egyesület. A talpalávalót 
román hunor és barátai húz-
zák, a táncoktatást Udvari ró-
bert tartja.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Egyéves kimaradást köve-
tően Csíkszeredában újra 
igény mutatkozik a tánc-

ház működésére. „A 2009-es 
évet követően a táncház akkori 
vezetői úgy érezték, nincs igény 
a néptáncoktatás e formájára. Az 
utóbbi egy évben viszont egyre 

többen érdeklődtek, főként fiata-
lok, hogy miért nincs a városban 
táncház, ezért egy friss csapattal 
újraélesztettük a rendezvényt” – 
tudtuk meg Román Hunor szer-
vezőtől. 

A táncház hivatalos évadnyi-
tóját hétfőn este 19 órától tartják, 
utána pedig kéthetente, továbbra 
is hétfő esténként tartanak tánc-
oktatást – kéthetente pedig „folk-
lórkocsma” várja az érdeklődőket 
a Petőfi utcai Borozda pincében. 
A táncház zenészei: Román Hu-
nor, Molnár Szabolcs (hegedű), 
Bíró Imre (nagybőgő), Fazakas 
Levente (hegedű és brácsa), Ked-
ves Botond (brácsa). A rendezvé-
nyekre ingyenes a belépés.


