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Operahét világsztárokkal
Csíkszeredában vendégszerepel a Kolozsvári Magyar Opera társulata
• Az opera és az ope-
rett székelyföldi felleg-
várává válik júniusban 
néhány nap erejéig 
Csíkszereda, hiszen 
több tízéves szünet 
után ismét a hargitai 
megyeszékhelyen 
vendégszerepel a Ko-
lozsvári Magyar Opera 
társulata. A Székely-
földi Operahéten olyan 
világhírű előadásokat 
láthat a közönség, 
mint a Bánk bán vagy a 
Csárdáskirálynő.

 

ISZLAI KATALIN

H iánypótló kulturális ese-
ménynek ad otthont a nyá-
ron Csíkszereda, ahol a 

Kolozsvári Magyar Opera közremű-
ködésével júniusban szervezik meg 
a Székelyföldi Operahetet. A ren-
dezvény részleteiről tegnap sajtótá-
jékoztatón számolt be Szép Gyula, a 
Kolozsvári Magyar Opera igazgatója 
és Ráduly Róbert Kálmán, Csíksze-
reda polgármestere. Mint elhang-
zott, a kolozsvári operaház az 1980-
as években már fellépett a hargitai 
megyeszékhelyen, így visszatérés-
ként tekintenek az idei, június 18. és 
23. között megszervezendő rendez-

vényre. A Székelyföldi Operahét ál-
tal a város kulturális életét kívánják 
gazdagítani, illetve remélik, hogy 
egy hosszútávú együttműködés 
első állomása is lesz. A Kolozsvári 
Magyar Opera egyébként az egyet-
len magyar opera az anyaország 
határain kívül, illetve az egyetlen 
kisebbségi opera a világon – árulta 
el a találkozón Szép Gyula. Hozzá-
tette: mivel Magyarországon is csak 
egyetlen operaház működik, tulaj-
donképpen világszerte mindössze 
két magyar opera létezik. Ezért is 
tartják fontosnak a székelyföldi ese-

ményt, hiszen céljuk a teljes magyar 
közösséghez eljuttatni ezt a műfajt. 
A társulattól 170-en utaznak Csík-
szeredába az esemény kapcsán.

Az előadásokról

Az operahéten négy előadást láthat 
majd a közönség a Szakszervezetek 
Művelődési Házában, olyan világsz-
tárokkal a színpadon, mint Miklósa 
Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
opera-énekesnő, illetve Kovácsházi 
István Liszt Ferenc-díjas operaéne-
kes. Az egyik Erkel Ferenc harmadik 
operája, a Bánk bán lesz, a három 
felvonásban játszott háromórás előa-
dást június 18-án és 20-án 19 órától 
tekinthetik meg az érdeklődők. Szin-
tén háromfelvonásos, háromórás 
előadás lesz az először 1915-ben ját-
szott Csárdáskirálynő: Kálmán Im-
re legnépszerűbb operettjét június 
21-én és 22-én láthatják majd Csík-
szeredában, mindkét nap 19 órától. 
Szintén látható lesz az operahéten a 

Traviata, (azaz A bukott nő) Giusep-
pe Verdi háromfelvonásos operája. 
A háromórás előadást június 23-án 
19 órától játsszák. Mivel a szervezők 
a fi atalabb generációra is gondoltak, 
negyedik előadásként Venczel Péter 
és Moravetz Levente alkotását, az Ali 
baba és/vagy negyven rabló című 
családi musicalt játsszák el. A két és 
fél órás, varázslatos történetet június 
19-én 16, illetve 19 órától láthatja a kö-
zönség. A találkozón azt is elmond-
ták: az első három előadásra 50 lejbe 
kerül a belépő felnőttek számára, a 
kedvezményes jegy pedig 40 lej (ezt 
26 éven aluliak és 65 éven felüliek 
igényelhetik, tehát gyerekek, egyete-
misták és nyugdíjasok). Az Ali baba 
és/vagy negyven rabló című előadás-
ra 30 lejbe kerül a teljes és 20 lejbe a 
kedvezményes jegy. Azonban, mivel 
a 16 órás előadást kimondottan a di-
ákok fi gyelmébe ajánlják, a 20 főnél 
népesebb csoportok számára további 
10 lejes kedvezményt biztosítanak. 

A Kolozsvári Magyar Opera 
közreműködésével júniusban 
szervezik meg a Székelyföldi 
Operahetet Csíkszeredában
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 Gyergyószentmiklós

Tavaszi magbörze
„Cseréljünk gyergyói hagy-
mákat, jó székely pityókákat s 
kövér fuszulykamagokat! Kicsit 
megfeledkezve a pénzről, hogy 
a cserebere rendszere léphes-
sen előtérbe” – szól a Gyergyó-
szentmiklóson szombaton 16 
órától megtartandó magbörze 
szervezőinek felhívása. Az ér-
deklődőket arra kérik, vigyenek 
magukkal régi hagyományos 
magokat, szaporítóanyagokat 
(gyökér, palánta), amelyeket 
majd felajánlhatnak másoknak, 
persze más magokért cserébe. 
Javasolják, hogy a szaporító-
anyagokat csomagolják kis ada-
gokba, egy címkén feltüntetve a 
növényfajta nevét, a begyűjtés 
idejét és helyét, valamint ne-
velője nevét és elérhetőségét. 
A rendezvényen Bara István 
organikus gazda a kiskertek 
lehetséges hozamáról, Tulit 
Levente természetgyógyász 
egészség és táplálkozás témá-
ban, Ferencz Lehel kertészmér-
nök pedig a biológiai növényvé-
delem témában tart előadást.

A mennydörgő 
sárkány földjén
A Gyergyószentmiklósi Műve-
lődési Központ Országjárók-Vi-
lágjárók előadássorozatának 
részeként ma 19 órától a helyi 
művelődési ház színháztermé-
ben Munzlinger Attila Bhután-
ban tett utazásainak élményeit 
osztja meg. Az előadás címe: A 
mennydörgő sárkány földjén.
 
 Székelyudvarhely

A siker női arca
A fenti címmel rendez kétnapos 
konferenciát az Udvarhelyszéki 
Kis- és Középvállalkozások 
Szövetsége Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalával és 
a Harghita Business Centerrel 
partnerségben. A pénteken 
és szombaton zajló esemény 
célja felhívni a figyelmet arra, 
milyen fontos a nők gazdasági, 
társadalmi szerepvállalása, 
illetve az, hogy minél több 
sikeres nő legyen Erdélyben, 
Székelyföldön. A részletes 
program az esemény Face-
book-oldalán, a polgármesteri 
hivatal honlapján, az Udvar-
helyMa telefonos applikáción, 
valamint az UKKSZ weboldalán 
is megtalálható.

 Csíkszék

Mágnás Miska 
Csíkkarcfalván
A Csíki Játékszín társulata 
szombaton 19 órától a csík-
karcfalvi művelődési házban 
játssza Szirmai Albert-Bakonyi 
Károly-Gábor Andor: Mágnás 
Miska című operettjét. Az előa-
dásra belépőt a művelődési ház 
munkatársaitól lehet vásárolni 
elővételben, vagy a helyszínen, 
előadás előtt egy órával. 

• RÖVIDEN 

Megvásárolható jegyek

Jegyek elővételben a Csíki Moziban működő jegypénztárban kapha-
tók, munkanapokon 9 és 18 óra, illetve szombaton 10 és 15 óra között. 
Emellett a napokban online jegyvásárlásra is lehetőség nyílik a https://
eventbook.ro/hall/ccs-miercurea-ciuc oldalon, itt azonban csak teljes 
árú felnőtt jegyeket lehet beszerezni. Kedvezményes jegyeket csak a 
pénztárnál válthatnak az érdeklődők.

A farcádi családi sírkertben helyez-
ték végső nyugalomra a 99 évet 

élt vitéz Vajda Lajost, aki az egykori 
Magyar Királyi Testőrség Székely Sza-
kaszának utolsó élő tagja volt. Székely-
föld felszabadulása után 1940-ben az 
elsők között sorozták be a Magyar Ki-
rályi Testőrségbe a farcádi születésű 
Vajda Lajost, ahol szakaszvezetőként 
védhette Horthy Miklós kormányzót. 
Egyebek mellett a királyi palotában, a 
lakosztályoknál és az ezüstkamránál 
teljesített szolgálatot a többi székely 
testőrrel együtt. Farcádi temetésén 
a rokonok mellett a Történelmi Vité-
zi Rend tagjai is megjelentek, akik 
az elhunyt Vajda Lajos egy korábbi 

meglátogatását idézték fel. „A magas, 
szikár ember alakja, még ülve is te-
kintélyt parancsolt” – fogalmaztak. 
Elhangzott, az egykori testőr szívesen 
beszélt a szolgálatáról és mélységes 
tisztelettel ejtette ki Horthy Miklós ne-
vét. „Halálával a magyar történelem 
egy korszaka zárult le” – búcsúztak. 
A gyászszertartás a Himnusz elének-
lésével zárult. (Fülöp-Székely Botond)

Eltemették Horthy utolsó székely testőrét

99 évet élt Vajda Lajos. „Halálával a magyar 
történelem egy korszaka zárult le”
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