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Egyedi élményt nyújtó műfaj
Az opera és az operett székelyföldi fellegvárává válik jövő héten Csíkszereda

• A Kolozsvári Ma-
gyar Opera társulata
Miklósa Erika világ-
hírű opera-énekesnő
társaságában már
elkezdte a próbákat a
Székelyföldi Operahét-
re, amelyet június 18.
és 23. között tartanak
meg Csíkszeredában.
A szervezők egyedi
és minőségi élményt
ígérnek.

ISZLAI KATALIN

H iánypótló kulturális ese-
ménynek ad otthont ha-
marosan Csíkszereda, a 

Kolozsvári Magyar Opera közremű-
ködésével ugyanis itt rendezik meg 
június 18. és 23. között a Székely-
földi Operahetet. A közönség négy 
előadást láthat majd, olyan világsz-
tárokkal a színpadon, mint Miklósa 
Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
opera-énekesnő, illetve Kovácsházi 
István Liszt Ferenc-díjas operaéne-
kes. Az operahét részleteiről Szép 
Gyulával, a Kolozsvári Magyar Ope-
ra igazgatójával beszélgettünk.

Színes repertoár

Az igazgató érdeklődésünkre el-
mondta, fő céljuk az opera és az 
operett műfajának eljuttatása a 
székelyföldi magyar közösséghez, 
hiszen nagyon rég, még az 1980-as 
években vendégszerepeltek utoljára 
Hargita megye székhelyén. Remé-
nyei szerint a mostani esemény egy 

hosszú távú együttműködés első ál-
lomása lesz, és ezáltal gyakrabban 
léphetnek majd fel Székelyföldön, 
hiszen az itteni közönségnek eddig 
ritkán adódott alkalma arra, hogy 
ezt a semmihez sem hasonlítható él-
ményt helyben megtapasztalhassa. 
Az opera ugyanis Szép Gyula szerint 
a legösszetettebb színpadi műfaj, 
amelyben együtt jelenik meg a szín-
háztudomány, a zeneművészet, az 
építészet, a divattervezés, a táncmű-
vészet, az egyéni és tömeges ének-
lés, mindebből pedig egy csodálatos 
egész áll össze. Ilyen élményt csak 
az opera tud nyújtani, éppen ezért 
egyedinek számít – húzta alá az 
igazgató. Hozzátette, az előadások 
megtekintését mindenkinek ajánlja, 
aki egy picit is érzékeny az ilyesfaj-
ta minőségi zene iránt, és aki nem 
kapcsolja ki azonnal a rádióját, 

ha netán éppen komolyzene hal-
latszik. Arra is kitért, hogy színes 
repertoárral érkeznek, amelynek 
összeállítása során fi gyelembe vet-
ték a közönség különböző zenei és 
színpadi igényeit.

A legtöbbet játszott opera

Látható lesz a Traviata, amely a 
legtöbbet játszott opera a világon, 
illetve a leghíresebb magyar nem-
zeti opera, a Bánk bán is, amelyben 
Miklósa Erika énekli majd Melinda 
szerepét, és Kovácsházi István lesz 
a tenor, aki ma Bánk bán leghitele-
sebb előadója. Elhozzák emellett a 
Kárpát-medence leghíresebb ope-
rettjét, a Csárdáskirálynőt is, ezt 
az igazgató azoknak ajánlja, akik 
könnyedebb előadásra vágynak. 
Végül, mivel a szervezők a fi atalabb 

generációra is gondoltak, negyedik 
előadásként Venczel Péter és Mora-
vetz Levente alkotását, az Ali baba 
és/vagy negyven rabló című családi 
musicalt is eljátsszák Csíkszeredá-
ban. Ezzel kapcsolatosan Szép Gyu-
la elmondta, hogy egy nagyon pará-
dés mese, amely a gyerekek mellett 
a felnőttek számára is élvezhető, 
illetve könnyűzenei elemek is sze-
repelnek benne. A jegyeladások azt 
mutatják, hogy utóbbira kíváncsiak 
legkevésbé a székelyföldiek, talán 
pontosan azért, mert nem annyi-
ra ismert, mint a másik három, de 
Szép Gyula szerint ez nem kellene 
visszatartson senkit a megtekinté-
sétől, hiszen ugyanolyan értékes és 
színvonalas, mint bármelyik más 

előadás. Jegyek egyébként mind a 
négy előadásra kaphatók még, az 
első háromra azonban már csak 
korlátozott számban.

A Székelyföldi Operahét 
programfüzete. Színvonalas 
előadások várhatók
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A magyar csak veri a nyálát

Betérek egy csíkszeredai ruhásüzletbe, ahol első látásra nem 
rosszabb a felhozatal, mint bármelyik más középszerű ruha-
boltban – igaz, nem is jobb. Köszönök a szép, de korosodó 

elárusítónőnek, és amint megtudom tőle, hogy ő a tulajdonos, tiszte-
letből rögtön gratulálok a vállalkozásához. Tisztességesen fogadja, 
ám azonnal lehetőséget lát a találkozásunkban, és közli, az az üzlet 
is az övé, amelyikről a múltkor azt írtam, nem szép, hogy az árleára-
zást csak román nyelven jelezték a kirakatban. „Most is tartom azt, 
amit írtam: tényleg nem szép, hogy egy 85 százalékban magyarok 
lakta városban csak románul szólítjuk meg a vásárlókat.” De tőle így 
kéri a fogyasztóvédelmi hivatal – jön a faékegyszerű válasz. „Rend-
ben, de azt azért csak nem tiltják a fogyasztóvédők, hogy magyarul 
is kiírja?” – kérdem. „Nem, de a magyar csak veri a nyálát, s úgyis a 
román vásárol” – replikáz a tulajdonos-eladó. Vége.
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Időpontok, árak
Erkel Ferenc harmadik operáját, 
a Bánk bánt június 18-án és 20-
án 19 órától tekinthetik meg az 
érdeklődők. A Csárdáskirálynőt, 
Kálmán Imre legnépszerűbb 
operettjét június 21-én és 22-én 
láthatják majd, mindkét nap 19 
órától. A Traviatát (azaz A bukott 
nőt), Giuseppe Verdi háromfel-
vonásos operáját június 23-án 
19 órától játsszák. Venczel Péter 
és Moravetz Levente alkotását, 
az Ali baba és/vagy negyven 
rabló című családi musicalt pedig 
június 19-én 16, illetve 19 órától 
láthatja a közönség. Az első 
három előadásra 50 lejbe kerül a 
belépő felnőttek számára, a ked-
vezményes jegy pedig 40 lej (ezt 
26 éven aluliak és 65 éven felüli-
ek igényelhetik, tehát gyerekek, 
egyetemisták és nyugdíjasok). Az 
Ali baba és/vagy negyven rabló 
című előadásra 30 lejbe kerül a 
teljes és 20 lejbe a kedvezmé-
nyes jegy. Azonban, mivel a 16 
órás előadást kimondottan a 
diákok figyelmébe ajánlják, a 20 
főnél népesebb csoportoknak 
további 10 lejes kedvezményt biz-
tosítanak. Jegyek elővételben a 
Csíki Moziban működő jegypénz-
tárban kaphatók, munkanapokon 
9 és 18 óra, illetve szombaton 10 
és 15 óra között. Emellett online 
jegyvásárlásra is van lehetőség 
a https://eventbook.ro/hall/
ccs-miercurea-ciuc oldalon, itt 
azonban csak teljes árú felnőtt-
jegyeket lehet beszerezni. Az 
előadások helyszíne a csíksze-
redai Szakszervezetek Művelő-
dési Háza.

Lőgyakorlat a Kerekerdőn
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala felhívja 
a lakosság figyelmét, hogy június 12-én és 13-án, 
8 és 22 óra között a kerekerdői hegyivadász ala-
kulat lőgyakorlatot tart. Az említett időszakban 
fokozott figyelmre intik a Kerekerdőn és környé-
kén járókat.

Zenével hozzák vissza a XX. századot
Vissza a két X-edik századba, emberkék! 2 – ez a 
címe annak a koncertnek, amely során a gyergyó-
szentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium zenekara és 
énekesei lépnek színpadra szerdán és csütörtökön 
19 órától a gyergyószentmiklósi művelődési ház 
nagytermében. A belépés ingyenes, adományaikkal 
a gimnázium zenekarát és kórusát támogatják. A 
bevételt hangszer- és stúdióberendezések vásárlá-
sára költenék.

Szünetel az áramszolgáltatás
Betervezett munkálatok miatt ma 9 és 12 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás Csíkkarcfalván, az 1-97., 
101-353. és az 56-64-es házszámok között. Hasonló 
okokból június 14-én 9 és 17 óra között Csíkszentta-
máson is áramszünet lesz a 2-30., 116-277., 339-813-as 
házszámok között. 

Alzheimer-séta
Könnyű sétára hívja a járásképes demens betegeket 
és hozzátartozóikat Veress Albert elmegyógyász 
főorvos Csíkszeredában június 13-án 16 órától. 
Találkozó a Vákár Lajos Műjégpálya előtti olimpiko-
nok emlékművénél, a központi parkban tett sétát 
a Csíki Játékszín kávézójánál zárják. Rossz idő 
esetén a megszokott helyen, a Hősök utcai rendelő-
ben beszélgetnek az Alzheimer café találkozások 
részeként.
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