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Egyre több erdélyi színház 
tájékoztatja szerkesztősé-
günket arról, hogy lemondta 
vagy elhalasztotta márciusi 
előadásait, illetve a következő 
időszakra beharangozott, nagy 
létszámú közönséget igénylő 
programjait. Összefoglaltuk 
a koronavírus terjedése elleni 
intézkedések miatt eddig lefújt 
eseményeket.

 » BEDE LAURA

A koronavírus terjedésének 
megfékezése érdekében 
számos kulturális eseményt 

lefújtak, valamint több színház fel-
függesztette tevékenységét, miután 
tilos olyan rendezvényeket tartani, 
ahol a résztvevők száma megha-
ladja az ezer főt. A Szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György és 
Mihai Raicu Társulata március 
20. és 29. között szervezte volna 
meg a TranzitFeszt nemzetközi 
multikulturális színházi fesztivált. 
Bessenyei-Gedő István társula-
tigazgató a Krónika megkeresésére 
elmondta, a koronavírus-járvány-
nyal kapcsolatban meghozott köz-
egészségügyi rendeletek, illetve az 
előre látható járványügyi helyzet 
miatt kénytelenek lemondani a 
fesztivált. A rendezvény későbbi 
megszervezéséről egyelőre a bi-
zonytalan helyzet miatt nem tud-
nak pontos információkat adni. 
Azok, akik már jegyet váltottak a 
színházi szemle előadásaira, visz-
szaválthatják azt az Északi Szín-
ház Horea utcai jegyirodájában. A 
fesztiválprodukciókon túlmenően 
a Harag György Társulat minden 
márciusra tervezett előadását, köz-
tük Az ügynök halála című előadás 
bemutatóját is elhalasztja.

A szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közlemény értelmében a koro-
navírus terjedése nyomán kialakult 
helyzet és törvényi szabályozás mi-
att Székelyudvarhelyen elmarad a 
március 15-e alkalmából szervezett 
teljes ünnepi műsor, ennek értelmé-
ben a Tomcsa Sándor Színház For-
radalom.ma 2020 produkciója is. 
Székelyudvarhely polgármesteri hi-
vatala döntése értelmében az ünne-
pi műsor megtartására egy, a rend-
kívüli helyzetet követő időpontban 
kerül sor. A Bogáncs–Zurboló Egye-
sület szintén közölte lapunkkal, 
hogy a koronavírusos helyzet miatt 
a március 13–15. között esedékes 
15. ifj úsági néptánctalálkozó vala-
mennyi rendezvényét nem tartja 
meg. Lemondták azt a március 12-
től 15-ig tartó rendezvénysorozatot 
is, amelynek keretében gróf Vé-
csey Károly tábornokra, vértanúra 
emlékeztek volna Aradon a forrada-
lom és szabadságharc kitörésének 
172. évfordulója apropóján.

Műsorszünet több színházban
A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata tegnap 
közölte, hogy a koronavírus-járvá-
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Járványmegelőzés az erdélyi kulturális térben

Kolozsváron többek között a főkonzulátus által szervezett március 14-ei színházi előadás, valamint a magyar opera több műsora is elmarad

 » A csíksze-
redai polgár-
mesteri hivatal 
tájékoztatása 
szerint a kulturá-
lis intézmények 
minden köztéri, 
illetve beltéri 
rendezvényét 
mától március 
31-ig felfüggesz-
ti, ezen szigo-
rítás meghosz-
szabbításának 
lehetőségével.

 » A nagyvá-
radi Szigligeti 
Színház tegnap 
tájékoztatott, 
hogy jelenlegi 
állás szerint a 
Szigligeti Szín-
házban, a Szig-
ligeti Stúdióban 
és az Árkádia 
Színházban ezen 
a héten műsorra 
tűzött előadáso-
kat megtartják, 
e két utóbbit 
ugyanis nem 
érintik a koro-
navírus-járvány-
nyal foglalkozó 
operatív törzs 
korlátozásai. 

nyügyi intézkedések miatt a március 
10–22. közötti időszakban minden 
előadást, illetve közönséget érintő 
tevékenységet felfüggeszt. A meg-
vásárolt jegyek 2020. március 26-ig 
visszaválthatók a színházban mű-
ködő jegypénztárban (kedd–péntek 
9–15 óra között, tel.: 0365-806865) és 
a színház Kultúrpalotában működő 
jegyirodájában (kedd-péntek 12–17.30 
között, tel.: 0372-951251). Az online 
kiváltott jegyek árát a Biletmaster cég 
visszautalja a vásárlók számlájára. A 
marosvásárhelyi Ariel Színház pedig 
az iskolai tanítás felfüggesztése miatt 
nem tűzi műsorra gyerekelőadásait 
március 11–22. között.

A Temesvár polgármesteri hivatala 
által kiadott határozat következté-
ben és a jelenlegi koronavírust érintő 
egészségügyi helyzettel kapcsolatos 
óvintézkedésekre való tekintettel a 
temesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház székhelyén tartandó 
előadásokat a március 11–22. közötti 
időszakban leveszik műsorról. Elma-

rad A Fehér foltok (március 15.) című 
vendégelőadás, a Swan Lake Revi-
sited – Hattyúk tava újratöltve (már-
cius 17.) és A végjáték (március 22.). 
Az előadásokra a jegyek visszavált-
hatóak a teátrum jegypénztárában a 
megszokott működési programhoz 
igazodva, azaz délelőtt 10 és 13 óra 
között, illetve délután 16 és 19 óra kö-
zött. Online jegyvásárlás esetében a 
jegyek árát visszaigényelhetik a www.
biletmaster.ro oldalon.

Ugyanakkor a csíkszeredai  önkor-
mányzat döntésének következtében 
a jelenlegi egészségügyi helyzettel 
kapcsolatos óvintézkedésekre való 
tekintettel ebben a hónapban elma-
radnak a Csíki Játékszín előadásai, 
valamint az összes vendégjáték, 
amelyekre márciusban került vol-
na sor a csíkszeredai színházban. 
A gyerekbérletes előadásokat a ké-
sőbbiekben pótolják. A megvásárolt 
jegyek az alábbi lehetőségek szerint 
válthatók vissza: személyesen meg-
vásárolt belépők esetén a jegyek visz-

szaválthatók a Csíki mozi jegypénz-
tárában munkanapokon 9 és 18 óra 
között; online jegyvásárlás esetén 
visszaigénylő levelet szükséges írni 
az offi  ce@bilete.ro e-mail-címre és 
a Bilete.ro visszautalja a jegy ellen-
értékét arra a számlára, ahonnan a 
befi zetés történt.

Szigorú intézkedések
Csíkszeredában
A csíkszeredai polgármesteri hiva-
tal tájékoztatása szerint a kulturális 
intézmények minden köztéri, illetve 
beltéri rendezvényét mától március 
31-ig felfüggesztik, ezen szigorítás 
meghosszabbításának lehetőségével. 
Az ADI Pro Cultura Siculi – Szak-
szervezetek Művelődési Háza, a Csíki 
Kamarazenekar, a Csíki Játékszín, il-
letve a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes esetében a közegészségügyi 
rendelkezések értelmében az e hétre, 
a március 10–15. időszakra beterve-
zett előadások megtartására lehető-
ség van az alábbi feltételek betartása 

mellett: a terem befogadóképességé-
nek ötven százalékát nem haladhatja 
meg a nézők száma (Városi Művelő-
dési Ház esetében 150 fő, Szakszerve-
zetek Művelődési Háza esetében 300 
fő); az előadások idején a nézők nem 
hagyhatják el az épületet; az előadá-
son részt vevő nézők regisztrációja 
szükséges: név, cím, telefonszám és 
a helyjegy megjelölésével; az előadás 
kezdete előtti 45 percben nyitható ki a 
terem, és kezdés előtti 10 percig lehet 
belépni, azt követően tilos beengedni 
a nézőket; minden előadás kizárólag 
a Hargita megyei közegészségügyi 
igazgatóság engedélyével valósulhat 
meg, a fenti rendelkezések fi gyelem-
bevételével.

A Csíki Székely Múzeumban a 
nagycsoportos látogatások nem en-
gedélyezettek, míg a kiscsoportos és 
az egyéni látogatás regisztrációhoz 
kötött. A Csíki Mozi tevékenysége tel-
jes mértékben felfüggesztődik az em-
lített időszakban, így ott nem lesznek 
fi lmvetítések, illetve más kulturális 

rendezvényekre sem kerül sor. A fi l-
mvetítésekre megvásárolt jegyek a 
jegypénztárban, illetve a Bilete.ro 
oldalon keresztül visszaválthatóak.

Lemondott előadások,
események
A stratégiai kommunikációs bizottság 
döntése értelmében a kolozsvári ro-
mán opera az összes márciusi előadá-
sát lemondta, a magyar opera pedig a 
március 12-i Don Giovanni, a március 
15-i János vitéz, valamint a március 
19-i Sámson és Delila című előadása-
it. Felhívták a fi gyelmet arra is, hogy 
azon személyeket, akik online vásá-
roltak jegyeket, hamarosan értesítik 
az Eventbook által a jegybeváltásról, 
illetve visszafi zetésről. A jegypénztár-
nál vásárolt belépőket személyesen 
lehet visszaváltani.

Magyarország kolozsvári főkon-
zulátusa tegnap bejelentette, hogy a 
koronavírus-helyzetre való tekintet-
tel a március 14-re tervezett színházi 
előadása és az azt követő ünnepi fo-

gadás elmarad. Szintén a kincses vá-
rosban elhalasztják azt a március 19-
ei előadást, ahol Perger István beszélt 
volna Észak-Koreáról a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetemen. 
A közegészségügyi óvintézkedések 
nyomán a Vallásszabadság Háza is 
ideiglenesen felfüggeszti a márciusra 
meghirdetett rendezvényeit.

Ugyanakkor a nagyváradi Szig-
ligeti Színház tegnap tájékoztatott, 
hogy jelenlegi állás szerint a Szigligeti 
Színházban, a Szigligeti Stúdióban és 
az Árkádia Színházban ezen a héten 
műsorra tűzött előadásokat megtart-
ják, e két utóbbit ugyanis nem érintik 
a koronavírus-járvánnyal foglalkozó 
operatív törzs korlátozásai. Biztosít-
ják nézőiket, hogy a megyei közegész-
ségügyi igazgatósággal szoros együtt-
működésben mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a hétvégére 
tervezett előadásaik kapcsán min-
den rendelkezésnek megfeleljenek, 
hiszen a közönség és munkatársaik 
biztonsága számukra elsődleges.




