
Augusztus 12-én, szombaton 
ötödik alkalommal szervezik 
meg Mikházán a Római Feszti-
vált, amelynek a Széllyes Sán-
dor Csűrszínház, az általános 
iskola, a csűrszínház udvara 
és kertje, a ferences kolostor 
udvara és a kolostortemplom, 
a falu szélén a régészeti ásatá-
sok helyszíne, a kiállító pavilo-
nok adnak helyet.

Az egész napos esemény dél-
előtt 10 órakor kezdődik egy 
felvonulással, amikor a Csűr-
színház udvaráról a római jel-
mezekbe öltözött résztvevők 
elindulnak és végigvonulnak 
a falun, annak határába, ahol 
római szertartás szerint meg-
nyitják a fesztivált, majd visz-
szatérnek a Csűrszínházba. A 
fesztiválszekérrel délelőtt 11 
és este 7 óra között lehet kocsi-
kázni a Csűrszínház–ferences 
kolostor–régészeti park–Csűr-
színház útvonalon.

Délben fél 1-kor Csók Zsolt 
Vigyázat, régész-veszély! című 

magyar nyelvű előadása kezdő-
dik a Csűrszínházban a régé-
szeti ásatásokról, a leletek fel-
dolgozásáról. Ugyanezt megis-
métli fél 2-től román nyelven. 
Délután 3 órától 4-ig rabszolga-
vásárra várják az érdeklődőket.

Délben fél 12-től kezdődik az 
Arénában a barbár szövetség 
és a rómaiak küzdelme, 2 órá-
tól 3-ig íjászverseny lesz, 4-től 
5-ig rota verseny, majd este 
6-tól 7-ig a római katonák had-
gyakorlata tekinthető meg.

A római tábornak berende-
zett kertben az árnyas fák alatt 
az érdeklődők betekinthetnek 
a pénzverde működésébe, vagy 
ismerkedhetnek a csontműves-
séggel és a kovácsműhellyel. 
Mivel az idei fesztivál közpon-
ti témája a gyerekkor és a ne-
velés lesz, különböző interak-
tív műhelyek és múzeumpeda-
gógiai tevékenységek kereté-
ben bemutatják a római iskolát, 
amulett készítő műhelyt, római 
játékokat, és latin nyelvű vetél-
kedőt is szerveznek.

A ferences kolostor kertjé-
ben a reneszánsz kort idézik. 
Az egykor ferencesek által mű-
ködtetett iskola egy napjával le-
het megismerkedni, illetve óra-
rend szerinti magyar és román 
nyelvű vezetés is lesz a kolos-
tortemplomban.Az eseményt a 
Flauto Dolce Együttes régizene 
koncertje és a hagyományos 
fáklyás felvonulás zárja.

ANTAL ERIKA
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Egy nő a nemzet legkivá-
lóbb fegyveres egységé-
ben? Miért ne? Bár Johan-

na Pasquali nem az a kimondott 
rendőr alkat, de édesapja befo-
lyásának hála felveszik őt a ki-
képzésre, ahol a fiatal lány fe-
lettese agyára megy. Frossiard 
ügynök hallani sem akar ar-
ról, hogy Johanna az ő egységé-
ben szolgáljon, ám meg kell ba-
rátkoznia a gondolattal, hogy 
a kissé ügyetlen hölgyből ne-

ki kell kemény zsarut farag-
nia. Veszélynek értékelik az 
egységnél a Johanna jelenlétét, 
mivel úgy tartják, hogy egy nő 
hisztis, sikítozik, letörik a kör-
me, állandóan pisilnie kell, nem 
elégszik meg az egyenruhá-
val. Meg is kezdik a kiképzést, 
ahol egyáltalán nincsenek te-
kintettel arra, hogy az egyikük 
éppen nő. Johanna férfiak közt 
készül mindenre elszánt rend-
őrnek, férfiak által összeállí-

tott edzésterv szerint. Nem ri-
ad vissza, keményen állja a sa-
rat, hiszen úgy érzi, hogy min-
den lépéssel, minden edzéssel 
egyre közelebb kerül álma meg-
valósításához. Közben sok min-
denen átmegy, elvállal feladato-
kat, vagy hirtelen felindulásból 
tesz olyasmiket, amelyekre még 
nincs kellőképpen felkészülve. 
Ügyetlenségéből fakadóan sok 
bonyodalom várja őt is, kikép-
zőit és feletteseit is.

A rendező egy interjúban el-
mondta, hogy a filmje egyszerre 
tisztelgés Jean-Paul Belmondo 
és azon francia thrillerek előtt, 
melyek inspirációt nyújtottak 
az amerikai filmeseknek. A 
2015-ös párizsi terrortámadá-
sok után a francia hatóságok 
nem engedélyezték a stábnak, 
hogy az utcákon forgassanak 
katonai egyenruhában. Ezért 
néhány akciójelenetet végül 

Belgiumban forgattak le. A ren-
dező és a forgatókönyvíró sok 
energiát fordítottak arra, hogy 
hitelessé tegyék a filmet. Ennek 
érdekében személyesen talál-
koztak a francia nemzeti rend-
őrség elit egységének vezetőjé-
vel, Jean-Michel Fauvergue-vel.

A 2017-es francia–belga vígjá-
ték péntektől látható a marosvá-
sárhelyi mozikban.

Johanna rendőr szeretne lenni és el is éri a célját

RAID – A törvény nemében

Senkitől és semmitől nem riad vissza Johanna, még az őt ellenző felettesétől sem

Összecsapnak a barbárok a rómaiakkal

Johanna a franciák legkiválóbb fegyveres egysé-

gébe szeretne bekerülni. Nem igazán látszik, hogy 

megvannak hozzá a képességei, vagyis még rejt-

ve vannak valószínűleg. A nő egyébként a belügy-

miniszter lánya, de ennek semmi köze ahhoz, hogy 

végül mégis felveszik a csapatba.

Alkotók

Rendező: Dany Boon
Forgatókönyvíró: Dany Boon, 
Sarah Kaminsky
Zene: Maxime Desprez
Szereplők: Alice Pol, Dany 
Boon, Michel Blanc, Yvan 
Attal, Patrick Mille, Sabine 
Azéma, Anne Marivin, Alain 
Doutey, François Levantal, 
Audrey Looten

Római fesztivál Mikházán

Angélique
Francia kalandfilm, 2013

Angélique de Sancé, a mak-
rancos szépséget az elszegé-
nyedett apja feleségül kény-
szeríti Joffrey de Peyrac 
grófhoz, akinek gazdagságát 
nemcsak az egyház és más 
nemesek irigylik, de még a 
királynak is szemet szúr. Míg 
a friss házasok kapcsolata 
váratlanul romantikus szere-
lemmé alakul, az udvari intri-
ka és Angélique sötét titka a 
múltból veszélybe sodorja az 
egész család életét.

Rendező: Ariel Zeitoun
Főszerepben: Nora 
Arnezeder, Gérard Lanvin, 
Florence Coste, Tomer Sisley

Százkarátos 
szerelem

Francia vígjáték, 2013

Kate és Richard igazi zsém-
bes elvált házaspárként vi-
selkedik egymás társaságá-
ban, miközben, bár évek óta 
külön élnek, a legjobb ba-
rátoktól kezdve gyerekei-
kig mindenki biztos ben-
ne, hogy egyszer ismét egy-
másra találnak. Kate sze-
rint azonban erre már nincs 
esély, ezért sokkal szíveseb-
ben ismerkedne más férfiak-
kal, akár interneten, akár is-
merősökön keresztül. Ami-
kor azonban Richard egy nap 
azzal állít be hozzá, hogy egy 
cégpanama következtében 
minden vagyonukat és nyug-
díjalapjukat elvesztették, va-
lamint veszélybe került ígé-
retes gyermekeik jövője is, 
hajlandó exével Párizsba 
menni, hogy megmentsék a 
jövőjüket. Mivel a pénzüket 
így sem tudják visszaszerez-
ni, új tervet eszelnek ki.

Rendező: Joel Hopkins
Főszerepben: Emma 
Thompson, Pierce Brosnan, 
Timothy Spall, Tuppence 
Middleton

Demóna

A gyönyörű és tiszta szívű fi-
atal lány, Demóna idilli körül-
mények közt nevelkedik egy 
békés erdei királyságban, 
egy nap azonban egy hadse-
reg szállja meg a környéket, 
megtörve a vidéken uralkodó 
harmóniát. Demóna azonban 
kiáll a népért, és a királyság 
legelhivatottabb védelmező-
je lesz. Nem sokkal később 
viszont könyörtelen áru-
lás áldozatává válik, amely-
nek hatására addig tiszta szí-
ve kővé változik. A lány és 
a megszálló király örökö-
se közt ádáz küzdelem ve-
szi kezdetét, Demóna pedig 
bosszúból megátkozza ellen-
fele újszülött kislányát, Csip-
kerózsikát. Ahogy a gyermek 
kezd felcseperedni, Demóna 
kénytelen rádöbbenni, Csip-
kerózsika kezében van a ki-
rályság békéjének és egyben 
talán saját boldogságának 
kulcsa is.  

Rendező: Robert Stromberg
Főszerepben: Angelina Jolie, 
Elle Fanning, Peter Capaldi, 
Sharlto Copley, Juno Temple
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