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Ötödik alkalommal szervezik meg 
a Kolozsvári Magyar Lovasnapot 
augusztus 19-én délelőtt tizenegy 
órától a Szilaj Lovastanyán, a Ke-
rekdombon. A Lovaglás és íjászat 
rekreációs központ és a Diákfó-
rum által szervezett, évek óta nép-
szerű rendezvényen idén sem lesz 
hiány látványban és szórakozás-

ban: rendeznek vágtaversenyt, de 
lesz többek közt lovasíjász bemuta-
tó, kutyashow, illetve számos gyer-
mekprogram is. A belépődíj felnőt-
teknek 30, gyermekeknek 10 lej. To-
vábbi részletekért lehet érdeklődni 
a 0744-484076-os telefonszámon, il-
letve az ijaszbetyar@freemail.hu 
email címen.

Szejkefürdői 
Unitárius Találkozó
A Magyar Unitárius Egyház min-
den unitárius és más felekezetű ér-
deklődő személyt szeretettel vár a 
Szejkefürdői Unitárius Találkozó 
idei kiírására! Az úrvacsoraosz-
tással egybekötött szabadtéri há-
laadó istentisztelet 2018. augusz-
tus 11-én, 11 órakor kezdődik. Há-
lát adunk Istennek az egyetlen er-
délyi alapítású egyházért, amely 
450 éve áll Isten és ember szolgá-
latában. Hálát adunk azért az erdé-
lyi szellemi örökségért, amely 450 
évvel ezelőtt alapot vetett a közös-
ségben gyakorolt vallásszabadság-
nak, valamint az anyanyelv hasz-
nálatának. Istené a dicsőség, em-
beré a hit, az életöröm és a há-
laadás kötelessége. Ünnepeljük 
mindezt együtt a Szejkefürdői Uni-
tárius Találkozón!

A találkozó programja:
– országzászló-átadás, huszárfel-
vonulás, fúvószenekar előadása;
– megnyitó: Simó Sándor székely-
udvarhelyi lelkész-esperes;
– istentisztelet: szolgál Csete Árpád 
homoródalmási lelkész, az Unitári-
us Lelkészek Országos Szövetségé-
nek elnöke;
– úrvacsorai ágenda: szolgál Kato-
na Dénes székelyudvarhelyi kór-
házlelkész;
– köszöntőbeszédek;
– koszorúzás Orbán Balázs sír-
jánál;
– jubileumi székelykapu-avatás Ko-
vács István közügyigazgató által.

A Shoshin Színházi Egyesület au-
gusztus 11–23. között szervezi meg 
a KaravanAct Fesztivál harmadik 
kiadását. Az utazó színházi fesz-
tivál idén 13 napig tart és 3 város-
ba visz el 6 színházi társulatot 4 
országból. Összesen 8 produkci-
ót láthatnak az érdeklődők, a prog-
ramot pedig a Générique (Iszlai Jó-
zsef és Albert-Nagy Örs) koncert-
je fűszerezi. Szlovéniai, olaszor-
szági, magyarországi és hazai pro-
dukciók szerepelnek a vándorren-
dezvény idei programjában, ame-
lyet Nagyváradra, Szatmárnémeti-
be és Kolozsvárra visznek el a szer-
vezők. A színházi előadások mel-
lett látványos utcai felvonulások-
ra is lehet számítani. A KaravanAct 
utazó színházi fesztivált 2015-ben 
rendezte meg első alkalommal a 
Shoshin Színházi Egyesület azzal 
a céllal, hogy újragondoljon és élet-
re keltsen egy régi hagyományt: az 

utazó színházak, utazó társulatok 
hagyományát. A vándorszínház élő 
organizmus kíván lenni, amely pár-
beszédet alakít ki a nézővel, nem 
várja meg, amíg megkeresik: ő ma-
ga megy a nézők elébe. Ugyanak-
kor új kihívásokat állít a színház 
és a róla alkotott koncepciók elé, 
az előadások tereinek változatos-

sága, újszerűsége, a műfaji és te-
matikai sokszínűség terén. Nagy-
váradon augusztus 11–14. között 
zajlik majd az esemény, Szatmár-
németiben augusztus 15–18. kö-
zött, Kolozsváron pedig augusztus 
19–23. között. Részletes program 
a www.shoshintheatre.com honla-
pon található.

Az Arad Megyei Tanács kezdemé-
nyezésére az Aradi Országos Tu-
risztikai Információs Központ sze-
cessziós stílusú épületek körútjá-

ra várja az érdeklődőket, amit he-
tente szerveznek meg augusztus 
29-től. A Maros-parti város Romá-
nia egyik legfejlettebb szecesszi-

ós épülethálózatával rendelkezik. 
Az érdeklődők meglátogathatják a 
Szántay-, a Bohus- és a Földes-palo-
tát, valamint egyéb Szántay Lajos és 
Milan Tabacovici aradi tervezők ál-
tal megépített épületeket. Az építé-
szeti műremekek egyedi történetét 
idegenvezető fogja ismertetni az in-
gyenes körutakon, amelyek kedden-
ként 16 és 17 óra között román nyel-
ven, szerdánként pedig 16 és 17 óra 
között angol nyelven zajlanak, illet-
ve péntektől vasárnapig 15 és 17 óra 
között mindkét nyelven. Találkozási 
pont az Aradi Országos Turisztikai 
Információs Központ székhelye előtt, 
a Forradalom sugárút 81. szám alatt. 
A részvételi szándékot legalább 24 
órával az esemény előtt kell jelezni a 
0728-116412-es telefonszámon.

Utazó színház erdélyi városokban

Szecessziós körút Aradon

Nyári muzsika a Farkas utcai templomban

Zenés, könyves birodalom a Teleki-birtokon

Budapest Noir 
a kincses városban

KÁDÁR HANGA

Gordon Zsigmond, a kiábrándult bűnügyi újság-
író egy brutálisan meggyilkolt fiatal lány halála 
után nyomoz a 30-as évek Budapestjén. Az ügy azonban igen különös, 
mindenhol falakba ütközik a nyomozás során. Az újságírót viszont an-
nál inkább hajtja a kíváncsisága, minél inkább el akarják ijeszteni a nyo-
mozástól. Pláne, hogy egy idő után rájön, senkinek sem érdeke, hogy ki-
derüljön az igazság. A Budapest Noir című bűnügyi magyar filmet a ma-
gyarországi mozikban már tavaly bemutatták, hozzánk azonban idén 
nyáron érkezett el: Kolozsváron már július 13. óta vetítik a Iulius Mallbeli 
Cinema Cityben. A második világháború előtti színnel és sötétséggel te-
li magyar főváros hangulata, a kitűnő jelmezek, az ígéretes sztori és a ki-
váló szereplőgárda – Anger Zsolt, Kulka János, Kováts Adél, Schneider 
Zoltán, Mucsi Zoltán, Törőcsik Franciska, Thuróczy Szabolcs – nem cse-
kély hívogatók. 
A rendező, Gárdos Éva Kondor Vilmosnak az azonos című regényét vitte 
vászonra, amelyet 2008-ban szinte egyöntetűen üdvözölt az irodalom-
kritika és az olvasóközönség is. A film a Los Angelesben rendezett  
Hollywood Music in Media Awardson tavaly novemberben megnyerte a 
legjobb eredeti, külföldi film zenéjéért járó díjat. A filmkritikusok szerint 
ugyanakkor sokkal silányabb a történet a vásznon a regényhez képest, 
és a könyv írója sincs elragadtatva a mozis változattól, de már csak 
ezért is megéri legalább egyszer jegyet váltani rá. 

Magyar lovasnap Kolozsváron

Idén nyáron sem maradt el a ko-
lozsvári Farkas utcai református 
templom hangversenysorozata.

A komolyzenei események már 
július elején elkezdődtek, legkö-
zelebb augusztus 15-én orgona-
koncertezik a nagydisznódi Mol-
nár Zsuzsanna, augusztus 22-én 
pedig a Würzburgból érkező Luisa 

Râpă. Augusztus 29-én a kolozs-
vári A rcadia vonósnég yes ad 
kamarezene hangversenyt, szep-
tember 5-én pedig a Cantores 
Ecclesiae rézfúvós kvintett mu-
zsikál. 

A koncertek minden alkalom-
mal este héttől kezdődnek, a belé-
pés ingyenes.

A gernyeszegi Teleki-kastély és 
-birtok egyszerre válik a nyuga-
lom és bulizás birodalmává au-
gusztus 17. és 19. között. A rendez-
vény idejére Erdély közepébe láto-
gat több nemzetközi fellépő is, töb-
bek közt Morcheeba, Milky Chance, 
Wilkinson vagy a The Subways. De 
több magyar, illetve román fellépő is 
színpadra lép, köztük a Vița de Vie, 
amely a marosvásárhelyi Állami Fil-
harmóniával közösen ad exkluzív 
koncertet. Látványos dekoráció, kor-
társ művészeti alkotások, sportzó-
na, bárok és éttermek is lesznek, a 
területet a szervezők a patinás hely-
szín adottságai szerint rendezik be. 
A koncertek részletes programját az 
awakefestival.ro/hu honlapon, illetve 
az esemény Facebook-oldalán talál-
ják az érdeklődők. A koncertek mel-
lett azonban az Awake más progra-
mokat is tartogat a fesztiválra láto-
gatóknak: a Teleki-birtok évszáza-
dos fáival és múltjával tökéletes hely-
színt biztosít egy hangulatos sza-
badtéri könyvtárhoz. A könyveket a 
Litera Kiadó ajánlotta fel. Egy kiadós 
olvasás után benézhetünk a szabad-

téri moziba, ahol az idei Transilvania 
International Film Festival (TIFF) díj-
nyertes filmjeit vetítik. Beszélgeté-
sekre, vitákra a Feed Your Mind plat-
formban nyílik lehetőség, nagymé-
retű művészeti installációkat pedig 

az Artdooron lehet megnézni. Napi-
jegyeket az awakefestival.ro és az 
eventim.ro oldalakon 99 lejért lehet 
vásárolni, bérleteket 199 lejért lehet 
kiváltani, sátorhellyel együtt 225 le-
jért. Egy, már megvásárolt érvényes 
bérlettel 35 lejért lehet külön kem-
pingjegyet váltani. A helyszínen a na-
pijegyeket 120 lejért árulják.

FoRRÁs: FAcebooK.com/KARAvANAct

FoRRÁs: FAcebooK.com/szilAj lovAstANyA




