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A MAROS MEGYEI RENDEZVÉNYEN A RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK SORÁN FELSZÍNRE KERÜLT TÁRGYAKBÓL IDEIGLENES KIÁLLÍTÁS NYÍLIK

Római korkép a mikházi fesztiválon
A Római Birodalom keleti
jellegét ismertetik az augusztus 3-án hetedik alkalommal
szervezendő római fesztiválon,
amelynek a Maros megyei
Mikháza ad otthont.
» ANTAL ERIKA
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j programpontokkal szervezik meg augusztus 3-án
Mikházán a 7. római fesztivált, amelynek programját tegnap
ismertette a sajtó képviselőivel Soós
Zoltán, a Maros Megyei Múzeum
igazgatója és Pánczél Szilamér régész, a római limes projekt vezetője. Elmondták, míg tavaly kevesebb
pénz jutott a fesztiváljelleg megvalósítására, és inkább a régészetre
összpontosítottak, annak módszereit, eszközeit, a feltárásokat mutatták be, idén visszatérnek a korábbi
sajátosságokhoz: római hagyományokat ápoló csapatokat fogadnak,
illetve a Római Birodalom keleti
jellegét ismertetik. Köztudottan a
Római Birodalom nyugattól keletig
terjedt, ennek egyik hozadéka volt a
többféle kultúra találkozása, azoknak egymásra gyakorolt hatása. Az
egész napos eseményen a kelet hatását mutatják be a résztvevőknek.
Ez Mikházán – az ásatások révén
felszínre került leletek szerint – főként a harci eszközökben mutatko-

Időtálló védelem. A fesztivál résztvevőinek bemutatják a római kori viseletet, harcászati eszközöket
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A Teleki
Téka jóvoltából
a ferencesektől
származó, a
Tékában őrzött
régi könyvekből
is látható lesz
néhány darab.

zik meg. Olyan dárdákat, íjakat használtak a Nyárádmentén állomásozó
római katonák, amelyek Szíriából kerültek erre a vidékre. A Római Birodalom úgy működött kétezer évvel
ezelőtt, mint egy globális világ, ahol
a szakemberek, a munka- és harci
eszközök, a divat, a gasztronómia és

a hadsereg révén nagy volt az átjárás
a különböző vidékek, tájak, országrészek között – magyarázta Pánczél
Szilamér.
A római kor hétköznapjain, harcászati sajátosságain kívül a reneszánsz korral is megismerkedhetnek
a résztvevők a tematikus udvarban.

Jazzhangulat a nagykárolyi amfiteátrumban

L

uiza Zan romániai énekesnő és
Sárik Péter magyarországi jazzzongoraművész lép fel vasárnap a
nagykárolyi amfi teátrumban. A két
jazz-zenész 2013 óta játszik duóban,
formációjuk rendkívül sikeres mindkettőjük hazájában. Zenéjükben sokféle stílus keveredik: hagyományos
és modern jazz, román és magyar
népzene, valamint klasszikus zene.

»

Zenéjükben
sokféle stílus
keveredik:
hagyományos
és modern jazz,
román és magyar
népzene, valamint klasszikus
zene.

Legfőbb jellemzőjük a rendkívül
energikus előadásmód és a sokszínű
repertoár, amelyek nagyon hamar
népszerűvé tették őket – olvasható a
Nagykárolyi Kulturális Központ közleményében.
Luiza Zan hazai sikerei után a
2003-as montreux-i jazzversenyen
– a világ egyik legjelentősebb megmérettetésén – megkapta a zsűri
különdíját, 2004-ben pedig második
lett. Minden stílusban otthonosan

Sárik Péter és Luiza Zan legfőbb jellemzője a rendkívül energikus előadásmód és a sokszínű repertoár
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mozog, egyszerre mélyen ösztönös
és intellektuális művész.
Sárik Péter 2002-ben csatlakozott
a Jazzpression zenekarhoz, mely
nagyon hamar Magyarország egyik
legnépszerűbb jazzformációja lett:
2004-ben elnyerték az Emerton-díjat
mint az év jazzegyüttese. Három lemezük jelent meg, és Európa-szerte
nagy sikereket értek el. 2007-ben alapította meg saját zenekarát, a Sárik
Péter Triót. A csapat 2012-ben Fonay
Tibor és Gálfi Attila csatlakozásával
újjáalakult. Eddig 6 önálló lemezt adtak ki, melyekből a Jazzkívánságműsor című album a megjelenését követően 4 hónapon belül aranylemez
lett, majd 2014-ben Fonogram-díjat
kapott mint az év hazai jazz albuma. 2015-ben Berki Tamással közös
lemeze, a Minden délibáb is szintén
Fonogram-díjas lett. Mint zeneszerző
jelentős nemzetközi sikereket mondhat magáénak: kompozíciói rendre
dobogós helyezéseket értek el az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia
legjelentősebb dalszerző versenyein. 2011-ben a Magyar Zeneszerzők
Egyesülete Orszáczky-díjjal ismerte
el addigi munkásságát. 2010-ben Artisjus-díjat kapott, 2014-ben Cegléd
város díszpolgárának választották.
2016-ban a Hangszeresek Országos
Szövetsége az év zenésze kitüntetést
adományozta neki.
A nagykárolyi Sound Summer Session nevű sorozat második szabadtéri koncertjét kedvezőtlen időjárás
esetén a Károlyi-kastélyban tartják.

A ferences kolostor kertjében és a
templomban gazdag program várja a
látogatókat. A Teleki Téka jóvoltából
a ferencesektől származó, a Tékában
őrzött régi könyvekből is látható lesz
néhány darab. A régészeti ásatások során felszínre került tárgyakból szintén
nyílik egy ideiglenes, egynapos kiállítás. A gyerekeket kézműves tevékenységek várják, illetve a különböző római
műhelyekbe nyerhetnek betekintést:
megtudhatják, hogyan öltözködtek,
milyen frizurákat viseltek, hogyan
és miből készítették az illatszereiket,
miket főztek, milyen fűszerekkel ízesítettek a rómaiak. Sőt májusban, a
Múzeumok éjszakáján római receptek
alapján eltett savanyúságot és kompótot is megkóstolhatnak.
A fesztivált megelőzően, július 31én a Maros Megyei Múzeum megvásárolta hagyományos paraszti gazdaság is megnyitja kapuit. Soós Zoltán
elmondta, a lakóházat és a bejárati
székelykaput felújították, így a látogatók betekintést nyerhetnek a Felső-Nyárád mentén élő hagyományos
székely társadalom mindennapjaiba
is. A gazdaságot – lakóházzal, gazdasági épületekkel – 50 ezer lejből
vásárolta meg a múzeum a Maros
Megyei Tanács jóvoltából. Az eddigi
felújítási munkálatokat a csernátoni
Haszmann Pál Múzeum szakemberei végezték. A tájház megnyitójának
eseménye a nyárádmenti fesztivál
része.

» INNEN-ONNAN
Havazott a Radnai-havasokban
Keddről szerdára virradóan havazott a Radnai-havasokban – közölte
az Agerpres hírügynökséggel Sorin
Timiş, Borsa (Borşa) polgármestere. A Máramaros megyei település
elöljárója elmondta, a hidegfront
hatására a városban is lehűlt a
hőmérséklet, éjszaka alig 10 Celsius-fokot mutatott a hőmérő higanyszála. Timiş szerint a nyári havazás
nem példátlan a környéken: 15 évvel ezelőtt augusztus végén hullott
hó a 2300 méter magas Nagy-Pietrosz-csúcsra. Hargita megyében
a legalacsonyabb hőmérsékletet
Maroshévízen mérték, tegnapra
virradóan 4,6 Celsius-fokra esett
vissza a hőmérők higanyszála – áll
az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentésében.
Elhunyt Rip Torn amerikai színész
Elhunyt Rip Torn amerikai
színész, a Sötét zsaruk című filmsorozat egyik sztárja – jelentette
be szerdára virradóra a művész
menedzsere. A 88 éves színészt
connecticuti otthonában, családja körében érte a halál. A texasi
születésű Torn Lee Strasberg színi iskolájában tanult, ott fedezte
fel őt Elia Kazan rendező, aki – a
Hollywood Reporter méltatása
szerint – egy új James Deant
vagy Marlon Brandót látott benne. Jelölték Oscar-, és Tomy-díjra
is, a Sanders-showban alakított
szerepét pedig Emmy-díjjal jutalmazták 1996-ban.

