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H I R D E T É S

HÁROM HELYSZÍNEN SZERVEZIK A MAROS MEGYEI RENDEZVÉNYT

Római hangulat Mikházán

Harci bemutatókkal, múze-
umpedagógiai műhelyekkel, 
régizene-koncerttel várják 
az érdeklődőket szombaton 
a Maros megyei Mikházán, 
a nyolcadik alkalommal ren-
dezendő római fesztiválon.

 » BEDE LAURA

M inden korosztályt meg-
szólító programokkal 
szervezik meg nyolca-

dik alkalommal szombaton a 
mikházi római fesztivált. A Ma-
ros megyei, félnapos rendezvény 
idei mottója „In corpore sano” 
(ép testben, ép lélek), ugyanis a 
szervezők szerint akárcsak nap-
jainkban, a rómaiak számára is 
rendkívül fontos volt egészsé-
gük megőrzése, a testápolás és 
az egészséges életmód. A feszti-
vál keretében három helyszínen 
szervezik a foglalkozásokat: a 
csűrszínházban és udvarán, a 
római régészeti parkban és a 
ferences kolostorban, illetve an-
nak udvarán. A program 14 óra-
kor kezdődik, és 18 órakor a Ma-

ros Művészegyüttes előadásával 
zárul. A járványügyi szabályok 
miatt a múzeumpedagógiai 
foglalkozások nem lesznek 
interaktívak, az érdeklődők 
bemutatókon vehetnek részt, 
amelyek szintén az egészség 
témája köré épülnek. A római 
katonák hadgyakorlata több al-
kalommal is megtekinthető.

A Hargita Megyei Kulturális 
Központ elhozza a csűrszínház 
udvarára a Joannes Kájoni 390 
című szabadtéri vándorkiállí-
tást, amely ízelítőt nyújt Kájoni 
János ferences szerzetes, zene-
szerző életéből és korából, majd 
azokról a helyszínekről, ahol élt 
és tevékenykedett: a csíksomlyói 
kegytemplom és ferences kolos-
tor, illetve a szárhegyi ferences 
kolostor, valamint Mikháza. A 
pannók a közönség számára ed-
dig nem látott gyűjteményekről, 
nyomtatványokról és kéziratok-
ról készült fotókon mutatják be 
mindazt, ami Kájoni munkás-
ságát fémjelzik: Kájoni-kódex, 
Organo Missale, a csíksomlyói 
templom régi orgonájának fel-
irata, Sacri Concentus, Herbá-
rium, Cantionale Catholicum, 

Fekete Könyv, Hymnárium. A 
kiállítás Muckenhaupt Erzsébet 
muzeológus és régikönyv-szak-
értő szakmai irányításával va-
lósult meg, aki a régi erdélyi 
nyomtatványok, elsősorban a 
csíksomlyói ferences nyomda 
és könyvtár múltjának elismert 
kutatója, egyik feltárója és meg-
mentője a csíksomlyói ferences 
könyvtár háborús időkben elrej-
tett könyveinek. A fotók művészi 
megvalósítása és a kiállítás grafi -
kai szerkesztése Ádám Gyula fo-
tóművész munkáját dicséri.

A Teleki Téka az egykori 
mikházi kolostor könyvtárát 
mutatja be, ugyanakkor a Ma-
ros Megyei Múzeum által szer-
vezett rendezvényen román és 
magyar nyelvű idegenvezeté-
sen is részt lehet venni a kolos-
tortemplomban és a régészeti 
feltárás helyszínén. A csűrszín-
házban fellép a Neumarkt 
Brass Quintet, a ferences temp-
lomban pedig a Kájoni Consort 
régizene-együttes, amelynek 
műsorában Európa uralkodó 
udvarainak zenéjén kívül a ma-
gyar és az erdélyi gyűjtemények 
is megtalálhatók.

Múltidézés Mikházán. A római katonák hadgyakorlata az idei fesztiválon is helyet kap a programban

 » KRÓNIKA

Idén a több mint száz kategó-
riában rekordszámú, 767 kü-

lönböző műsor száll versenybe 
az Emmy-díjakért – közölte az 
amerikai televíziós akadémia. A 
jelöltek listáját kedden délután 
a koronavírus-járvány miatt on-
line közvetített ceremónián hoz-
ták nyilvánosságra – olvasható a 
Hvg.hu portálon. A Watchmen 26 
jelölést gyűjtött össze a különbö-
ző kategóriákban, mások mellett 
a legjobb minisorozatok között is 
díjazott lehet, de két szereplőjét, 
Regina Kinget és Jeremy Ironst 
is jelölték az Emmyre. Az Ama-
zon The Marvelous Mrs. Maisel 
című vígjátéka 20 jelölést kapott, 
a Netfl ixen futó Ozark pedig 18 
jelöléssel lett a harmadik ebben 
a sorban. A minisorozatok me-
zőnyében a Watchmenen kívül 
a Little Fires Everywhere, a Mrs. 
America, a Hihetetlen vagy az 
Unorthodox kaphatja az Em-
my-díjat.

A drámasorozatok közül a Bet-
ter Call Saul, A korona, A szolgá-
lólány meséje, a Mandalorian, a 
Megszállottak viadala, az Ozark, 
a Stranger Things és az Utódlás 
kapott jelölést. A vígjátékso-
rozatnál a Félig üres, a Halott 
vagy, A jó hely, a Bizonytalan, A 
Kominsky-módszer, a Marvelous 

Mrs. Maisel, a Schitt’s Creek és a 
Hétköznapi vámpírok – A sorozat 
kaphat Emmy-díjat.

A drámasorozatokban sze-
replő színésznők közül Jennifer 
Anistont, Olivia Colmant, Jodie 
Comert, Laura Linney-t, Sandra 
Ohot és Zendayát jelölték, a szí-
nészek mezőnyében Jason Bate-
man, Sterling K. Brown, Steve Ca-
rell, Brian Cox, Billy Porter vagy 
Jeremy Strong kapott jelölést.

A vígjátéksorozatok színésznő-
jelöltjei közé Christina Applega-
te, Rachel Brosnahan, Linda Car-
dellini, Catherine O’Hara, Issa 
Rae és Tracee Ellis Ross jutott be. 
A színészek közül pedig Anthony 
Anderson, Don Cheadle, Ted 
Danson, Michael Douglas, Euge-
ne Levy és Ramy Youssef szerepel 
a jelöltlistán. A minisorozatban 
vagy tévéfi lmben szereplő szí-
nésznők közül Cate Blanchett, 
Shira Haas, Regina King, Octavia 
Spencer és Kerry Washington ka-
pott esélyt. A színészeknél pedig 
Jeremy Irons, Hugh Jackman, 
Paul Mescal, Jeremy Pope és 
Mark Ruff alo esélyes.

Augusztus 21-én kezdődik a 
szavazás a kategóriák győztesei-
ről, amely augusztus 31-ig tart. Az 
Emmy-díjak átadását szeptember 
20-án élőben közvetíti az ABC te-
levízió Észak-Amerikában. A gála 
házigazdája Jimmy Kimmel lesz.

Rekordszámú Emmy-jelölés

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

 » RÖVIDEN

Szökés közben fogta el a rendőrség 
a kolozsvári gyerekgyilkosság gyanúsítottját
Sikerült elfogniuk kedden este a rendőröknek a nyolcéves kolozs-
vári kisfi ú meggyilkolásával gyanúsított apát, idősebbik Takács 
Györgyöt Alsófüle település határában. A kolozsvári román hírpor-
tálok beszámolói szerint az emberölés első számú gyanúsítottja 
a nyomozók láttán egy késsel felvágta az ereit, ám a rendőrök a 
helyszínen ellátták a sebeit, túlélte az öngyilkossági kísérletet. A 
Kolozs megyei rendőr-főkapitányság kedden délután bocsátott ki 
körözést a férfi  ellen, arra kérve a lakosságot, tárcsázza a 112-es 
sürgősségi hívószámot, ha látja valahol. Nem hivatalos informáci-
ók szerint a rendőrök a helyi lakosság jelzése nyomán bukkantak a 
településeken kívül menekülő férfi  nyomára. Alaposan megkérdő-
jelezi ugyanakkor a nyomozók munkájának hatékonyságát, hogy 
adott Facebook-csoportokon már hétfőn olyan információk kering-
tek, miszerint a gyanúsított személygépkocsiját szemtanúk aznap 
Oláhléta környékén látták. Kérdéses, hogy miért nem fésülték át a 
környéket a nyomozók már aznap. Mint arról korábban beszámol-
tunk, a hétvégén eltűnt Takács Györgyöt kedden holtan találták a 
nyomozók apja személygépkocsijában. A gyermek mellkasán szúrt 
sebet találtak, a feltételezések szerint ez okozta az áldozat halálát.




