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Hogyan telt egy átlagos hétköz-
napja, vagy hogyan ünnepelte a 
születésnapját, hogy bűvészkedett 
a konyhában, milyen volt, amikor 
kamasz volt, hogyan élte meg a 
szerelmet, esetleg hogy nézhetett 
ki az utolsó napja? – hasonló kérdé-
seket körüljárva ragadhatnak tollat 
azok a vállalkozó szellemű múze-
umlátogatók, akik novellával vagy 
forgatókönyvvel jelentkeznének 
arra a pályázatra, amelyet a Rejté-
lyek, sorsok, múmiák című kiállítás 
apropóján hirdetett meg a Csíki 
Székely Múzeum és a Transindex 
internetes hírportál.
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A kripta rejtélyes lakóinak egy 
napját kell novellában vagy 
forgatókönyv formájában 

megírnia annak a kreatív múze-
umlátogatónak, aki részt szeretne 
venni a Csíki Székely Múzeum és 
a Transindex internetes portál kö-
zös pályázatán. A múmia egy napja 
című dolgozat elkészítésére július 
20-ig van lehetőség, és ajánlatos új-
ranézni a részletes információkkal 
szolgáló tárlatot, hiszen fontos kri-
térium, hogy az adott társadalmi 
közegbe helyezve kell rekonstruálni 
a hajdan élt személyek egy napját. 
Aki már látta a kiállítást, de még 
dokumentálódni szeretne, a múze-
um honlapján a kripta rejtélyes lakói 
címszó alatt talál részletesebb leírást 
Simon Antal pap-tanár, Sándor Te-
rézia klarissza apáca és Fischer Antal 
okleveles seborvos életéről. 

A pályázat meghirdetésére, mint 
Dávid Bíborkától, a múzeum mun-
katársától megtudtuk, nem azért volt 
szükség, mert visszaesett a látogatott-
sága, sőt az eddigi nagyvolumenű idő-
szakos kiállításokhoz hasonlóan a Rej-
télyek, sorsok, múmiák esetében is az 
utolsó hónapban nőtt az érdeklődés. 
„A Transindex munkatársaival már 
régóta tervezünk egy hasonló, interak-
tív, fiatalokat megmozgató felhívást. 
Erre idén nyílt alkalom, amikor a pá-

lyázattal tulajdonképpen pótolni tud-
juk a szokványosan időszakos kiállítá-
sok mellé szervezett diákvetélkedőt, 
amire az idén nem kaptunk támoga-
tást” – tudtuk meg Dávid Bíborkától.

A pályaműveket elektronikus 
formában az ugyelet@transindex.ro 
címre várják. A legjobb alkotásokat a 
múzeum és a szerkesztőség képviselői-
ből álló zsűri a Csíki Székely Múzeum 
kiállításához kapcsolódó ajándékcso-
magjával jutalmazza. 
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Keltsük életre a múmiákat!

tárlatvezetés a rejtélyek, sorsok, múmiák kiállításon. Versenyre hívnak fotó: csíki zsolt

Számos érdeklődő hallgatta a Régizene Fesztivál tegnapi nyitókoncertjén a Senza Nome zenekart. 
Az együttes elsődleges célja a fesztiválon való részvétel volt, melyre a meghívást a kolozsvári La Stravaganza 
régizenei verseny megnyerése után érdemelték ki. Zenei vezetője, Ghiga Mihail Ionel 2006–2007-ben a 
Régizene Fesztivál művészeti vezetője is volt. „Mindegyik művünk egy történetet jelenít meg, érzéseket köz-
vetít, különböző hangulati elemekkel színezve” – mondta. Ma 18 órától a Régizenei Nyári Egyetem tanárai-
nak hangversenyére kerül sor a Nagy István Művészeti Szakközépiskolában.  szöveg: kovács tímea, fotó: csíki zsolt


