
2018.  OKTÓBER 11. ,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 7

 

A N T A L  E R I K A

A várható programokról, a 
könyvbemutatók és író-ol-
vasó találkozók melletti 

rendezvényekről a szervezők teg-
nap tartottak sajtótájékoztatót a 
könyvvásár helyszínén, a Nemzeti 
Színház előcsarnokában.

Káli Király István, a Románi-
ai Magyar Könyves Céh elnöke, 
a könyvvásár megálmodója és 
főszervezője a könyvek és a könyv-
szeretők találkahelyének nevezte 
november 15. és 18. között a színhá-
zat, amelyért elsősorban Gáspárik 
Attila színigazgatónak mondott kö-
szönetet, aki rendelkezésükre bo-
csátja az intézményt, illetve annak 
munkatársait.

Könyv, irodalom, színház

A Több, mint könyv mottó azt su-
gallja, hogy nemcsak a könyvvásár 
helyszíne a színház, nem csupán 
könyvismertetők és dedikálások 
teszik ki a programot, de számos já-
rulékos program is, valamennyinek 
a könyv, az írott kultúra az alapja. 
„Nagyon nagy ajándék számomra, 
hogy évek, évtizedek óta koordinál-
hatom ezt a könyves rendezvényt és 
még nagyobb öröm, hogy számos fi -
atalt, gyereket is sikerült bevonni és 
megszerettetni vele a könyvet, az ol-
vasást” – fogalmazott a főszervező.

A kiemelkedőbb programokat 
Szepessy Előd társszervező, a Maros-

vásárhelyi Kulturális Központ elnö-
ke ismertette, aki elmondta, a szín-
vonal megőrzésére, illetve annak 
emelésére törekedtek idén is, akár-
csak az előző években. November 
15-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor 
lesz a hivatalos megnyitó a Nemzeti 
Színház előtt Bertóti Johanna költő, 
előadó részvételével. Aznap két szín-
házi előadás várja az érdeklődőket 
délután 5-től és este 8-tól a színház 
nagytermének színpadterében, ahol 
Tasnádi István: Nézőművészeti főis-
kola című darabjában Katona Lász-
lót, Mucsi Zoltánt és Scherer Pétert 
láthatja a nagyérdemű. November 
16-án, este 7 órától a színház kister-
mében a Versajándék Vásárhelynek 
irodalmi est meghívott költői: Erdős 
Virág, Fekete Vince, Kemény István, 
Lövétei Lázár László, Markó Béla, 
Oravecz Imre, Tolnai Ottó. Novem-
ber 17-én, délelőtt 11-től a nagyte-
remben Bíró Eszter: Állati zenés ABC 
gyermekkoncertjére várják a kicsi-
ket, délután 5-től a kisteremben A 
mai magyar irodalom szépsége kere-
kasztal-beszélgetés meghívottai: Er-
dős Virág, Kemény István, Oravecz 
Imre, Tolnai Ottó. Este 7-től pedig 
a nagyteremben lesz Koltai Róbert 
előadóestje, amelyet a művész erre 
az alkalomra készített, tehát ősbe-
mutatóra számíthat a közönség.

Ezren jelentkeztek a versenyre 

Az 5. alkalommal meghirdetett Ol-
vasd és játssz velünk olvasóvetél-
kedő évről évre több olvasni szere-

tő gyerek érdeklődését kelti fel. Az 
idén több mint 300 csapat nevezett 
be a versenybe, amely azt jelenti, 
hogy közel ezren olvasták el a fel-
adott könyveket. Az olvasóvetél-
kedőt négy kategóriában hirdették 
meg – ismertette Makkay Kinga, 
a gyerekprogramok szervezője. A 
4. osztályosoknak Berg Judit–Ker-
tész Erzsi: A négy madár titka, az 
5–6-ikosoknak Szabó Róbert Csa-
ba: Vajon nagyi és az aranyásók, a 
7–8. osztályosoknak Zágoni Balázs: 
A gömb, valamint a középiskolá-
soknak Bódi Attila: Lázadni vele-
tek akartam című könyvét kellett 
elolvasnia. Mivel nyolcnál több 

csapat jelentkezett, október végén 
előválogatást szerveznek. Az elő-
döntő feladatlapjait október 22-én 
e-mailben kapják kézhez a csapa-
tok, amelyeket október 31-ig kell 
visszaküldeniük. A döntőbe jutó 
csapatok névsorát november 5-én 
szintén e-mailben közlik a szerve-
zők. A döntősök a könyvvásáron 
találkoznak majd egy újabb játékra.

Könyvvásár és színházjegy

Újdonságnak számít a színház ré-
széről az a kezdeményezés, hogy 
azok, akik a vásárban 100 lejnél 
nagyobb értékre vásárolnak köny-

vet, két színházjegyet kapnak arra 
az előadásra, amelyet szeretnének 
megtekinteni – jelentette be Gáspá-
rik Attila igazgató, aki, mint min-
den évben, ez alkalommal is kifej-
tette sajnálatát, hogy a város még 
mindig nem rendelkezik egy olyan 
nagyméretű vásártérrel, csarnok-
kal, kiállítási helyiséggel, ahol a 
hasonló, nagy volumenű vásárokat, 
kiállításokat szervezhetnék.

• November 15. és 18. között szervezi meg a 
Romániai Magyar Könyves Céh a Marosvásár-
helyi Kulturális Központtal közösen a 24. Ma-
rosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt, amely-
nek idei mottója: Több, mint könyv.

#irodalom   #írott kultúra

Káli Király István: a könyvek és 
könyvszeretők találkahelye lesz 
a színház  

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Gazdag program a könyvvásáron
Közel ezer tanuló olvasta el a vetélkedőre kiadott műveket

Csányi Sándor a Bernády Napok díszvendége
• Előadóként és szerzőként is érkezik Marosvásárhely-
re október 27-én Csányi Sándor. A népszerű magyar-
országi színművész a 21. Bernády Napok gálaestjének 
meghívottja, és a Hogyan értsük félre a nőket? című 
színházi estjével érkezik hozzánk.

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

A produkció igazi különlegessé-
ge, hogy Csányi Sándor nem 
csak előadója, de szerzője is 

az előadásnak, gyakorlatilag ezzel 
az előadással debütál szerzőként is. 
A Hogyan értsük félre a nőket? című 
színházi est egy egyszemélyes vígjá-
ték, a színművész nyolc különböző 
karaktert játszik hetven percben. Az 
előadás arról szól, hogy mi a teen-
dő abban az esetben, ha az ember a 
szülőszoba ajtajában döbben rá arra, 

hogy nem csak a gyerekekkel nem 
tud bánni, a nőkkel sem. „Miért a mi 
hibánk, ha Ők rosszat álmodnak? Mi-
ért baj, ha őszintén válaszolunk arra 
a kérdésre, hogy fogytam-e? Érde-
mes-e, a friss jogosítvánnyal vezető 
feleségünknek tanácsokat osztogatni 
a forgalomban? Eljön-e az a pillanat 
egy nő életében, amikor azt mondja: 
Köszönöm, van elég cipőm, nem kell 
több. Illetve, hogy mindezek ellenére, 
miért dobban meg mégis a szívünk, 
ha belép a szobába? Nos, ezekre a kér-
désekre nem tud választ adni az előa-
dás. Viszont számos hasonló kérdést 

vet fel az együttélés nehézségeiről, 
szépségeiről, öröméről. Bár leginkább 
a nehézségekről” – áll az előadás 
ajánlójában.

Aki emlékszik még, hogy két év-
vel ezelőtt Csányi Sándor milyen fer-
geteges produkciót tartott a Vásárhe-
lyi Forgatag keretében az A férfi agy 

– avagy nincs itt valami ellentmon-
dás? című önálló estjével, az bizto-
san nem akarja majd kihagyni ezt 
az új előadást sem, amelyen a szerző 
szerint sokat fogunk nevetni.

A Bernády Napok gálaestjén zajló 
előadást október 27-én, szombaton 18 
órától lehet megtekinteni a Kultúrpa-
lota nagytermében. A belépők a Ber-
nády Napok hagyományaihoz hűen 
ingyenesek, de helyjegyet kiváltani 
szükséges a Bernády Házban, vagy a 
0265-266 855-ös telefonszámon.

Két évvel ezelőtt a Vásárhelyi 
Forgatagon már tapasztalhattuk a 
magyarországi színművész humorát
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