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• Bolyais, művészetis és sportiskolás kisdiákok énekelték Bertóti 
Johannával együtt csütörtök délelőtt Weöres Sándor Világvégi kopár fa 
című megzenésített versét, ezzel a momentummal vette kezdetét a 24. 
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár a Színház téren.

Könyves programok sokasága
Weöres Sándor versével nyitották meg a könyvszemlét

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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A N T A L  E R I K A

A z internet nem pótol min-
dent, fontos a könyv, az 
írott kultúra, az irodalom 

– hangsúlyozta Káli Király István, 
a könyvvásár főszervezője, a Romá-
niai Magyar Könyves Céh elnöke a 
könyves seregszemle megnyitóján. 
Lapunknak elmondta, örömöt és 
elégtételt érez ez alkalommal is, 
hiszen évről évre bebizonyosodik, 
hogy Marosvásárhelynek szüksége 
van erre a könyves rendezvényre, 
az emberek várják, készülnek rá és 
részt vesznek rajta. 

A vásár megnyitója meglepetés 
volt, még a szervezők sem tudták, 
hogy mi fog történni. Bertóti Johan-
na költő, zeneszerző, előadóművész 
elküldte néhány iskolának a verset, 
amelyet megzenésített, és ame-
lyet aztán a gyerekekkel a bejárat 
előtt elénekelt. Az éneklés mellett 
mozogtak is, táncoltak is a kicsik, 
eljátszották a dalból a madárkát, 
majd tíztől visszafelé számolva nyi-
tották meg a könyvvásárt. 

Az idén 41 önálló standon kö-
zel száz kiadó könyvei közül válo-
gathatnak az érdeklődők, sokan a 
legfrissebb köteteiket erre a vásár-
ra időzítették. Káli Király István 

elmondta, első alkalommal van 
jelen a vásáron a debreceni TKK és 
a Kossuth kiadó. Azon kívül szin-
te valamennyi romániai magyar 
könyvkiadó megtalálható. A meg-
nyitó után már számos program 
elkezdődött, például csütörtök dél-
ben a színház kistermében Szávai 
Géza A Zöld Sivatag vőlegénye című 
meseregényét, illetve annak han-
goskönyv-változatát mutatták be 
Gáspárik Attila közreműködésével. 

A színház kis-, protokoll-, 1-es 
számú próba- és klubterme ad he-
lyet az irodalmi rendezvényeknek 
a kétszintes előcsarnok mellett, 
amelynek a főpáholy bejárata előtti 
részét irodalmi kávéháznak rendez-
ték be, illetve a két oldalsó páholy 
előtti bejárat, amelyek közül a bal-
nak a Napos oldal, míg a jobbnak a 
Vörös postakocsi elnevezést adták 
a könyvvásár idejére. A Kluberem-
ben a legkisebb korosztályt várják 
a Gyere velem könyvvásárba! című 
rendezvényekre. Csütörtök délelőtt 
a Koinónia a Mentsd meg a sárká-
nyok becsületét! játékkal indította 
az eseménysorozatot. A gyerekek a 
Kajtikó, a derék sárkányfi ú mesés-
könyv főszereplőjével játszottak 
Berke Krisztina Ágnes és Kürti And-
rea házigazdák irányításával. 

Délután 5-től és este 8 órától 
a színház nagytermi színpadán 

kialakított stúdióterében lépett 
közönség elő Tasnádi István: Né-
zőművészeti főiskola című színházi 
szatírájában Katona László, Mucsi 
Zoltán és Scherer Péter. Péntek este 
7 órától a kisteremben a Mai ma-
gyar költők estjére, a Versajándék 
Vásárhelynek című rendezvényre 
várják az irodalomkedvelőket. 

A Nemzeti Színház mellett a 
G-café is helyszíne lesz két irodalmi 
eseménynek: szombat délután 2-től 
a Jelenkor kiadó könyvbemutatóján 
Visky András: Nevezd csak szere-
tetnek című legújabb versesköny-
vét mutatják be, 3 órától pedig az 
Erdélyi Híradó Kiadó és a Látó Iro-
dalmi Játékok közös könyvbemu-
tatója lesz, ahol Papp Attila Zsolt: 
Az atlantiszi villamos és Borsodi 
L. László: Szétszórt némaság című 
versesköteteivel ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők. 

A könyvvásár vasárnap is foly-
tatódik, délelőtt a színház előcsar-
nokában,  a kistermében, az 1-es 
számú próbatermében, az Irodalmi 
kávéházban további beszélgetések, 
könyvbemutatók lesznek, illetve a 
jelen levő szerzők dedikálnak.

A rendszerváltás utáni első ma-
gyar óvoda alapkövét is lerak-

ják szombaton Dicsőszentmárton-
ban. Az alapkőletétel része annak a 
többnapos rendezvénysorozatnak, 
amellyel a dicsőszentmártoni ma-
gyar intézményesített oktatás 145. 
évfordulóját ünnepli a helyi magyar 
közösség.

Az újonnan létrehozott magyar 
tannyelvű óvodával a jövő nemzedé-
kek oktatását szeretnék megalapozni 
a dicsőszentmártoniak, a szombati 
alapkőletételen időkapszulát is elhe-
lyeznek a helyszínen. Ezzel a helyi ma-
gyarok régi vágya teljesül, akik abban 
reménykednek, hogy a százötvenedik 
évfordulóra már az önálló magyar is-
kola alapkövét is lerakhatják. A leen-
dő magyar óvoda udvarában kopjafát 
emelnek a mindenkori magyar peda-
gógusok emlékére és tiszteletére, Sza-
kács-Paál István egykori dicsőszent-
mártoni diák, a székelyudvarhelyi 
Bányai János Műszaki Szakközépisko-
la igazgatójának adományát. Az okta-
tási intézményt amúgy az anyaország 
támogatásával hozzák létre a város 
egyik fő utcájában, a régi villasoron.

A Magyar Kormány Kárpát-me-
dencei Óvodafejlesztési Programja 
keretében a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége 197 óvodai 
játszótér telepítését, 14 óvoda felújí-
tását, valamint 5 új óvoda építését 
vállalta. Ez utóbbiak közül elsőként 
Dicsőszentmártonban kerül sor az 
ünnepélyes alapkőletételre szomba-
ton, november 17-én, délelőtt 11 órá-
tól. A Pedagógusok Szövetsége egy 
panziónak kialakított ingatlant vá-
sárolt meg, amely korábban óvoda-
ként már működött. Ezt az épületet 
bővítik ki, illetve erősítik meg a már 
meglévő épületrészt, és újítják fel tel-
jesen, így alakul ki majd a tervek sze-
rint 2019 őszére egy-egy kétszintes 
óvoda és bölcsőde. A helyiek azt re-
mélik, hogy a következő tanévet már 
az új, korszerű épületben kezdheti az 
összes magyar óvodai csoport, ame-
lyek most Dicsőszentmárton terüle-
tén szétszórtan működnek.

Magyar óvoda és bölcsőde 
épül Dicsőszentmártonban

M aros megye turisztikai neve-
zetességeit Bukarestben nép-

szerűsítik a hétvégén. A megyének 
egy 15 négyzetméteres bemutatkozó 
standja lesz, ahol többek között a 
segesvári vár dobosával is lehet ta-
lálkozni.

Amint azt a megyei turisztikai 
egyesület, a Visit Maros vezetője, 
Szőcs Levente lapunknak elmondta, 
már csütörtökön megérkeztek a fő-
városba, hogy előkészítsék a bemu-
tatkozó standot, és készen álljanak 
a látogatók fogadására. A Visit Maros 
a megyei turisztikai útvonalakat, 
szállásajánlatokat népszerűsíti, s ott 
vannak a turisztikai vásáron a szo-
vátai, segesvári és szászrégeni in-
formációs irodák képviselői is, akik 
a helyi sajátosságokat mutatják be. 
„Szórólapokkal, beszélgetésekkel 
próbáljuk meggyőzni a látogatókat, 
hogy érdemes Maros megyébe jönni, 
s itt minél több időt eltölteni, hiszen 

az épített örökség megtekintése mel-
lett vannak szép kirándulóhelyek, 
jó szállodák és kikapcsolódási lehe-
tőségek is. Fontosnak tartjuk, hogy 
jelen legyünk ezen a vásáron, a me-
gyét folyamatosan népszerűsítsük, s 
válaszoljunk a látogatók kérdéseire” 
– fogalmazott Szőcs Levente.

A Maros megyei turisztikai kíná-
latot többek között a segesvári vár 
dobosa is népszerűsíteni fogja, aki 
öltözékével és „zenéjével” hívja fel a 
látogatók fi gyelmét, valamint mesél 
az épített örökségről és arról, hogy 
miért érdemes az Unesco örökség-
ként nyilvántartott várba látogatni.

A hétvégi, immár 38. alkalommal 
megszervezett Románia Turisztikai 
Vására a legnagyobb hazai turisztikai 
vásár, ahol bel- és külföldi kiállítók 
mutatják be ajánlataikat, köztük kul-
turális, vidéki és üzleti utakra vonat-
kozó csomagokat is.

Simon Virág

Dobpergéssel népszerűsítik  a megyét

A tervek szerint jövő ősztől 
ebben az épületben kezdheti a 
tanévet az összes magyar óvodás
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