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Grecsó Krisztián, Igaz Dóra, Keresz-
tesi József és Wéber Anikó legújabb 

köteteivel hirdeti meg idei olvasójáté-
kát a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásár. A hatodik alkalommal 
megszervezett Olvasd el, és játssz ve-
lünk! olvasás-népszerűsítő játékra idén 
négy kategóriában jelentkezhetnek a 
diákok. A negyedikeseknek Keresztesi 
József Csücsök, avagy a nagy puding-
hajsza verses meseregényét, az ötödi-
keseknek és hatodikosoknak Igaz Dóra 
Egy fi ú a csapatból című kötetét kell el-
olvasniuk, a hetedikes és nyolcadikos 
korosztálynak Wéber Anikó idén meg-
jelent Zuhanórepülés című kötetével 
kell megbirkóznia, a középiskolások 
pedig Grecsó Krisztián legújabb köny-
vével, a Verával nézhetnek szembe. 
A vásár gyermek- és ifj úsági program-

jainak keretében sorra kerülő játék a 
szervezők szerint kitűnő lehetőséget 
biztosít arra, hogy a diákok igényes 
kortárs irodalmi alkotásokkal ismer-
kedjenek meg, és felkeltse az olva-
sókedvet azok körében is, akik csak 
barátkoznak a nyomtatott betűkkel. 
Az Olvasd el, és játssz velünk! nagy 
népszerűségnek örvend a fi atalok 
körében, a játék évek óta több száz 
diákot mozgat meg az ország több 
megyéjében.

A versenyre szeptember 20-ig je-
lentkezhetnek a háromfős csapatok, 
amelyek előválogatón vesznek részt. 
A döntőbe jutó csapatok névsorát no-
vember 7-én teszik közzé. A döntősök 
a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásáron találkoznak egy újabb 
játékra. A kategóriánként első 15 je-
lentkező csapat az olvasásra kijelölt 
könyvet ajándékba kapja.

Irodalom-népszerűsítés diákkörben
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Kupaktanács. Az olvasóversenyre szeptember 20-áig jelentkezhetnek a háromfős csapatok

Rendezőket, színészeket, 
forgatókönyvírókat hívtak meg 
a 3. Filmszereda – Székelyföldi 
Mozgókép Fesztiválra. Szep-
tember 23–29. között a magyar-
országi és romániai fi lmgyár-
tás tavalyi és idei legjobbjait, 
13 alkotást tekinthetnek meg 
az érdeklődők Csíkszeredában.

 » BARABÁS HAJNAL

A rendezvény időtartamát 
tekintve tömörebb, a ve-
títéseket fi gyelembe véve 

szellősebb lesz a harmadik alka-
lommal szervezendő Filmszereda 
– Székelyföldi Mozgókép Fesztivál 
– fogalmazott Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere a 
tegnapi sajtótájékoztatón. Tavaly 
ugyanis napi három alkotást vetí-
tettek, emiatt az első fi lm túl korán 
kezdődött, az utolsó pedig túl ké-
sőn ért véget, így idén napi kettőt 
vetítenek. A Csíki moziban szep-
tember 23–29. között 13 alkotást 
tekinthetnek meg az érdeklődők.

„A magyarországi és románi-
ai fi lmgyártás tavalyi és idei leg-

OSCAR-DÍJAS AMERIKAI MOZI IS HELYET KAPOTT A FILMSZEREDA PROGRAMJÁBAN A MAGYAR ÉS ROMÁN ALKOTÁSOKON KÍVÜL

Országos premier a csíkszeredai fi lmfesztiválon

A szervezők próbálták a közönség számára üzenetet közvetítő fi lmeket beválogatni a programba

 » A Déva című 
magyar–olasz 
nagyjátékfi lmet 
Romániában elő-
ször mutatják be 
a fi lmfesztiválon.

jobbjait, főként a közönség számára 
üzenetet közvetítő fi lmjeit próbálták 
beválogatni a fesztiválszervezők az 
esemény programjába, a kolozsvá-
ri Filmtett Egyesülettel, a fesztivál 
szakmai partnerével közösen” – rész-
letezte az elöljáró. Nemcsak magyar 
és román produkciók, hanem a Zöld 
könyv – Útmutató az élethez című, 

Oscar-díjas amerikai alkotás is helyet 
kapott a kínálatban. Továbbá a Déva 
című magyar–olasz nagyjátékfi lmet 
Romániában először mutatják be a 
fi lmfesztiválon.

A fi lmvetítéseket követően közön-
ségtalálkozókat tartanak, a szervezők 
rendezőket, színészeket, forgatóköny-
vírókat hívtak meg, egyes esetekben 

még zajlanak a tárgyalások. Prigye 
Kinga fesztiváligazgató azokat a meg-
hívottakat sorolta fel, akik biztosan 
részt vesznek. A Taci sau Faci román 
akcióvígjáték rendezője, Iura Lun-
caşu és két szereplője a szeptem-
ber 23-ai fi lmvetítést követően tart 
közönségtalálkozót. A Napszállta 
magyar–francia történelmi dráma 
főszereplője, Dobos Evelin is jelen 
lesz a 27-ei vetítésen. Továbbá sikerült 
elhívni a szeptember 28-ai vetítésre a 
Remélem, legközelebb sikerül meg-
halnod :) magyar thriller rendezőjét, 
Schwechtje Mihályt is.

Fesztiváljelleget biztosítanak a ren-
dezvénynek a fesztiváludvarba ter-
vezett kísérőrendezvények is, így az 
egy hét alatt gyermekfoglalkozások, 
koncertek és animációs műhelyek 
is lesznek. Prigye Kinga megjegyzte, 
elsősorban helyi zenekaroknak nyúj-
tanak fellépési lehetőséget, koncertet 
ad többek között az Inocsényka, az 
Ineff able, a Loose Neckties Society. 
A részletes program elérhető Csíksze-
reda polgármesteri hivatala ingyenes 
programmagazinjában, az Origóban, 
valamint a Csík-Info Facebook-ol-
dalon. Jegyek már kaphatók a Csíki 
mozi jegypénztárában, illetve online 
a www.bilete.ro oldalon.
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 » KRÓNIKA

É letének 83. évében, szeptember 
9-én elhunyt Hantz-Lám Irén 

geográfus, szakíró, a kolozsvári Bo-
lyai Egyetem és a Brassai Sámuel 
Líceum egykori tanára – közölte teg-
nap a család szerkesztőségünkkel.

Hantz-Lám Irén 1937-ben született 
Kolozsváron. Édesapja Lám Béla 
mérnök és író, édesanyja az Orosz-
országból származó Cassiadi Lilia 
tanárnő volt. Tanulmányait a kolozs-
vári Augusteumban, a Református 
Leánygimnáziumban, majd a Bolyai 
Tudományegyetemen végezte, ahol 
1961 és 1968 között gyakornok volt 
a földrajz tanszéken. Innen politikai 
okok miatt kellett távoznia. Ezután 
a kolozsvári pedagógiai líceumban, 
majd a Brassai Sámuel Líceumban 
tanított.

Hantz-Lám Irén gazdag életművet 
hagyott hátra. Szűkebb értelemben 
vett szakmai munkássága mellett tu-
risztikai, helytörténeti és irodalom-
történeti köteteket és művészi naptá-
rakat adott ki, valamint számos hazai 

és külföldi újságcikk szerzője volt. 
Nevéhez fűződik a Torockói-meden-
céről szóló egyetlen olyan turisztikai 
kalauz elkészítése, melyet román és 
angol nyelvre is lefordítottak, továb-
bá a torockói gasztronómiai ritkasá-
gok leírása. Szerkesztője volt egy, a 
helyi magyar ételekhez kapcsolódó 
irodalmi művekről szóló kötetnek. 
Feldolgozta édesapjának, az erdélyi 
irodalmi élet ismert szereplőjének, 
Csinszka egykori vőlegényének iro-
dalmi hagyatékát, levelezését. Eb-
ből a munkásságából születtek az 
Áprily Lajos és Reményik Sándor 
erdélyi költők életének addig isme-
retlen vonatkozásait bemutató köte-
tei is. A magyar közösség érdekében 
végzett munkája is jelentős. Ő volt a 
torockói Tobiás Ház kezdeményező-
je és vezető kivitelezője, és jelentős 
szerepe volt a helyi múzeum fejlesz-
tésében is.

Gyászszertartásáról és a kolozsvá-
ri Házsongárdi temetőben esedékes 
örök nyugalomra helyezésének idő-
pontjáról a család a napokban nyújt 
tájékoztatást.

Elhunyt Hantz-Lám Irén




