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Könyvek negyvenöt standon
Holnaptól vasárnap estig zajlik a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

• Színházi előadá-
sokkal, irodalmi es-
tekkel, koncertekkel,
gyerekprogramokkal
és persze a magyar
könyvkiadás legújabb
termésével várja az
érdeklődőket a 25.
Marosvásárhelyi Nem-
zetközi Könyvvásár. A
holnap reggel rajtoló
könyves szemle 45 ön-
álló standon mintegy
15 ezer címet kínál a
látogatóknak, de már
szerdán este Karády
zárkájába is hívnak.
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H ivatalosan csütörtök reg-
gel 10 órakor nyitja meg 
kapuit a Marosvásárhelyi 

Nemzetközi Könyvvásár, de már 
szerda este elkezdődik a kultúr-
kavalkád: Darvasi László Karády 
zárkája című monodrámáját lehet 
megtekinteni a könyves szemle 
nulladik napján a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház nagytermében 
a Gyulai Várszínház előadásában.

Tánccal és zenével 
nyílik a könyvvásár

A hivatalos megnyitót a Navarra 
Dance tánccsoport A könyv bű-
völetében című performansszal 

igyekszik emlékezetessé tenni 
még a színház előtti téren, utána 
birtokukba is vehetik a látogatók 
a Nemzeti előcsarnokában lévő 
vásárt. Idén is mondhatni könyv-
tengerré válik a díszes előcsar-
nok: Káli Király István főszervező 
szerint 45 önálló standon mintegy 
15 ezer címet sikerül elhozni a lá-
togatóknak, köztük természetesen 
a magyar könyvkiadás legújabb 
termését, amelyekből számos kö-
tetet a szerzők jelenlétében Maros-
vásárhelyen mutatnak be először.

Már csütörtökön koncertre is vár-
ják a kicsiket: 10.15-től Balázs Imre 
József Kirándulás a felhőben című 
verses gyermekkoncertje szerepel a 

programban. Aznap pedig este is kon-
certre számíthat a nagyérdemű, nem 
is akármilyenre, az idén 60 éves Ko-
vács András Ferenc Árdéli szép tánc 
című kötetének versei a Sebő Együt-
tes előadásában elevenednek meg, 
de maga az ünnepelt, a Kossuth-dí-
jas költő is közreműködik az ünnepi 
előadásban. A Sebő együttes amúgy 
háromszor is fellép a napokban: pén-
teken 11 órától a gyerekeket várják 
a Nyárádszeredai Művelődési Ház 
nagytermébe a „Maros hídja lesza-
kad” címmel meghirdetett koncert-
jükre. Ugyanezt a gyerekkoncertet 
ismétlik meg majd a marosvásárhe-
lyi Nemzetiben szombaton délelőtt. 
De még pénteken két programnak 

örvendhetnek az irodalom szerel-
mesei: a színház nagytermében 
18 órától Prózaajándék Vásárhely-
nek címmel irodalmi est kezdődik, 
amelynek meghívottja Darvasi 
László, Grecsó Krisztián, Láng Zsolt, 
Németh Gábor és Vida Gábor, mode-
rál Gáspárik Attila és Szegő János. A 
könyves szemle második napjának 
méltó lezárása 20 órától Bogdán 
Zsolt Ady-estje a Kisteremben.

Hétvégén is vásár és kultúra

Érdekes kezdeményezéssel rukkol-
nak elő szombaton reggel 10 órától 

a vásár látogatói számára: Gyéresi 
Júlia színművésznő olvassa fel Ady 
Endre összes versét. A könyvvásár 
látogatói számára már szokásos, 
hogy szombaton délelőtt a kisgye-
rekeké a színház nagyterme, ahol 
ezúttal a Sebő Együttes zenél ne-
kik 11 órától. Közben a felnőtteket 
irodalmi matinéra várja Darvasi 
László, Grecsó Krisztián, Németh 
Gábor, valamint Szegő János.

Szombat este két bravúrszí-
nész, Rudolf Péter és Kálloy Mol-
nár Péter főszereplésében láthatja 
a közönség Marie Jones Kövek a 
zsebben című darabját a nagyte-
remben. A Kövek a zsebben egy 
forgatás kulisszái mögé kalauzol-
ja nézőjét: egy amerikai film ké-
szítésének kellős közepébe 
Írországban. A fergeteges 
folytatást a két főszereplő, 
esetünkben két statiszta 
biztosítja, akik úgy mesélik 
el a történetet, hogy a for-
gatáson megforduló összes 
karaktert maguk keltik életre. Míg 
régen szombat este zárult a könyv-
vásár és vasárnap csomagoltak a 
könyvkiadók, évek óta immár va-
sárnap is tart a szemle: a könyvek 
vásárlása mellett még délelőtt 11 
órától Kovács András Ferenc Jack 
Cole dalai című megzenésített 
poémáját adja elő Fazekas Ernő, 
Márton Lóránt és Nagy Csongor. 
A kiemelt programok mellett még 
számos lehetőségük lesz a láto-
gatóknak arra, hogy írókkal, köl-
tőkkel találkozzanak, könyvekről 
tudjanak beszélgetni, illetve olyan 
kulturális élményekben legyen 
részük, ami ritkaság, s természete-
sen egész napos gyerekprogramok 
is várják a kicsiket, mert a vásáron 
minden évben azzal is próbálkoz-
nak, hogy felneveljék a jövő olvasó 
generációját.

A kiemelt programok mellett 
még számos lehetőségük lesz a 
látogatóknak arra, hogy írókkal, 
költőkkel találkozzanak
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E lsősorban a kisnyugdíjasokat
hivatott segíteni a Kiskalapács- 

program, amelyet nemrég indított 
Marosvásárhelyen a Telefonos Szere-
tetszolgálat. Ahogy Sajó Enikőtől meg-
tudtuk, az ötlet abból született, hogy 
egyre nehezebb szakembert találni ha 
egy zárcseréről van szó, vagy ha egy 
vízcsapot kell megjavítani, netán a 
háztetőn egy cserepet visszahelyezni. 
„Részben azért, mert nagyon kevés 
a szakember, de nem is vállalják szí-
vesen az ilyen apróbb munkálatokat. 
Vannak azonban nyugdíjasok, kis 
jövedelműek, akik nem is tudnának 
megfi zetni egy szerelőt, vagy esetleg 
bizalmatlanok és félnek idegent been-
gedni a lakásukba” – ecsetelte a szere-
tetszolgálat munkatársa, hogy miért 
látták szükségesnek az új szolgálta-
tás beindítását. Bartha András Zsolt 
kezdetben önkéntesként dolgozott a 
szeretetszolgálatnál, nemrég alkal-

mazták. Ő az, aki a program keretében 
kisebb-nagyobb ház körüli szerelé-
seket, javítási munkálatokat elvégez 
olyan idős embereknek, akik egyedül 
vannak és segítségre van szükségük.

Beszélhetnek problémáikról

Csütörtökönként délután 3 és este 
8 óra között a 0265–555555-ös szá-
mon hívható a marosvásárhelyi 
Telefonos Szeretetszolgálat, ahol a 
betelefonálók beszélhetnek problé-
máikról. Ezek között vannak lelki ne-
hézségek, valamint fi zikai jellegűek 
is. Nem ritka, hogy valakinek élelem-
re van szüksége, és akkor a munka-
társak, miután meggyőződtek, hogy 
valós az igény, egy élelmiszercso-
maggal meglátogatják a rászoruló 
idős személyt. „Ilyenkor láttuk, hogy 
kisebb-nagyobb javítanivaló van a 
házban. Csepeg a csap, vagy elrom-

lott a kapcsoló, nem működik a csen-
gő” – mondta Bartha András Zsolt, 
a program menedzsere, aki október 
óta végez javításokat vagy olyan 
munkálatokat, amelyeket az idősek 
nem tudnak elvégezni, de anyagi 
helyzetük sem engedi meg, hogy pi-
aci áron fi zessenek ezért. A szolgál-
tatásoknak nincs megszabott áruk, 

ki-ki anyagi lehetőségeinek függvé-
nyében adományozhat egy bizonyos 
összeget a Telefonos Szeretetszolgá-
latnak, amire nyugtát is kap – ma-
gyarázta az ezermester. Hozzátette, 
ha látja, hogy valakinek egy kisebb 
összeg is gondot jelent, akkor ingyen 
végzi el a munkát. 

Antal Erika

Kisnyugdíjasokon segít a Kiskalapács-program
Száz év Trianon 
árnyékában
Erdélyi turnén mutatja be 
újdonságait a veszprémi PéterPál 
Könyvkiadó. A népszerű Erdély 
– Székelyföld sorozat frissen 
megjelent albuma a Száz év 
Trianon árnyékában, székely 
kálvária címmel kerül az olvasók 
elé. Ezt, valamint a Lélekkel látók 
című előző kötetet és a Trianon – 
száz év árnyékban című 2020-as 
falinaptárt ismertetik a szerzők, 
szerkesztők – Váradi Péter Pál 
és Lőwey Lilla – a körúton. Ma a 
szászrégeni DIO Házban, 14-én a 
szovátai református parókián, 15-
én a csíkszeredai megyei könyv-
tárban és 16-án a nagyváradi 
Lorántffy Zsuzsanna református 
egyházi központban zajlik az 
esemény. Mindenhol 17 órakor 
kezdődik a könyvbemutató.

• RÖVIDEN

Egyre nehezebb olyan szakit 
találni, aki kisebb javítást vállal
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