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Szabadtéren kezdődik holnap 
a nagyváradi fi lharmónia új 
évada, közben renoválják a 
fi lharmóniának is otthont 
adó épületet, a tervek szerint 
októberben beltéren tarthat-
nak koncerteket – számolt be 
Meleg Vilmos főigazgató.

 » MOLNÁR JUDIT

M eleg Vilmos, a nagyvá-
radi fi lharmónia főigaz-
gatója már a nyáron úgy 

nyilatkozott, az új évad szeptem-
ber 17-én kezdődik, és az első két 
hangversenyt a nyári „bérletpótló” 
koncertsorozat helyszínén, a római 
katolikus püspöki palota kertjében 
fogják megtartani.

A remények szerint beltéri 
koncerteket tartanak
Sokéves halasztás után a Bihar me-
gyei tanácsnak sikerült megegyez-
nie a katolikus püspökséggel, így 
nekilátnak az egyház által vissza-
követelt, jelenleg per tárgyát ké-
pező épület külső munkálatainak, 
vagyis végre megújulhat a fi lhar-
móniának is otthont adó ingatlan 
lerobbant külseje. „Végéhez köze-
ledik a Bémer tér felújítása, s ha 
maradt volna a romhalmazhoz kö-
zeli állapot, a „látványosság” a vá-
ros szégyenévé válik. Külön öröm a 
gyönyörű kapu felújítása, amit két 
évvel ezelőtt sikerült ugyan lefes-
teni, de a teljes felújításhoz nem 
találtunk szakembert, most már 
viszont került” – mondta Meleg 
Vilmos. Hozzátette, a főhomlokzat 
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Indul a nagyváradi hangversenyévad

A váradi fi lharmónia új évadának első koncertjeit a katolikus püspöki palota kertjében fogják tartani

 » Remény-
kedünk a benti 
előadásban, a 
mi részünkről a 
műsor kész és 
biztos vagyok 
benne, a közön-
ségünk is alig 
várja az újabb 
találkozást.

mindenképp megújul, ám az udvari 
részekre is nagyon ráférne a tataro-
zás. A tervek szerint a tetőt kijavítják 
és felújítják a vízhálózatot, a csator-
nahálózatot, elvégzik az alagsorban 
lévő próbatermek baloldali falának 
szigetelését. „Októberre ígérték, 
hogy készen lesz, tehát ha megvaló-
sul az álmunk, és októberben belső 
koncertet tarthatunk, akkor a techni-
kai körülmények sem tehetnek már 
keresztbe” – sorolta a főigazgató.

Betartják a járványügyi
szabályokat
A hangversenyévad a járvány mi-
att március közepétől június elejéig 
szünetelt, június 5-én elkezdődött a 

„bérletpótló” hangversenysorozat, 
amely nagy sikernek örvendett. Me-
leg Vilmos az új évadról elmondta, 
az előző évadokhoz hasonlóan ösz-
szeállt már az idei programkínála-
tuk, de nem szeretne részletekbe 
bocsátkozni, éppen azért, mert még 
mindig nem tudják, mi is következ-
het. „Annyit viszont elárulnék, hogy 
igyekeztünk hazai művészekben 
gondolkodni, mert hiszen akár na-
ponta változhat a különböző orszá-
gok közti átjárhatóság. Az első két 
koncertünk biztosnak látszik: szep-
tember 17-én az eredetileg tervezett 
Beethoven-műsor helyett Delalan-
de rézfúvós oktettjét, Mozart 5. he-
gedűversenyét – Simina Croitoru 

előadásában – és Mendelssohn vo-
nósokra írt 9. szimfóniáját mutatjuk 
be, Romeo Râmbu vezényletével” – 
mutatott rá Meleg Vilmos. Kifejtette, 
a második koncerten, szeptember 
24-én két rövid Mozart-szimfóniát, 
a 23-as és 25-ös számút, valamint 
Csajkovszkij csellóra írt rokokóvari-
ációit hallgathatja meg a közönség. 
„Októbertől nem tudjuk, mi lesz, de 
már mondtam, hogy reménykedünk 
a benti előadásban, a mi részünkről 
a műsor kész és biztos vagyok ben-
ne, a közönségünk is alig várja az 
újabb találkozást” – fogalmazott a 
főigazgató. Kérdésünkre, hogy a bel-
téri kezdés igazi öröm, megvalósult 
álom-e, vagy inkább megkeseríti a 
sok megszorítás üröme, a főigazga-
tó azt válaszolta: inkább hajlana az 
öröm felé. „A megszorítások eredmé-
nye tulajdonképpen az, hogy csak  
félházzal játszhatunk: a zenekar pó-
diumától három méterre lehet ülni, 
vagyis az első két sor üresen marad, 
majd pedig minden második széket 
lehet csak elfoglalni. És szigorúan 
be kell tartani az egészségügyi elő-
írásokat, vagyis hallgatóság és ze-
nekar egyaránt maszkkal ül. Kivéve 
a fúvósokat, akiket viszont egyfajta 
plexiből készült választófal különít 
majd el a zenésztársaktól” – mond-
ta a főigazgató. Hozzátette, a felére 
csökkenő helyek foglalása miatt úgy 
tervezik, hogy amíg visszaáll a régi 
rend, addig csütörtökön és pénteken 
is tartanak koncertet. A bérletekről 
szólva azt mondta, mivel nem tud-
ni, milyen intézkedések jönnek még 
közbe, nem szeretnének úgy járni, 
mint tavasszal: eladósodni a bérletes 
közönségnek, ezért minden hang-
versenyre jegyet kell váltani.
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Marius Tabacut díjazta 
a Román Írószövetség

Marius Tabacu kolozsvári műfordí-
tó kapta a Román Írószövetségtől 

a 2019-es év legjobb műfordításnak 
járó díját a Bánff y Miklós Erdély-tri-
lógiájáért. A Román Írószövetség 
odaítélte a 2019-ben megjelent legjobb 
könyvekért járó irodalmi díjakat is. 
A zsűri a műfordítás kategóriában 
Marius Tabacu munkáját értékelte 
legjobbnak, aki átültette román nyelv-
re Bánff y Miklós regényének három 
kötetét. A Román Kulturális Intézet 
gondozásában és a Balassi Intézet 
közreműködésével kiadott mű hosszú 
éveken át nem jelenhetett meg külön-
böző akadályok miatt, tavaly sikerült 
kiadni, bemutatója Románia egyik leg-
nagyobb könyvvásárán, a Bukarestben 
megszervezett Bookfesten volt. Akkor 
Marius Tabacu az MTI-nek elmondta: 
azért fontos, hogy a román olvasókhoz 
is eljut ez a mű, mert megtudhatják, 
miként gondolkodott egy magyar 
arisztokrata a románságról. A Román 
Írószövetség a nemzetiségek nyelvén 
megjelenő könyveket is díjazott, ezek 
közül két magyar nyelvűt. A legjobb 
magyar nyelvű könyvnek járó díjat 
Hajdú-Farkas Zoltán Csonkamagyar 
1919 című kötete kapta, debütdíjban 
részesült Borcsa Imola Magnebéhat 
című novelláskötete. (Krónika)

 » KRÓNIKA

Idén is megszervezik a Marosvásárhe-
lyi Nemzetközi Könyvvásárt – jelen-

tették be a szervezők, jelezve egyúttal, 
hogy a seregszemléhez kapcsolódó 
Olvasd el, és játssz velünk! elnevezésű 
olvasás-népszerűsítési vetélkedőt is 
megtartják. Mint fogalmaznak, a ko-
ronavírus-járvány második hulláma 
határozza meg, hogy a november 12. és 
15. között tervezett vásár milyen formá-

ban fog zajlani, és milyen kísérőprog-
ramjai lesznek. Az olvasás-népszerű-
sítő vetélkedő célja a kortárs irodalom 
népszerűsítése és az olvasóvá nevelés. 
A játékos vetélkedő a szervezők szerint 
kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy 
az olvasni szerető gyerekek és ifj ak 
újabb igényes kortárs művekkel ismer-
kedjenek meg, illetve azok körében 
is felkeltse a nyomtatott betűk iránti 
érdeklődést, akik kevésbe szeretnek 
olvasni. A jelentkezőknek az olva-

sás-népszerűsítő játék szervezői által 
kijelölt műveket kell elolvasniuk, majd 
olyan játékos feladatokat kell megol-
daniuk, amelyek lehetőséget biztosí-
tanak az olvasói élmények megosz-
tására. A szervezők idén is háromfős 
csapatok jelentkezését várják. Az ele-
mistáknak Kertész Erzsi Göröngyös 
úti iskola – Gáz van című könyvét, 
az 5–6. osztálynak Wéber Anikó Cse-
resznyeliget titka című művét, a 7–8. 
osztályosoknak Maksai Kinga Erik és 
a legfelső utáni emelet című könyvét, 
a gimnáziumi tanulóknak pedig Berg 
Judit Az őrzők című kötetét kell elol-
vasniuk. A csapatok szeptember 25-ig 
jelentkezhetnek a könyvvásár Face-
book-oldalán feltüntetett e-mail-címe-
ken. Nyolcnál több csapat jelentkezése 
esetén október végén előválogatásra 
kerül sor. Az elődöntő feladatlapjait 
október 23-án e-mailben kapják meg 
a csapatok. A kérdéseket október 30-
ig kell megválaszolniuk. A döntőbe 
jutó csapatok névsorát november 6-án 
szintén e-mailben közlik a szervezők. 
Ha a koronavírus-járvány terjedésé-
nek a megfékezése érdekében életbe 
léptetett korlátozások ezt nem tennék 
lehetővé, akkor a döntősök egy online 
találkozó keretében osztják meg élmé-
nyeiket – közölték a szervezők.

Tervezik a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt

 » A játékos 
vetélkedő kitű-
nő lehetőséget 
biztosít arra, hogy 
az olvasni szerető 
gyerekek és ifjak 
újabb igényes 
kortárs művekkel 
ismerkedjenek 
meg.

Ha a járványhelyzet lehetővé teszi, november közepén megtartják a vásárhelyi könyvvásárt




