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SIKERESEN ZÁRULT TEGNAP A KOLOZSVÁRI ÜNNEPI KÖNYVHÉT

Ismét megtelt irodalommal
és élettel a kincses város

Magyarországi és erdélyi szerzők részvételével számos könyvbemutató és 
közönségtalálkozó, illetve könyvvásár színesítette a tegnap zárult Kolozs-
vári Ünnepi Könyvhét jubileumi kiadását. A tizedik alkalommal szervezett, 
a járványhelyzet miatt már kétszer is elhalasztott könyves rendezvényen az 
érdeklődők többek között Závada Pál író, Nádasdy Ádám nyelvész, költő, 
Bereményi Géza író, fi lmrendező munkásságát, legújabb alkotásait ismer-
hették meg. A pandémia miatt a könyvhétre halasztották az Erdélyi Magyar 
Kortárs Kultúráért díj átadását: László Noémi költő, Zoltán Béla képzőmű-
vész és Felméri Cecília fi lmrendező ünnepélyes keretek között, közönség 
előtt vehette át elismerését a Bánff y-palota udvarán.

Lelkes olvasókör. Hosszú idő után újra találkozhattak a szerzők „kisebb-nagyobb” közönségükkel a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét keretében

„Kiitta magát” a
tisztségéből Olteán
Ittas vezetésen érték, ennek 
nyomán lemondott tisztségéről 
Olteán Csongor, az ifj úsági és 
sportminisztérium RMDSZ-es 
államtitkára. A politikus, aki 
egyben a Magyar Ifj úsági Érte-
kezlet (Miért) elnöke is, pénteken 
tudatta közösségi oldalán, hogy 
aznap hajnalban ittas vezetésen 
érték tetten Sepsiszentgyörgyön. 
A rendőrség szerint a szonda 0,43 
milligramm/liter légalkohol-kon-
centrációt mutatott ki.  5.»

Zárolták Vá sárhely
számláit
Zárolták pénteken a marosvásár-
helyi városháza számláit, miután 
nem fi zették be a szelektív hulla-
dékgyűjtés elmulasztása miatt a 
környezetvédelmi minisztérium 
által kirótt 4 millió lejes pénzbírsá-
got. Soós Zoltán polgármester azt 
ígérte, kifi zetik a régi városvezetés 
által hátrahagyott összes bünte-
tést, és ismét működésbe hozzák a 
hivatalt.  3.»

Együtt a székelyföldi
turizmusért
Egyetlen célpontként határoznák 
meg a Székelyföldet a Kovász-
na, Hargita és Maros megyei 
idegenforgalomban érdekelt 
hatóságok, ugyanis így jobban be 
lehet vonzani a turistákat. Nagy 
reményeket fűznek az országos 
helyreállítási terv mentén lehív-
ható pénzekhez is.  4.»

„Rádupláztak” az
Eb-nyolcaddöntőre
A labdarúgó-Európa-bajnokság 
csoportmérkőzésein változatlanul 
csak a bukaresti Național Arena 
negyedében lehetnek majd nézők, 
a nyolcaddöntőre viszont már 
ötven százalékra bővül az elfoglal-
ható helyek száma. Azt a találko-
zót a Magyarországot is soraiban 
tudó F csoport győztese vívja 
Romániában. A piros-fehér-zöldek 
barátságos mérkőzésen aratott 
győzelemmel hangoltak a konti-
nensviadalra.  11.»

 » A könyvhé-
ten elhangozott 
beszédekben rá-
mutattak, annak 
ellenére, hogy az 
alkotás magá-
nyos tevékeny-
ség, úgy tűnik, 
mégis szüksége 
van közönségre.
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Még csak álom, hogy Báthory-sírra
bukkantak Szilágyperecsenben  2.»

Székelyudvarhelyi zászlóbírságot
érvénytelenített a bíróság  3.»

Egyre erősebb
a nemzeti összetartozás
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