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2021: a könyv éve
Többnapos rendezvénysorozatra készülnek
• Szakmai konferen-
ciával kezdődik, majd 
kiadók bemutatkozá-
sával, szerzői estek-
kel, koncertekkel foly-
tatódik a Könyv Éve 
Székely udvarhelyen 
című többnapos ren-
dezvénysorozat au-
gusztus végén. 

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

„Ezt az évet arra szántuk, hogy 
mélyítsük a kapcsolatot az emberek 

és a nívós tartalmú irodalom 
között” – mondta Pálfi  Kin-
ga, Székelyudvarhely alpol-
gármestere az augusztus 
26–29. között zajló eseményt 
beharangozó csütörtöki 
sajtótájékoztatón. A rendez-
vénysorozat három részre 

oszlik, tudtuk meg Szőcs 
Endrétől, a városi könyvtár igazga-

tójától. Augusztus 26-án egy szak-
mai konferencia kezdődik a Szent 
István-teremben, ez a Kárpát-me-
dencei könyvtárosoknak nyújt le-
hetőséget a találkozásra, szakmai 
tapasztalatcserére – magyarázta 
Szőcs. A könyvvásár helyszíne a 
városi park, ahol egy szabadtéri 
színpadon zajlanak a közönségtalál-
kozók, koncertek. Ugyanitt egy iro-
dalmi kávéház és egy gyereksarok is 

várja majd a nagyobb, illetve kisebb 
korosztályokba tartozó olvasókat. 
A napi programok minden este me-
seolvasással zárulnak. Nem marad 
el idén sem a népszerű Nyitott Köny-
vek Éjszakája, erre hagyományosan 
a hónap utolsó péntekjén kerül sor. 
Helyszíne a városi könyvtár, illetve 
annak környezete – tette hozzá az 
intézményvezető.

Erre a helyszínre kerül a rendez-
vény sorozat idején a nagy színpad
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H I R D E T É S

Felborult a traktorral, életét vesztette
Tragikus baleset következtében életét vesztette egy haszongépjárművet 
vezető 32 éves férfi szerda délután az Oroszhegy községhez tartozó 
Székelyszentkirályon – tájékoztatott közleményében a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság. A 32 éves férfi, miközben traktorral közlekedett a 
településen, egy ponton elvesztette uralmát a haszongépjármű felett, és 
felborult. A sofőr a baleset következtében súlyosan megsérült. A Hargita 
Megyei Mentőszolgálatnál érdeklődve megtudtuk, hogy a helyszínre 
érkezett mentősöknek újra kellett éleszteniük, majd kómás állapotban 
szállították a Székelyudvarhelyi Városi Kórházba. A rendőrség tájékozta-
tása szerint a kórházba szállítását követően nem sokkal elhunyt.

Útlezárás Székelyudvarhelyen
Gázvezetékcsere miatt lezárják ma reggel nyolc és délután hat óra között a 
Szent János utca József Attila és Szentimre utcák közötti szakaszát.

Falunapok Székelyvarságon
Megtartják idén a székelyvarsági Málnaszüret Fesztivált, amely pénte-
ken délután két órakor kezdődik a Góbékommandó Zsindelyországban 
című játékos vetélkedővel. Szombaton reggel nyolc órára kalákába hív-
ják a lakókat, hiszen kaszálni kell a templom mögötti réten. Egy óra múl-
va startol a minifoci-bajnokság, 11 órától pedig a Pest Megyei Értéktár 
Vándorkiállítása lesz megtekinthető a művelődési házban. A vasárnapi 
program a délelőtt tizenegy órás szentmisével kezdődik. 

Székelykeresztúri városnapok
Ünnepi zászlófelvonással folytatódnak pénteken reggel kilenc órától a 
több napja tartó székelykeresztúri városnapok, majd rendhagyó ön-
kormányzati ülést is tartanak, amelyen kitüntetéseket adnak át. A nap 
folyamán lesz még főzőverseny, népművészeti kiállítás és vásár megnyi-
tója, ünnepi felvonulás, valamint este tíz órától fellép Simó Annamária és 
zenekara. Szombaton egyebek mellett főző- és borversenyre, gyerekfog-
lalkozásokra, Petőfi Sándor- emlékünnepélyre, nemzetközi néptáncgálára 
és Hooligans-koncertre várják az érdeklődőket. Vasárnap Kiss Kata és 
zenekara lép fel. A részletes program megtekinthető Székelykeresztúr 
Polgármesteri Hivatalának Facebook-oldalán.
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