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Kiváló szerzők és kiadványok
Családias hangulatban zajlott a Könyv Éve Székelyudvarhelyen
• Szerzői estek, ki-
adók bemutatkozása, 
színházi produkciók, 
koncertek, gyermek-
programok és rengeteg 
tartalmas beszélge-
tés – igazán mozgal-
mas volt a hétvége 
a Székelyudvarhelyi 
Művelődési Házban. A 
Könyv Éve Székelyud-
varhelyen elnevezésű 
rendezvény szerzők, 
kiadók és olvasók 
számára emlékezetes 
találkozásokra adott 
lehetőséget.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A kulturális eseményre több 
mint harminc szerző érke-
zett, tíz kiadó mutatta be ter-

mékeit az intézmény termeiben ki-
alakított standokon. Az esős 

hétvége miatt ugyanis nem 
a városi parkban, hanem a 
művelődési házban zajlott 
a Könyv Éve Székelyudvar-
helyen rendezvénysorozat 
minden programja. A négy-
napos könyvvásár azonban 

talán épp ettől lett családi-
asabb, közvetlenebb. Az író-ol-

vasó találkozók jórészt a koncert-
teremben zajlottak, de az Irodalmi 

kávézóban az olvasók személyesen 
is találkozhattak, beszélgethettek, 
dedikáltathattak kedvenc szerző-
ikkel, köztük a magyarországi Háy 
Jánossal, Jász Attilával, a kolozsvá-
ri születésű, Budapesten élő Tompa 
Andreával, vagy olyan székelyföldi 
alkotókkal, mint Muszka Sándor, 
Bálint Tamás.

Gondoltak a gyerekekre is

A programok nagy része felnőt-
teknek szólt, de a szervezők Gye-
rekkuckót is kialakítottak az 
épületben, ahol napközben kész-
ségfejlesztő foglalkozásokra, kö-

zös játékokra, este pedig meseol-
vasásokra került sor. A szombat 
délelőtt a gyermekirodalomról 
szólt, szerzők és kiadók mutatták 
be a kisebb korosztálynak készült 
kiadványokat. Vasárnap a Legen-
dárium-könyveket, a Kárpát-me-
dencei magyarság gazdag monda- 
és legendatárát ismerhették meg az 
érdeklődők. 

Koncertekből, előadásokból sem 
volt hiány: a nyitónapon a Musica 
Historica, pénteken a Sebő együt-
tes lépett fel. Szombaton este a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház S.Ö.R., vagyis Shakespeare 
Összes Rövidítve című vendégelőa-

dását láthatták a nézők. A Könyv 
Éve Székelyudvarhelyen vasárnap 
este a Dresch Mihály Ballance Trió 
koncertjével zárult.

Háy János telt ház előtt őszintén, 
elgondolkodtató módon és sok 
humorral beszélt az írásról 

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

K ovács Mihály Leventét válasz-
tották az RMDSZ marosvásár-

helyi elnökévé a városi szervezet 
csütörtöki tisztújító küldöttgyűlé-

sén. Az új elnök a belső el-
lenzéknek is üzent, szor-
galmazva a konfliktusok 
lezárását.  Az RMDSZ Ma-
ros megyei szervezetének 
tájékoztatása szerint a 
Maros Megyei Tanács al-
elnöki, valamint a megyei 

RMDSZ ügyvezető elnöki tiszt-
ségét is betöltő politikus egyetlen 
jelöltként pályázott a tisztségre, 
és 61 támogató szavazatot kapott. 

Mint arról lapunkban beszámol-
tunk, párhuzamos tisztújítás meg-
szervezésén dolgozott a Vass Le-
vente és Kali István köré tömörülő 
tábor, amely régóta konfliktusban 
áll a Péter Ferenc megyei elnök ne-
vével fémjelzett oldallal.

A küldöttgyűlésen elhangzott 
beszédében Péter Ferenc, a megyei 
önkormányzat, valamint a megyei 
RMDSZ-szervezet elnöke úgy véle-
kedett, minden adott ahhoz, hogy 
„dolgozni tudjunk”, hogy fejlődjön 
a város, fejlődjön a megye. Hozzá-
tette: nyugodt lelkiismerettel tá-
mogatja Kovács Leventét az RMDSZ 

marosvásárhelyi szervezetének 
élére. Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere közölte, a tavalyi 
helyhatósági választásokon aratott 
siker bebizonyította, hogy össze-
fogással meg lehet változtatni a 
város jövőjét. Az elöljáró „hűséges 
és megbízható bajtársnak, kollégá-
nak” nevezte ebben a munkában 

Kovács Leventét, hozzátéve, nem 
ismer nála méltóbb és alkalmasabb 
jelöltet arra, hogy ezt a munkát si-
kerrel tovább tudják folytatni. 

Munkát ígér, nem vitákat

Kovács Mihály Levente beszédében 
hangsúlyozta, a marosvásárhelyi 

RMDSZ-nek segítenie kell az új vá-
rosvezetés munkáját, meg kell őriz-
nie és meg kell erősítenie a magyar 
emberek bizalmát azért, hogy 2024-
ben újra jó szívvel szavazzanak bi-
zalmat a munka folytatásához. Ter-
veiről elmondta, csapatot szeretne 
bővíteni, építeni és összefogni, és 
ezt szerinte csak munkával lehet, 
éppen ezért munkát ígér, nem vitá-
kat. „Mert a hosszú éveken át húzó-
dó viták nem visznek minket előre. 
Azok a szövetséget és a közösséget 
gyengítik, ellenfeleinket pedig erő-
sítik. Az energiáinkat a magyarság 
szolgálatába kell állítani, nem a bel-
ső konfl iktusainkra” – fogalmazott 
Kovács Mihály Levente.

A konfliktusok lezárását szorgalmazta Kovács Mihály Levente
• Csapatot szeretne bővíteni, építeni és összefogni Ko-
vács Mihály Levente, akit – egyedüli jelöltként – az 
RMDSZ marosvásárhelyi elnökévé választottak a városi 
szervezet tisztújító küldöttgyűlésen. Az energiákat 
a magyarság szolgálatába kell állítani, nem a belső 
konfliktusokra – fogalmazott az új vezető.

Élen. Kovács Mihály Levente immár a 
marosvásárhelyi RMDSZ elnökeként 
is tevékenykedik

◂  FORRÁS: RMDSZ

Zsúfolt éjszaka a könyvtárban

A könyvvásárral egybeesett idén a Városi Könyvtár által szervezett 
Nyitott Könyvek Éjszakája rendezvény. „Kellemes meglepetés volt, 
hogy a 19 órai kapunyitáskor legalább 70–80 személy várakozott, 
hogy bejuthasson” – mesélte Szőcs Endre, az intézmény igazgatója. 
Minden foglalkozás, program telt házzal zajlott, és szintén a könyvtári 
rendezvény különlegességét, sikerét bizonyítja, hogy „a gyerekeket 
éjfélhez közeledve is nehezen tudták meggyőzni szüleik, hogy hazain-
duljanak” – tette hozzá Szőcs Endre.




