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• Két rendezvényen is 
jelen lesz a Médiatér 
csoport a hétvégén, 
munkatársainkkal a 
Csíkszeredai Könyv-
vásáron, valamint a 
Székelyudvarhelyi 
Őszi Vásáron találkoz-
hatnak az érdeklődők.

A Médiatér teljes termék-
skáláját bemutatjuk a csü-
törtöktől vasárnapig tartó 

rendezvényeken, ott lesznek a Szé-
kelyhon és a Krónika napilapok, 
valamint a Heti Hirdető és a Női-
leg magazin. A könyvvásárnak a 
csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna, az 
őszi vásárnak a székelyudvarhelyi 
Városi Sportcsarnok ad otthont. 
Csoportunk mindkét helyszínen 
standokkal lesz jelen. 

A lapok

A Székelyhon letisztult formájában 
várja standunkon az érdeklődő-
ket, azokat a nyitott gondolkodású 
polgárokat, akik tudják, hogy az 
értelmezésre szánt történések, szá-
mok valamihez viszonyítva nyer-
nek súlyt. Székelyföld fejlődése 
szempontjából létfontosságú, hogy 
régióink eseményeit és eredmé-
nyeit ne önmagukban, hanem más 
térségekével összevetve mutassuk 
be. Aki ezzel a törekvéssel megírt 
cikkeket olvas, meggyőződésünk, 
hogy tájékozottabb, felvilágosul-
tabb lesz, és hamarabb érvénye-

sül. A rendezvényeken ott lesznek 
a napilap tematikus mellékletei, 
mind a tíz! Az országban történő, 
gyakran igen zavaros események 
szövevényét a Krónika, az egyedüli 
országos terjesztésű magyar napi-
lap próbálja szétszálazni, hogy ért-
hetően, világosan tárja az olvasók 
elé. A napilap elsősorban a magyar 
vonatkozású történésekre fókuszál, 
külön hangsúlyt fektetve az erdélyi 
kultúrára.

Lapcsaládunk elkötelezett hí-
ve a jó minőségű tartalomnak, ezt 
tartjuk szem előtt a Nőileg magazin 
szerkesztése és nyomtatása során 

is. Több ezer erdélyi nő ismerte 
fel annak fontosságát, hogy a ma-
gyarországi lapok sztárjai mellett 
saját erdélyi hétköznapi egyénisé-
geinkről, színészeinkről, pedagó-
gusainkról, közszereplőinkről és 
vállalkozóinkról is olvashassunk 
– számukra készül ez a rendkívül 
igényes és egyszersmind szórakoz-
tató női magazin. 

A romániai magyar tömegmédia 
legnagyobb képviselőjeként fontos 
szólnunk ahhoz a majd’ tízezres 
olvasótáborhoz is, amely a média 
tájékoztató funkciójára kevésbé 
van kiéhezve, de a szórakoztató ol-

dalára annál inkább. Ezt az igényt 
szolgáljuk ki a Heti Hirdető nyomta-
tott hetilapunkkal, amellyel szintén 
megismerkedhetnek mindkét hét-
végi eseményen.

Akció

A Médiatér zászlóshajója, a Szé-
kelyhon minden év őszén hetedhét 
országra szóló előfi zetési akciót 
hirdet, amelyben idén is részt vesz 

a lapcsalád másik három tagja is: 
a Krónika napilap, a Heti Hirdető 
és a Nőileg magazin. A nagy őszi, 
Előfi zetni főnyeremény elnevezésű 
kampánnyal várják kollégáink a 
vásári látogatókat a standjainknál, 
ahol az érdeklődők ingyen olvasni-
valót kaphatnak, bekapcsolódhat-
nak előfi zetői akciónkba, illetve 
beszélgethetnek kollégáinkkal, 
visszajelzéseket adhatnak a termé-
keinkkel kapcsolatban. A Székely-
hon és a Krónika napilap szemfüles 
olvasói a héten olyan szelvényeket 
találnak az újságokban, amelyeket 
kivágva, kitöltve és a standunkon 
álló urnába bedobva értékes köny-
veket nyerhetnek.

A lapcsaládunk irodalmi mel-
lékleteként megjelenő Előretolt 
Helyőrség a legnagyobb nyomta-
tott példányszámú lap Er-
délyben. A Csíkszeredai 
Könyvvásáron felolvasá-
sokkal, pódiumbeszélge-
tésekkel csoportunk külön 
standot szán az Előretolt 
Helyőrség havilap, illetve 
a hozzá kapcsolódó irodalmi pro-
jektek bemutatásának. Az olvasni 
szerető közönség számára könyv-
bemutatókat is szerveztünk, ily 
módon megismerkedhetnek a cso-
portunk gondozásában megjelent 
három saját kiadású könyvvel is.

Megtalálnak bennünket Mé-
diatér feliratú standjainkon Csík-
szeredában csütörtök 14 órától, 
Székelyudvarhelyen péntektől va-
sárnapig. A rendezvények nyitva-
tartása: 11–19 óra között.

A Médiatér csapata 
– Teret adunk a magyar szónak

Sajtótermékeink testközelben
Ott leszünk a Csíkszeredai Könyvvásáron és a Székelyudvarhelyi Őszi Vásáron

Kiadványainkkal is megismer-
kedhetnek a könyvvásáron 

▴  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N

KORPOS ATTILA

Az esemény sajtótájékoztatóján 
Korodi Attila polgármester 

elmondta, 23 könyvkiadó rész-
vételével fog zajlani a négyna-
pos program. „Rangos kulturális 
hétvégére hívjuk a környékbeli-

eket, ahol könyvbemutatók, pó-
diumbeszélgetések, koncertek, 
filmvetítés és előadások is terí-
téken vannak” – foglalta össze 
a programpontokat. Sógor Enikő 
csíkszeredai alpolgármester úgy 
értékelte, ha a kultúrának teret 
adunk, az csak gyarapodik. Mint 
ismertette, csütörtökön 14 órakor 
a megnyitóval kezdődik a könyv-

vásár, pénteken és szombaton 10 
órától este 8 óráig, míg vasárnap 
10 órától 14 óráig tartanak a prog-
ramok. A koncertek sorában a Ka-
láka együttes, a Kollár-Klemencz 
Kamarazenekar, illetve Bertóti Jo-
hanna gyerekkoncertje is szerepel. 
Megjegyezte, állandó tárlatként 
és újdonságként képregény-kiállí-
tás lesz látható. A roma közösség 
irányában való nyitás jegyében a 
csíksomlyói tűzkárosult gyerekek 
fognak fellépni egy koncerten – 
akik több hónapja gyakorolnak 
már –, illetve két könyv erejéig a 
kortárs roma irodalom is helyet 
kap a vásáron. Mint ismert, január 
7-én tűz ütött ki Csíkszeredában, 

a Somlyó utca 33. szám alatti ro-
matelepen, ahol húsz ház vált a 
lángok martalékává. A hajlékta-
lanná vált családokat (összesen 
mintegy 250 személyt) még azon az 
éjszakán az Erőss Zsolt Arénában 
helyezte el a csíkszeredai város-
vezetés, közülük több mint százan 
jelenleg is ott laknak még.

Kapcsolatban az olvasókkal

Hajdú Áron, a Bookart kiadó veze-
tője rámutatott, örvendetes, hogy 
ismét könyvvásár lehet Csíkszeredá-
ban, hiszen a szerzők csak ilyen for-
mában tudnak kapcsolatba lépni az 
olvasókkal. Mint elhangzott, tavaly 

a magyarok lakta területen csak itt 
volt könyvvásár. Tőzsér László, a 
Gutenberg Kiadó vezetője szerint 
gazdag programot sikerült összeállí-
tani, ugyanakkor a két héttel ezelőtti 
Budapesti Ünnepi Könyvhét 
jelesebb könyveit is sike-
rült elhozniuk a vásárra. 
Az eseménynek az Erőss 
Zsolt Aréna ad helyet. Az 
épületbe való bejutás a sür-
gősségi, mentős bejáraton 
lesz megoldva, mivel a fő-
bejáratot és a félemeletet a csíksom-
lyói tűzkárosultak használják. Külső 
helyszínen lesz a Fodor Sándor-sá-
tor, az épületben pedig kötelező lesz 
a védőmaszk használata.

Huszonhárom könyvkiadó a 6. Csíkszeredai Könyvvásáron
• Csütörtöktől vasárnapig rendezi meg Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala a Csíkszeredai Könyvvásárt. A hatodik 
kiadásához érkezett programot az Erőss Zsolt Arénában 
tartják majd, ahol a könyvmustra mellett egész napos 
bemutatókkal készült a városháza kulturális irodája.




