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• A koronavírus-jár-
vány negyedik hulláma 
miatt lényegesen ki-
sebb helyen, jóval ke-
vesebb könyvkiadóval 
és kiadvánnyal, az ere-
deti helytől valamivel 
távolabb, a várudvaron 
lévő üvegépítményben 
nyitotta meg kapuit 
tegnap délben a 27. 
Marosvásárhelyi Nem-
zetközi Könyvvásár.

A N T A L  E R I K A

Az ilyenkor szokásos ünnepé-
lyes megnyitó is elmaradt, 
berendezkedtek, felrakták a 

polcokra a könyveket, és fogadták a 
látogatókat, akiknek be kellett mu-
tatniuk a zöldigazolványt ahhoz, 
hogy beléphessenek a vásárba. Azon 
az alapon, hogy még mindig jobb 
szerényebb körülmények között, 
kevesebb résztvevővel megtartani a 
könyvvásárt, mint sehogy, a Romá-
niai Magyar Könyves Céh tagkiadói, 
– összesen 12 könyvkiadó, körülbe-
lül ezer címmel – jelentek meg az 

üvegkupolában. Káli Király István, 
a céh elnöke a Székelyhonnak el-
mondta, az utolsó pillanatban sike-

rült mégis fi zikai valóságában meg-
rendezni a vásárt a polgármesteri 
hivatal jóvoltából. Ahogy fogalma-

zott, a marosvásárhelyiek számára 
az egyik legnívósabb kulturális ren-
dezvényről nem akartak lemondani, 
hiszen már 27. éve, hogy november 
közepén könyvvásár van, erre az 
időpontra időzítik a kiadók is a leg-
frissebb kiadványaik megjelenteté-
sét, ekkor kezdik a karácsonyi aján-
dékok beszerzését is a vásárhelyiek, 
ez annyira hozzánőtt a szívükhöz, 
hogy nem szabad lemondani róla.

Négy napon keresztül az üveg-
kupolában tizenkét erdélyi 
könyvkiadó, a Kriterion, 
Gutenberg, Koinónia, 
Bookart, Erdélyi Múzeum 
Egyesület, Pro Print, Po-
lis, Irodalmi Jelen, Mentor 
Könyvek, Kreatív Kiadó, 
Bookyard, Erdélyi Gondolat 
legfrissebb köteteiből lehet válogatni; 
a legkisebbeknek szóló mesésköny-
vektől vagy a kiskamaszoknak szánt 
irodalmi művektől a regényeken, no-
vella- és versesköteteken át a történel-
mi tanulmányokig, interjúkötetekig, 
művészettörténeti és művészeti kiad-
ványokig széles a kínálat.

A könyvbemutatókat online tart-
ják, a könyvvásár Facebook-oldalán 
követhetők, a részletes programról is 
ott lehet tájékozódni. 

Könyvvásár az üvegkupolában
Zajlik a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

Kisebb helyen, szerényebb körül-
mények között
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könyvvásár

Támogató csoport 
hozzátartozóknak
A marosvásárhelyi Teréz Anya 
Idősek Nappali Foglalkoztató 
Központja november 15-én 
újabb támogató csoportot 
indít olyan személyek szá-
mára, akik demenciával élő 
hozzátartozókat gondoznak. 
A csoportfoglalkozásokat 
Cosma István klinikai pszi-
chológus, pszichoterapeuta, 
mentálhigiénés szakember és 
Szigyártó Adrienn pszicho-
lógus, szupervízió-köteles 
család-pszichoterapeuta 
vezeti. A foglalkozássorozat 
11 alkalomból tevődik össze, 
amelyek heti rendszeres-
séggel zajlanak. A részvé-
telhez előzetes regisztráció 
szükséges, mivel a helyek 
száma korlátozott. Érdek-
lődni, jelentkezni Szigyártó 
Adrienn csoportvezetőnél 
lehet: 0734-888417, adrienn.
szigyarto@caritas-ab.ro. 

Őszi kastélynapok, 
de csak online
Az AntePortum Egyesület, a 
Pro Castellum Degenfeld és a 
Kemény Auguszta Kulturális 
Egyesület megszervezi az 
őszi kastélynapokat szom-
baton a kutyfalvi Degenfeld-, 
vasárnap pedig a marosvécsi 
Kemény-kastélyban. A progra-
mokat élőben a rendezvény 
Facebook-oldalán, valamint 
az AntePortum Egyesület 
YouTube csatornáján lehet 
majd követni.

• RÖVIDEN 

SIMON VIRÁG

M arosvásárhelyen, az egyete-
mi bentlakások és több nagy 

egészségügyi intézmény közelében 
van egy vendéglőből, szállodából és 
rendezvénytermekből álló épülete-
gyüttes, amely Mihai Eminescu Ifj ú-
sági Ház néven ismert. Hivatalosan a 
Mihai Eminescu Kulturális Központ-

ból és a kétcsillagos besorolással 
rendelkező Ifj úsági Szállóból áll.

Fénykorában igazi rendezvény-
központ volt, azonban az elmúlt év-
tizedekben szinte semmi befektetés 
nem történt az épületben, így lassan 
nem tudta betölteni rendeltetését. 
A tavalyi helyhatósági választások 
után átvizsgálták az épületegyüt-
tes működtetőjét, és kiderült, hogy 
számos visszaélés történt, jelentős 
adósságokat halmozott fel a volt 

vezetőség, és mostani állapotában 
nem lehet már működtetni a szállo-
dát, vendéglőt. Jelenleg egy oltóköz-
pontot rendeztek be az épületben, 
amely elfoglal pár földszinti termet.

Marosvásárhely polgármestere, 
Soós Zoltán, a Művész mozi bezárása 
és átalakítása kapcsán azt mondta, 
hogy a mozi négy alkalmazottját át-
veszi majd a Mihai Eminescu Kultu-
rális Központ. Megtudtuk, hogy egy 
kortárs művészeti központot szeret-
nének létrehozni, amelyben fontos 
szerepet kap majd a táncművészet 
is. Az, hogy pontosan milyen mó-
don fog működni a továbbiakban a 
Mihai Eminescu Kulturális Központ, 
még nincs eldöntve. Azt is megtud-

tuk, hogy a jelenlegi városvezetés 
nem kíván a szálloda és vendéglő 
működtetésével foglalkozni, hiszen 
nem akar vendéglátóipari szolgálta-

tást biztosítani. Előreláthatólag az 
épület ezen, külön bejárattal rendel-
kező részét bérbe fogják adni, hogy 
valaki szakszerűen működtesse.

Az ifjúsági ház sorsáról: művészetre igen, szállodaiparra nem
• A marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Ház sor-
sáról és rendeltetéséről is döntés születik az elkövetke-
ző időszakban, és kiderül, hogy mi lesz a rendezvény-
termekkel, a szállodával és az étteremmel.

Az épületegyüttes további rendeltetéséről kell dönteni ▴ FOTÓ: HAÁZ VINCE




