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Az erdélyi hírek tárháza
Ingyenes, töltse le most!

H I R D E T É S

» ANTAL ERIKA

Lényegesen kisebb helyen, jó-
val kevesebb könyvkiadóval 

és kiadvánnyal, az eredeti helytől 
valamivel távolabb, a várudvaron 
lévő üvegépítményben nyitotta 
meg kapuit csütörtök délben a 
27. Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásár. Az ilyenkor szokásos 
ünnepélyes megnyitó is elmaradt, 
se beszéd, se köszöntő nem volt, 
berendezkedtek, felrakták a pol-
cokra a könyveket, és fogadták a 
látogatókat, akiknek be kellett mu-
tatniuk a zöldigazolványt ahhoz, 
hogy beléphessenek a vásárba. 
Azon az alapon, hogy még min-

dig jobb szerényebb körülmények 
között, kevesebb résztvevővel 
megtartani a könyvvásárt, mint 
sehogy, a Romániai Magyar Köny-
ves Céh tagkiadói jelentek meg 
az üvegkupolában: összesen 12 
könyvkiadó, körülbelül ezer cím-
mel. Káli Király István, a céh elnö-
ke a Székelyhonnak elmondta, az 
utolsó pillanatban sikerült mégis 
élőben megszervezni a vásárt a 
polgármesteri hivatal jóvoltából. 
Ahogy fogalmazott, a marosvásár-
helyiek számára az egyik legnívó-
sabb kulturális rendezvényről nem 
akartak lemondani, hiszen már a 
27-dik éve, hogy november köze-
pén könyvvásár van, erre az idő-

pontra időzítik a kiadók is a legfris-
sebb kiadványaik megjelentetését, 
ekkor kezdik a karácsonyi ajándé-
kok beszerzését is a vásárhelyiek, 
ez annyira hozzánőtt a szívükhöz, 
hogy nem szabad lemondani róla. 
Négy napon keresztül az üvegku-
polában a Kriterion, Gutenberg, 
Koinónia, Bookart, Erdélyi Mú-
zeum Egyesület, Pro Print, Polis, 
Irodalmi Jelen, Mentor Könyvek, 
Kreatív Kiadó, Bookyard, Erdélyi 
Gondolat legfrissebb köteteiből 
lehet válogatni. A könyvbemuta-
tókat online tartják, a könyvvásár 
Facebook-oldalán követhetők, a 
részletes programról is ott lehet 
tájékozódni.

„Néma” könyvvásár az üvegkupolában

SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL SZERVEZIK MEG A PÉNTEKEN KEZDŐDŐ NAGYSZEBENI ARS HUNGARICA FESZTIVÁLT

Fontos a kultúra a szebeni magyarok számára
A pandémia idején is fontos 
az az üzenet, hogy a szebeni 
magyarok számára sokat 
jelent a magyar kultúra – 
mondja Serfőző Levente, 
az Ars Hungarica rendez-
vénysorozat főszervezője. 
A személyes részvétellel, a 
járványügyi szabályok betar-
tásával szervezett fesztivál 
pénteken kezdődik, no-
vember 21-ig tart, és számos 
kulturális eseményt kínál.

» KISS JUDIT

N em a részvételi arány a 
fontos a jelenlegi korláto-
zások közepette, hanem az 

üzenet, hogy a szebeni magyarok 
számára sokat jelent a kultúrájuk 
– jelentette ki a Krónika megke-
resésére Serfőző Levente, az Ars 
Hungarica rendezvénysorozat 
főszervezője. A pénteken kezdő-
dő, november 21-ig tartó rendez-
vénysorozatot, amelyet a HÍD 
– Szebeni Magyarok Egyesülete 
szervez immár 16. alkalommal, a 
jelenlegi szabályozás által meg-
szabott keretek közt tartják, sze-
mélyes részvétellel. A főszervező 
elmondta, csak védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők vehetnek 
részt, a termek befogadóképes-
ségének csak 30 százalékát hasz-
nálhatják ki, és a rendezvényeken 

végig kötelező a védőmaszk hasz-
nálata.

Vízaknára és Oltszakadátra 
is átnyúlik az Ars Hungarica
„Megpróbálunk minél több ese-
ményt online is közvetíteni, de 
csak kimondottan online ese-
ményt nem szervezünk most. 
Nem kedvelem a csak online ren-
dezvényeket, véleményem szerint 
a kultúra lényege, hogy személyes 
élményt nyújtson. Az online is va-
lamelyes hozzáférést biztosít, de 
a tapasztalatok szerint nem ad 
igazi élményt” – mondta Serfő-
ző Levente. Arra is kitért, hogy 
tavaly a helyi önkormányzat úgy 
döntött, hogy nem fi nanszírozza 
a fesztivált, és a magyar támo-

gatásokból megtartották ugyan, 
de kevesebb eseménnyel. Ezeket 
nagyrészt élőben szervezték, kon-
ferenciájukat azonban online. 
„Idén szerencsére mellénk állt az 
önkormányzat, megértette, hogy 
fontos a kultúra, még akkor is, ha 
kevesebb személyt lehet befogad-
ni az eseményekre. A környékbeli 
magyarságot is megszólítjuk, ter-
vezzük, hogy az Ars Hungarica 
eseményei közül párat Vízaknán 
és Oltszakadáton is megtartunk” 
– mondta Serfőző Levente. Ki-
fejtette, a két Szeben környéki 
településen vannak magyarok, 
például Vízaknán 300-an (a la-
kosság 10 százaléka), Oltszakadá-
ton körülbelül 100-an (a lakosság 
egyharmada). A legutóbbi, 2011-

es népszámlálási adatok szerint 
Nagyszebenben a lakosság 2,5 
százaléka vallotta magát magyar-
nak, ez mintegy 2300 főt jelentett. 
„Kíváncsian várom az új, jövő évi 
cenzus adatait, mert véleményem 
szerint mostanra több magyar él 
Szebenben. Sok magyar érkezett 
úgy a városba, hogy nem jelent-
kezett be nagyszebeni lakosként. 
Akárcsak Kolozsváré, Szeben 
környéke is nagymértékben fejlő-
dött, sokan a környéken laknak, 
ők a környékbeli kis falvakban 
vannak számontartva” – fejtette 
ki Serfőző Levente.

Első világháborús emlékjel
Az idei Ars Hungarica programjá-
ban számos kulturális esemény: 

könyvbemutatók, irodalmi estek, 
jazzkoncert, kiállításmegnyitók is 
szerepelnek, és magyar terméke-
ket is bemutatnak. A fesztivál egy 
különleges programot hívhatott 
létre a Liszt Intézet Sepsiszent-
györgy, a HÍD Szebeni Magyarok 
Egyesülete és a Carola Egyesület 
szervezésében. Az első világhá-
ború alatt kiemelkedő humanitá-
rius meggyőződéssel, rendkívüli 
hősiességgel és önfeláldozással, 
ugyanakkor a tettekhez szük-
séges szaktudással véghezvitt 
cselekedetnek, egy mára már 
elfeledett hadiárvamentésnek 
állítanak emléket szombaton 12 
órakor a Tereziánumi római ka-
tolikus templomban – közölte a 
Liszt Intézet. Az emlékjelhagyás a 
Külföldi Magyar Emlékek Megőr-
zése program támogatása révén 
valósulhat meg. 1916. szeptember 
20-án, a szász Kinderheim gyer-
mekotthonból és a Theresianum 
árvaházból 140 gyermeket men-
tettek ki a két front közé szorult, 
ostromlott Nagyszebenből. „Báró 
Bornemissza Elemérné Szilvássy 
Carola, gróf Bethlen Istvánné 
Bethlen Margit, gróf Bánff y Mik-
lós és Schill szebeni kisasszony, 
dr. Genersieh Gusztáv gyermek-
mentése emlékére” – ez olvas-
ható a táblán. Az emlékplakett, 
amelyen báró Szilvássy Carola 
elhalt kisfi ának portréja látható, 
Éltes Barna szobrászművész al-
kotása. Az Ars Hungarica további 
programjai a Szeben.ro honlapon 
találhatóak. 

A magyarországi Fricska táncegyüttes is fellép a tíznapos nagyszebeni magyar kulturális fesztiválon 
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