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Módosul a forgalmi rend
a Negoj és Alexandru Papiu Ilarian utca

kereszteződésénél és környékén

A közlekedés biztonságosabbá tétele céljával péntektől, november 
12-étől módosul a forgalmi rend az Al. Papiu Ilarian – Negoj utca – 
1918. december 1. sugárút kereszteződésénél, a megfelelő jelzéseket  
a következők szerint helyezik ki:
• egyirányúvá válik az Al. Papiu Ilarian utca a Negoj utca keresz-
teződésétől az 1918. december 1. sugárút felé (kivéve a Glória és az 
1918. december 1. sugárút közötti szakaszt);
• az 1918. december 1. sugárútról tilos felhajtani a Papiu utcába (kivé-
ve azokat, akik azonnal jobbra kanyarodnak a Glória utca irányába);
• a Glória utcából kitérőknek tilos jobbra hajtaniuk (kötelező mó-
don balra kell térniük);
• a Merészség utcából közlekedve a Negoj–Papiu utcák keresztező-
désében tilos balra térni (kötelező módon jobbra kell térni).

Megemlítendő, hogy a felsorolt változásokat a polgármesteri hi-
vatal (mint helyi önkormányzat/az utak kezelője) törvényes kötele-
zettségei alapján, a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság kérésére és 
jóváhagyásával a hatályos szabályozás szerint lépteti életbe, miu-
tán az említett útkereszteződésben számos közlekedési probléma és 
baleset történt.

A BEL- ÉS KÜLKAPCSOLATI OSZTÁLY

H I R D E T É S

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Weinberger Attila zenészt, 
zeneszerzőt javasolja a Ro-

mániai Magyar Demokrata Szö-
vetség a Román Kulturális Intézet 
(ICR) alelnöki tisztségébe.

Weinberger jelöléséről egyhan-
gúlag szavaztak az RMDSZ szená-
torai és képviselői – írja az Ager-
pres. A jelölés azt követően vált 
aktuálissá, hogy az előző alelnök 
mandátuma lejárt – tájékoztat az 
RMDSZ pénteki közleményében. 
Az RMDSZ arról is tájékoztat, 

hogy Weinberger Attilát a sze-
nátus kulturális és külügyi szak-
bizottságai fogják meghallgatni, 
ezt követően a szenátus plénuma 
nevezi ki várhatóan jövő héten. 
Weinberger Attila hazai és nem-
zetközi zenei körökben egyaránt 
ismert. Jelenleg az Állami Zsidó 
Színház művésze, több zenei 
albumot adott ki, ugyanakkor 
számos színházi produkció zene-
szerzője. Zenei tevékenységéért 
számtalan hazai és külföldi elis-
merésben részesült – olvasható a 
közleményben.

Weinberger Attila lehet a kulturális intézet élén

NÉPSZERŰ VIRTUÁLIS KÖNYVBEMUTATÓK A 27. MAROSVÁSÁRHELYI KÖNYVVÁSÁRON

Van keletje az irodalomnak

Az erdélyi magyar irodalom, 
ezen belül a marosvásárhe-
lyi szerzők munkássága volt 
a fő témája a csütörtöktől 
vasárnapig tartott 27. Ma-
rosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásárnak, amelyet a 
koronavírus-járvány miatt 
szerényebb kínálattal a 
várudvaron lévő üvegkupo-
lában tartottak, a könyvbe-
mutatók és más programok 
egy része pedig a virtuális 
térben zajlott. Káli Király 
István főszervező értékelte 
az eseményt lapunknak.

» ANTAL ERIKA

S zerényebb körülmények 
között, részben virtuális 
térben zajlott csütörtöktől 

vasárnapig a 27. Marosvásárhelyi 
Nemzetközi Könyvvásár. Noha a 
koronavírus-világjárvány miatt 
idén a korábbi évektől eltérően 
jóval kevesebb könyvkiadóval 
és kiadvánnyal a várudvaron 
szervezték meg a könyvszemlét, 
a szervezők elégedettek az érdek-
lődéssel – mondta el lapunknak 

Káli Király István, a Romániai 
Magyar Könyves Céh elnöke, a 
könyvvásár főszervezője vasár-
nap délben, a várban találha-
tó üvegkupolából kifelé jövet. 
„Ahhoz képest, hogy mennyire 
kilátástalan volt hét elején, hogy 
egyáltalán meg lehet-e tartani 
a vásárt, végül az olvasóknak 
sikerült találkozniuk a könyvek-
kel” – összegezte tapasztalatait a 
könyves céh elnöke. Hozzátette, 
méreteiben kisebb volt a rendez-
vény, de keletje volt az erdélyi 
magyar könyveknek. „Az olva-
sók most sem hagytak cserben 
bennünket, és az is felér egy cso-
dával, hogy a könyves céh mind 
a 13 tagkiadója képviseltette ma-
gát, elküldte a legfrissebb, erre a 
periódusra időzített kiadványait. 
Még most is érkeznek a vásárba, 
és sokan könyvekkel megrakod-
va távoznak. Érdemes volt meg-
szervezni” – mondta Káli Király 
István.

Marosvásárhely, 
az irodalom bölcső-városa
Akárcsak a tavaly, a könyvbe-
mutatók idén is virtuális térben, 
a könyvvásár Facebook-olda-
lán történtek. A közvetítésekbe 
30–120 ember kapcsolódott be, 
ami több, mintha valóságos 
könyvbemutatót tartottak vol-

na – mutattak rá a szervezők, 
azt is hangsúlyozva, hogy an-
nak ellenére, hogy nem a nézők 
előtt zajlott mindez, jó hangu-
lat jellemezte valamennyit. A 
könyvvásár szervezői idén az 
erdélyi irodalomra, ezen belül 
is a marosvásárhelyi írókra és 
költőkre összpontosítottak. En-
nek jegyében szervezték meg 
a Marosvásárhely, az irodalom 
bölcső-városa irodalmi estet a 
színház nagytermében, ahol 
Mészáros Sándor műsorvezető 
Demény Péterrel, Káli István-
nal, Király Kinga Júliával, Ko-
vács András Ferenccel, Láng 
Zsolttal, Markó Bélával, Szabó 
Róbert Csabával és Vida Gá-
borral beszélgetett. Markó Béla 
lírai életművének teljes kereszt-
metszetét mutatta be Bogdán 
Zsolt, a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház társulatának tagja 
Saját Faust című egyéni műso-
rában. A bemutatón részt vevő 
költő úgy fogalmazott az előa-
dást követően, hogy különleges 
élményt jelentett számára az 
est, ugyanis saját verseit visz-
szahallani mások előadásában 
nem mindig öröm, de most vé-
gig „otthon érezte magát”.

Beszélgetés
 a Ferrante-jelenség titkáról
Vallasek Júlia kolozsvári mű-
fordító Király Kinga Júlia ma-
rosvásárhelyi származású, 
Magyarországon élő íróval be-
szélgetett az Erdélyben is nagy 
népszerűségnek örvendő olasz 
kortárs szerző, Elena Ferrante 
regényeiről. Király Kinga Júlia, 
aki a nápolyi írónő két kötetét is 
lefordította magyarra, elmond-
ta, Ferrante személyét homály 
fedi, mivel nem vesz részt 
könyvbemutatókon, nem dedi-
kál, így nem tudni, hogy ki rej-
tőzik az írói álnév mögött. Noha 
a programok egy része virtuális 
térben zajlott, a gyerekkoncer-
tek, előadások nem maradtak 
el. A legkisebbek Bíró Eszter 
Időradír című gyerekkoncert-
jén vehettek részt, ezenkívül 
a Rudolf Péter és Nagy-Kálózy 
Eszter kétszemélyes Rómeó és 
Júlia-adaptációja is nagy siker-
nek örvendett.

Sokan keresték fel az erdélyi kiadók standjait a vásárhelyi könyvvásáron
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