
Az idei fesztiválon hangsúlyosan je-
lennek meg a székelyföldi kiadók: az 
erdélyi kiadók jelentős hányadát tö-
mörítő Erdélyi Magyar Könyvescéh 
(RMKC) és a csíkszeredai Pallas-
Akadémia önálló standjai mellett 
saját standon mutatják be kiadvá-
nyaikat a háromszéki könyves mű-
helyek is. A fesztivál díszvendégei 
idén az Európai Unió tagországai, 
a hagyományosan kiosztott Buda-
pest Nagydíjat pedig a svéd Per 
Olov Enquist veszi át Budapest fő-
polgármesterétől.

Sarány István, Budapest

Bár hivatalosan helyi idő szerint 
ma délután fél 5-kor nyílik a 
Millenárison a XVIII. Buda-

pesti Nemzetközi Könyvfesztivál, a lá-
togatók, vásárlók már délben birtokba 
vehetik a régi gyárcsarnokból kialakí-
tott kiállítóteret, a fesztivál helyszínét.

A vasárnap estig tartó könyves 
show-n közel 300 könyvújdonságot 
mutatnak be, a magyarországi és ha-
tárain túli magyar kiadók, az Európai 
Unióból meg a világ más tájairól érke-
zett vendégek mintegy 60 000 kötetet 
hoztak a nagyszabású könyves rendez-

vényre – hangzott el tegnap délelőtt 
a Millenárison, a Csodák Palotájában 
található Osztovits Levente-teremben 
tartott sajtótájékoztatón.

Zentai Péter László, a rendez-
vényt szervező Magyar Könyvkiadók 
és Könyvkereskedők Egyesülésének 
(MKKE) elnöke vázolta az idei ren-
dezvény főbb jellegzetességeit, hang-
súlyozva, hogy Magyarország soros 
uniós elnöksége szolgáltatta az okot 
arra, hogy a fesztivál díszvedégéül hív-
ják meg az Európai Uniót mint a tag-
országok sokszínű, sokrétű és változa-
tos írott kultúrájának megtestesítőjét.

– Nem a fesztivált tiszteltük meg 
azzal, hogy a magyar soros uniós 
elnökség részt vállalt a rendezvény 
szervezéséből, hanem a magyar el-
nökség számára megtiszteltetés, 
hogy az esemény részese lehet – 
hangsúlyozta Prőhle Gergely, a ma-
gyar külügyminisztérium helyettes 
államtitkára, megjegyezve: az Unió 
szellemiségét kell tudatosítanunk 
magunkban.

Mint mondta, Magyarország nem-
csak geopolitikai helyzetéből adódóan 
tölt be fontos szerepet az Unióban, ha-
nem kulturális téren is.

A fesztivál kísérőrendezvényéről, 
a tizenegyedik alkalommal megszer-
vezett Európai Elsőkönyvesek Feszti-
váljáról Karádi Éva, a magyar Lettre 
International főszerkesztője számolt 
be, majd Hanne Tornoe, a Dán Kul-
turális Intézet igazgatója a négy skan-
dináv állam – Finnország, Svédország, 
Norvégia és Dánia – nagykövetségei 
nevében bejelentette: a skandináv álla-
mok elfogadták a szervezők meghívá-
sát, hogy legyenek a jövő évi fesztivál 
díszvendégei.

A fordítástámogatásról és a 
nemzetközi könyvszakmai ösztön-
díjprogramról Károlyi Dóra, a Ma-
gyar Könyv Alapítvány igazgatója 
számolt be, bejelentve ugyanakkor, 
hogy az általa vezetett intézmény 
megszűnik, tevékenységét a Petőfi 
Irodalmi Múzeum e célra létreho-
zott irodája veszi át. Az átszervezést 
jónak mondta, de nehezményezte, 
hogy az eddigi 48 millió forintról 
idén 20 millióra esett vissza a fordí-
tástámogatás összege. Az igazgató a 
magyar kultúra ügynökeinek nevez-
te a fordítókat, szorgalmazva, a for-
dításokat továbbra is finanszírozzák 
állami költségvetésből is.

Tízfős magyarországi szakorvos-
csoport vizsgálja hétfő óta a 
gyimesieket. A Bács-Kiskun me-
gyei orvosok már ötödik éve visz-
szajárnak Hargita megyébe, hogy 
felmérjék a lakosság egészségi 
állapotát, és orvosi ellátásban 
ré szesítsék az elszigetelt telepü-
lések lakosait. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Oroszhegy, Varság, Kobát-
falva és Csomafalva után 
idén a Gyimesekben végzi 

a Bács-Kiskun megyei, dr. Mocza 
György vezette szakorvosi küldött-
ség az egyhetes egészségfelmérő 
szűrőprogramját. Bár az akciót nem 
segítette a szakadó hóesés, az egyko-
ri gyimesfelsőloki kórház folyosói 
megteltek páciensekkel. A rende-
lők előtt szép számban gyülekez-
tek a Gyimes-völgye lakosai, akik 
különböző panaszokkal keresték 
fel az orvosokat, kihasználva, hogy 
ezúttal az egészségügyi bürokrácia 
botlasztói és zsebbenyúlás nélkül 
mérethetik fel korszerű műszerekkel 

dolgozó, jól képzett szakemberekkel 
egészségük állapotát. Az épületet a 
helyi önkormányzat alakította alkal-
massá a vizsgálatok lefolytatására. A 
kecskeméti orvosok néhány perces 
szünetet tartva a munkában, a Har-
gita megyei kollégákkal és az akciót 
szervező önkormányzatok vezetői-
vel együtt számoltak be munkájuk-
ról. „Mostanáig több mint hatszáz 
páciens esetében végeztünk ezernél 
több vizsgálatot, és ha az eddigiek-
hez hasonlóan folytatódik a roham, 
akkor az akció végére a vizsgált sze-
mélyek száma meghaladja majd 
az ezret” – nyilatkozta dr. Mócza 
György szakorvos, az orvoscsoport 
vezetője. 

A hagyomány feltehetően jö-
vőre sem szakad meg, a kecskeméti 
orvosok 2012-ben újabb székely-
földi településen nyújtanak majd 
segítő kezet itteni kollégáiknak, és 
persze az itteni lakosságnak. Leg-
alábbis így nyilatkoztak az akciót 
szervező Bács-Kiskun és Hargita 
megyei önkormányzat elöljárói, 
Bányai Gábor és Borboly Csaba 
megyeitanács-elnökök.
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Több székelyföldi kiállító

Vizsgálatra várók a gyimesi kórház folyosóján. Ingyen  és bürokráciától mentesen

A csíkszentléleki sUTA ii 
kőbánya 

eladásra kínálja 
a következő termékeket: 
• nemes zúzalék (criblură): 

0–8, 8–16, 16025 mm;
• zúzalék (piatră spartă): 

00–90, 0–63, 80–300 mm;
• tömbkő (piatră brută);
• hulladékkő (deşeu carieră).
Érdeklődni hétfőtől péntekig  

8–16 óra között  
a 0745–841788-as telefonszámon.

Magyarországra 
elektronikai cégekhez 

szakképzetlen

női és férfidolgozókat 
KEREsÜNK, 

szállás, utazás ingyenes, 
azonnali kezdéssel.

Telefonszám: 
0755–067685.

Csíki színen az X-faktor. Népes csíkszeredai rajongótábor előtt koncerteztek tegnap este az X-Faktor tehetség-
kutató győztesei, Vastag Csaba, Takács Nikolas, Janicsák Veca, Wolf Kati, Shodeinde Dorka (képünkön) és a Summer 
Sisters, valamint Keresztes Ildikó mentor. A fellépés előtti sajtótájékoztatón Vastag Csaba azt mondta, azért jöttek Er-
délybe, mert egyrészt hívták, másrészt tartja a kapcsolatot itteni rajongóival. A Párizs kávézó előtt eközben több tucat-
nyian sorakoztak, hogy autogramot kapjanak vagy közös fotót készítsenek az énekesekkel.  fotó: mihály lászló


