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Körkép

A kommunikációs szakon tanuló 
diákok mellett a tulajdonképpeni 
célközönség, az önkormányzatok 
képviselői is részt vesznek a teg-
nap kezdődött III. Public Relations 
Nyári Egyetem előadásain. Az egy-
hetes rendezvény összetett temati-
kájára – Település. Önkormányzat. 
Arculat – az első előadó, Szeles Pé-
ter hangolta rá a Sapientia – EMTE 
csíkszeredai campusának nagyau-
lájában összesereglett nyolcvan-
száz hallgatót.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„A mindennapi munkánk-
hoz nyújtanak óriási se-
gítséget az itt meghirde-

tett előadások. Ha lenne rá lehetőség, 
szerintem minden önkormányzathoz 
meg kellene hívni ezeket az előadó-
kat, hogy ne csak egy-két alkalmazott 
legyen tájékozott ezekben a nagyon is 
aktuális témákban, mint az arculatépí-
tés fontossága, települési kommuniká-
ció, lobbizás a közszférában” – hang-
súlyozta a tegnap kezdődött III. PR 
Nyári Egyetem fontosságát Szabó Ka-
talin, a kézdivásárhelyi önkormányzat 
médiareferense.

A csíkszeredai, marosvásárhelyi, 
kolozsvári, nagyváradi kommuni-
kációs szakokon tanuló diákok erős 
jelenlétén túl célt ért az idei nyári 
egyetem felhívása és tematikája is 
– tudtuk meg Székely Kinga szerve-
zőtől. „Vannak résztvevők a Hargita 
Megyei Tanácstól, Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatalától, a sepsiszent-
györgyi, kézdivásárhelyi, madarasi 
önkormányzatoktól. Az első nap 
előadásain nyolcvan-száz résztvevő 

volt, és még várunk olyanokat, akik 
későbbre jelentkeztek be” – mondta 
Székely Kinga.

A rendezvény az Arculatelmélet 
című előadással kezdődött. Szeles Pé-
ter, a Magyar Public Relations Szö-
vetség elnöke vezette fel a témát, és 
meggyőződéssel vallja, tudatosítani 
kell a települések vezetőiben a téma 
aktualitását és fontosságát, hiszen nem 
mindegy, hogy szolgáltató- vagy ügy-
félbarát az önkormányzat, vagy pedig 
hagyományos módon viszonyul az 
adott település lakóihoz, szereplőihez, 
az ott működő cégekhez.

Az arculatépítésnek pozitív 
hozadékaként említette meg a PR-
tanácsadó a település lakóinak köz-
érzetét. „Sokkal inkább büszkék arra, 
hogy hol laknak, hol működnek, hol 
élnek, egész másként hajlandók ener-
giát, akár munkát áldozni a település 
– akár szépítése, jobbítása – érdeké-
ben. Az emberek maguktól kimen-
nek az utcára és virágot ültetnek, 
nem felhívásra, hanem önszorga-
lomból, megcsinálják a házuk előtti 

útszakaszt: vagy felsöprik, vagy követ 
raknak, javítják, gondozzák, mert az 
övék is, és nem az önkormányzattól 
várják el, csinálja meg, az ő dolga, az ő 
pénze, nekik ez jár. Ha egy település-
nek vonzó arculata van, a vállalkozók, 
szervezetek egészen másképp hajlan-
dók mondjuk odatelepülni, ott adót 
fizetni, támogatni, segíteni az ottani 
fejlesztési kérdéseket. Ez egy szolgál-
tatás-, ügyfélbarát szellemiség” – véli 
a szakember.

Szeles Péter gyakorlati példával 
alátámasztotta mondanivalóját: „Na-
gyon sok olyan településen jártam a 
nagyvilágban, ahol az út mellett gyö-
nyörűen gondozott füves árokrészt 
hoztak létre, virágokkal végigdíszítet-
ték a településen áthaladó utat, hogy 
aki oda kocsival behajt, az kénytelen 
megállni, mert annyira szép. S ha már 
megállt, akkor már vásárol is. Tehát 
összefüggnek a dolgok. Az önkor-
mányzatoknak, az ott élőknek és a 
cégeknek szimbiózisban ugyanazt az 
elvet, de rendszerűen kell érvényesí-
teniük.”

MEgkEzdődÖTT A III. PR NyáRI EgyETEM

Sok múlik az arculaton

Hallgatók a PR Nyári Egyetemen. A diákok mellett önkormányzatok képviselői is részt vesznek

 hirdetések

Túljelentkezést jegyeznek a Csíki 
Székely Múzeumban zajló gyerek-
tábor szervezői. Bár lenne igény 
egy második hasonló rendezvény-
re, a kezdeményezőknek ez nem áll 
módjukban: sűrű a programjuk.

Kovács Tímea

Negyvenegy 7–14 év közötti 
gyereket foglalkoztat a Csíki 
Székely Múzeumban ezen a 

héten zajló második múzeumpedagó-
giai gyermektábor. A szervezők szerint 
ez a korosztály tűnt a legalkalmasabb-
nak, hiszen fontos, hogy tudjanak írni 
és olvasni, azonban ne legyenek túl 
nagyok se, mert akkor már érzékel-
hető a generációk közötti eltérés. Az 
idén egyébként már egy tanító bácsi is 
felügyel a kicsikre, akik Orbán Zsuzsa 
tanárnőnek köszönhetően angol nyel-
vet is tanulnak  – a pedagógus délutá-
nonként egy adott témához igazítja a 
tantervet.

Amint Ács Judit régész lapunknak 
elmondta, egyfajta újításnak számít az 
idén – amelyet különben állandósíta-

nának is a szervezők –, hogy évente 
változzon a tábor tematikája. Míg ta-
valy a múzeumpedagógiai foglalkozá-
sé volt a főszerep, idén a tábor témája 
az „anyagok”: mindenről, ami a múze-
um gyűjteményéből rendelkezésükre 
áll, előadásokat tartanak a tanárok és 
a gyakornokok segítségével. És hogy 
az elméleti részt minél jobban meg-
érthessék a kicsik, délutánonként gya-
korlatban is elsajátíthatják a délelőtt 
tanultakat.

A napokat témakörökre osztot-
ták, így az első nap a várostörténetről 
volt szól, valamint a város alapító ok-
iratáról, amelyet nemrég mutattak be 
a múzeumban. A mai nap a régészeté, 
és olyan anyagokat vizsgálnak meg kö-
zösen, mint a kő, a kerámia, a fém, az 
üveg, a csont. Holnap a lakáskultúrá-
ról tanulhatnak, korszakokra felosztva 
bemutatják a lakástípusokat a kezde-
tektől napjainkig. Csütörtökön az épí-
tészet kerül a középpontba, Kósa Béla 
művészettörténész vezeti majd körbe 
a gyerekeket egyfajta vársétán, játékos 
megközelítéssel. Pénteken a termé-

szettudományokról lesz szó, az utolsó 
napon úgymond közreműködik a 
Régizene Fesztivál egyik előadója a 
gyerektáborral, hiszen a kicsik nyelvén 
fog mesélni régi hangszerekről, hasz-
nálatukról, funkciójukról.  

Hogy az elméleti részt gyakorlatba 
is ültethessék, a kisiskolások temati-
kához kapcsolódó tevékenységekbe is 
bekapcsolódhatnak. Elsajátíthatják az 
ékszerek, játékszerek készítését, meg-
formálhatják különböző korszakok 
kerámiatípusait, viaszpecséttel ellátott 
kiváltságlevelet írhatnak vagy bebúto-
rozhatnak egy népi házikót. Az építé-
szeti napon csatát imitálnak pajzsok, 
öltözékek segítségével, a természet-
tudományok napján pedig lesétálnak 
a Nagy Imre Galériába és útközben 
gyógynövényekkel ismerkednek meg.

„A tábor célja, hogy a kicsik a mai 
napon tanultakat összekapcsolhassák 
a holnapiakkal, összefüggést tudjanak 
teremteni a tematikák között, és a tá-
bor végére egy átfogó képet alkossanak 
a múzeumpedagógia során szerzett is-
mereteikről” – mondta el Ács Judit. 

TúljElENTkEzéS A MúzEuMPEdAgógIAI gyERMEkTáBoRBAN

Idén angolul is tanulhatnak a kicsik


