
udvarhely

Körkép

hargitanépe2011. november 2., szerda | 5. oldal 

> Könyvtár nyílt a székelyudvarhelyi 
kórházban. Könyvkölcsönzési program in-
dult a székelyudvarhelyi kórházban a Városi 
Könyvtár és a Gyulafehérvári Caritas kezde-
ményezésére, amely a szabadidő felhasználá-
sára kíván lehetőséget biztosítani a betegek 
számára. Az önkéntes könyvtárosokat öröm-
mel fogadták a betegek. A Székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtár és a Gyulafehérvári Caritas 
kezdeményezésére október derekától könyv-
kölcsönzési program áll a betegek rendelke-
zésére a városi kórházban. Az ötlettel a városi 
könyvtár igazgatója, Szabó Károly kereste 
fel a Caritas önkéntes koordinátorát, Bíró 
Ildikót és ajánlott fel könyveket az egész-

ségügyi intézménynek, ha a segélyszervezet 
megszervezi a kölcsönzést – mesélte András 
Annamária, a program egyik önkéntese. Az 
ötleten felbuzdulva szeptember végén lel-
kesen fogtak neki a Caritas munkatársai és 
önkéntesei megszervezni a könyvtárszolgá-
latot a kórház nőgyógyászat, belgyógyászat 
valamint a fül-orr-gégészet osztályain. Bíró 
Ildikó, önkéntes koordinátor elmondása 
szerint, örömmel tapasztalta meg, hogy a 
kórházban dolgozók is boldogan fogadták a 
kezdeményezést, és fontosnak tartják a testi 
kezelésen túl a betegek jó közérzetét is. Bár 
a kezdeményezés az elején nehézségekbe 
ütközött, de számos helyi segítséggel műkö-

dik a program. „Ha akad olyan könyvkérés, 
amelyet nem tudunk biztosítani a kórházi 
könyvtárból, akkor azt a városi könyvtár-

ból szerezzük be a betegnek” – fogalmazott 
András Annamária. A program jelen pilla-
natban a nőgyógyászaton a legnépszerűbb, 
ahol a könyvek mellett a magazinok is nagy 
érdeklődésnek örvendenek, de máshol is 
sikere van a kezdeményezésnek. Az önkén-
tesek havonta összegyűlnek és átbeszélik a 
tapasztalatokat, valamint képzéseket szer-
veznek nekik, ahol megtanulhatják, hogyan 
viszonyuljanak a betegekhez. „Jelenleg 16 
önkéntes járja hétfőn, szerdán és pénteken 
délután 5 és 6 óra között a kórtermeket, 
ahol tájékoztatják a betegeket a kölcsönzési 
lehetőségről, de szívesen fogadjuk az újabb 
jelentkezőket is” – mondta András. 

Egy évvel ezelőtt, a városi ta-
nács jóváhagyásával Miklós 
Zoltánt választották a szé kely
udvarhelyi Haáz Rezső Múze-
um igazgatójává, azt követően, 
hogy 35 év munkásság után 
2009ben lemondott Zepeczaner 
Jenő. A fiatal igazgatóval az 
intézmény jelenéről, az elmúlt 
egyéves tevékenységről, va-
lamint a jövőbeli tervekről, az 
előkészületben lévő kiállítások-
ról beszélgettünk. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Miklós Zoltán szerint az 
elmúlt egy év főként a 
folyamatos építkezésről 

szólt. Kiemelte munkatársai pozi-
tív hozzáállását, mivel megértet-
ték azt a vezérelvet, hogy sokkal 
intenzívebben kell dolgozniuk, 
mint korábban. „Mivel már csak 
két évet maradhatunk az épület-
ben, a jelenlegi bérleti szerződés-
sel csakis úgy tudunk hasznot be-
hajtani, ha megfelelő stratégiával, 
hatékonyan termelünk kulturális 
termékeket. Ez a város irányába 
pozitív képet jelenít meg. Mond-
hatjuk, hogy olyan szimbolikus 
tőkét termelünk, ami miatt két év 
múlva nem lesz könnyű „bezárni” 
a múzeumot. Nem az a stratégi-
ám, hogy ütöm a városvezetők 
asztalát egy új épületért. Úgy kell 
dolgoznunk, hogy ne tudják elle-
hetetleníteni a múzeumot, a vá-
roslakók pedig kötelezve érezzék 
magukat a további működtetés-
re” –  nyomatékosította az intéz-
ményvezető. 

Vonzó kuriózum
Miklós úgy gondolja, sikerült 

nyitni a közönség és a városvezetés 
felé. Költségvetésben sem szen-
vedtek hiányt: ehhez hozzátarto-
zik, hogy számos sikeres pályáza-
tot nyertek az elmúlt egy évben, 
amelyekből sikerült megszervezni 
a restaurátor-, valamint az énlaki 
konferenciákat. Miklós kiemelte, 
számos kiállítás civil szervezetek 
együttműködésével jöhetett létre, 
ilyen volt például a trópusilepke-
kiállítás. „Ez azért volt fontos, 
hogy olyan helyi embereket von-
zott be – tanácsosokat, volt alpol-

gármestert beleértve –, akik ugyan 
itt laknak a városban, de 2004 óta 
nem tették be a lábukat a múze-
umba. Kuriózumot kínáltunk. 
Ennek tanulságaként 2012-ben is 
hasonló »termékeket« kínálunk 
látogatóinknak” – részletezte. 

Az elmúlt egy év során közel 
14 400 fizető látogatója volt a 
múzeumnak, amelyből durván 
8000-et a lepkekiállítás vonzott 
be. Miklós Zoltán hozzáfűzte, 
hogy 15 000 látogatót tervezett 
a versenyvizsgáján. Szerinte ez a 
szám csakis úgy teljesíthető, ha 
valami szenzációsat tudnak a né-
zőknek mutatni. Ezt a küszöböt 
csakis úgy léphetik túl, ha sokkal 
nagyobb kiállítási felülettel ren-
delkezhetnek.

Fókuszban a zseni
Az új évet egy Gyergyóból 

„importált” szőnyegkiállítással 
kezdik, amelyen népi szőttesek, 
rekonstruált faliszőnyegek lesz-
nek megtekinthetők. Folytatják 

a tavaly elkezdett sorozatot a hu-
szadik századi magyar festőkről is. 
Március 15-én egy újabb (egyelő-
re ismeretlen) témájú kiállításra 
kerül sor. Az év második felében 
egy ún. művészkönyvtárlat nyílik, 
amelyen Svájctól Magyarországig 
számos kortárs  képzőművész állít 
ki Székelyudvarhelyen. Az igazga-
tó elmondta, valószínűleg 2012 
második harmadáig nem érkezik 
olyan magyarországi kiállítás Szé-
kelyföldre, mint amilyen a kávés 
volt. Október 31-én tartottak egy 
gyűlést a múzeum alkalmazottjai, 
amelyen egy teljesen furcsa kiállí-
tás tervéről döntöttek: lebontják 
a néprajzi kiállítást és a híres felta-
lálóról, Leonardo da Vinciről nyí-
lik egy tárlat. „Igazából a zsenit 
fogjuk bemutatni, a hangsúly az 
általa feltalált szerkezetekre esik. 
Erre a híres személyiségre lehet 
igazi marketingstratégiát építeni. 
Egy nagy, öttermes kiállítást való-
sítunk meg, amely remélhetőleg 
májusban nyílik meg. Úgy érzem, 

érdemes lesz megtekinteni, hogy 
miként tud egy ilyen kis múze-
um egy ilyen nagy témával, saját 
erőforrásokból kezdeni valamit” 
– vetítette előre az intézményve-
zető. Egy kiváló rekonstrukciós 
anyagból hozzák létre a kiállítást, 
a látványtervező Baróti Hunor, 
vagyis ugyanaz a személy lesz, aki 
a pénzkiállítást is megtervezte.

A múzeum stratégiája jövőre 
az, hogy egy nagyobb kiállításra 
összpontosítanak, emellett legye-
nek tematikus, képzőművészeti 
kiállítások. Az igazgató hozzáfűz-
te, tavalytól eltérően nem szeretne 
nagyon sok kisebb kiállítást meg-
szervezni, mivel a da Vinci-tárlat 
rengeteg pénzt emészt majd fel. 
Ezért vállalja azt, hogy a lassan 11 
éves néprajzi kiállítást raktárba 
helyezzék, és egy olyan egzotikus 
témát építsenek fel helyébe, amely 
nívójában a pénzkiállításhoz ha-
sonlít. Hozzátette, nem marad el 
jövőben sem a Posta Béla régésze-
ti konferencia.

GyAnús köpEci ElőZés

Második 
a vágási tölgy 

A köpeci szilfát kiáltotta ki a 
2011es év Fája Romániában 
verseny győztesének a megmé-
rettetést szervező csíkszeredai 
polgárTárs Alapítvány. Az elmúlt 
ötven nap alatt leadott voksok 
érvényesítése után a köpeci fa 
13 096 érvényes szavazatot gyűj-
tött, a vágási tölgy pedig 12 724
et. Harmadik a temesvári platán 
2270 szavazattal.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A szervezők a köpeci szilfát 
nevezik be az Év Fája Eu-
rópában versenyre. Pedig 

nem sok hiányzott a vágási tölgy 
győzelemhez. A versenyben sokáig a 
köpeci szil vezetett, ám október kö-
zepén a fantomszavazatok érvény-
telenítését követően hirtelen a vágá-
si tölgy került az élre. Az időközben 
több száz szavazatra nőtt előnyét 
hétfő délig meg is tartotta, ám innen 
borult a mérleg, az utolsó tizenkét 
óra alatt nem kevesebb mint 3000 
szavazat (az elmúlt 50 nap köpeci 
szavazatai nak egyharmada) érkezett 
a háromszékiek javára. 

Nem véletlen, hogy kérdések 
merülnek fel az etikát, az igazságos-
ságot illetően. Tisztában vannak ez-
zel a vágási famatuzsálemet beneve-
ző Három Hegy Ifjúsági Egyesület 
tagjai is, ennek ellenére örülnek a 
második helynek, és a tölgyek mellé 
tervezett park és játszótér megvaló-
sításáról sem mondtak le. A fiatalok 
minden dicséretet megérdemelnek 
mindazért, amit az ötven nap alatt 
véghezvittek: több tucatnyi fát ültet-
tek, rajzversenyt, flashmobot, rend-
hagyó történelemórát, fánkversenyt 
szerveztek, filmeket készítettek, me-
gyeszerte kampányoltak.

Az eredményhirdetés előtt ki-
derült, hogy az utolsó két napon is 
voltak nem etikus módon leadott 
szavazatok, a köpeci szil esetében 
233, míg a vágási tölgy esetében 1 
voksot érvénytelenítettek a szerve-
zők. A vágási tölgy szimpatizánsai 
azt mondják, talán várni kellett 
volna még egy napot, hisz az egy va-
lós e-mail címhez készíthető, akár 
1000 eldobható e-mail cím élettar-
tama általában 24 óra. Ennek fé-
nyében nem elképzelhetetlen, hogy 
a köpeci szil tulajdonképpen az év 
fantomfája lett...
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Da Vincire lehet marketingstratégiát építeni
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Miklós Zoltán. Nagyobb, nívósabb kiállításra koncentrál


