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> Újraválasztották Nagy Pált. Tiszt
újító közgyűlést tartott az Ud var hely
széki Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. 
A közgyűlést a szervezet elnöke, Nagy 
Pál nyitotta meg. Köszöntötte a jelen
lévőket, majd beszámolóval folytatta, 
amelyben részletezte az EMNT egész 
éves működését. Ebből kiderült, az elő
ző évekhez képest jelentősen megnőtt 
a szervezet tevékenysége. László János 
székelyföldi régióelnök ismertette az 
EMNT által kezdeményezett Mikó 
Imre Gazdaságifejlesztési Tervet. A 
tisztújítás eredménye: Nagy Pál elnök; 
elnökségi tagok: Szabó K. Attila, Szabó 

Károly, Bíró Levente, Bíró Edith, Bíró 
Ibolya, Jakab Gábor.

> Bunta nyitja meg a korcsolyapályát. 
Ma délután ötkor nyit a székely ud var
helyi városi korcsolyapálya. Az esemé
nyen korcsolyát húz a lábára Bunta Le
vente polgármester is, ugyanakkor ezen 
a napon mindenki számára díjmentes a 
korcsolyázás. Nyitásrend: hétköznap
okon 17 és 20 óra között, hétvégén és 
a vakáció ideje alatt 10 és 12, illetve 17 
és 20 óra között vehető igénybe a pá
lya. Jegyek: 5 év alatti gyerekeknek nem 
kell fizetniük, az 5 és 14 év közöttiek 

számára 4 lej, 14 év felettieknek pedig 
5 lej a belépő. A helyszínen büfé mű
ködik, illetve korcsolyakölcsönzésére is 
van lehetőség.

> Túrázni hív az uEKE. Hóköszöntő 
túrára hívja az udvarhelyi EKE mindazo
kat, akik egy szép és kellemes sétát tenné
nek a téli tájban. A túra szombat reggel 
(december 10én) 9 órakor kezdődik a 
Tábor negyedi üzletektől. „Az útvonal 
a következő: a Kerekerdőig a hagyomá
nyos köves úton haladunk, majd elérve 
az erdőt, kitérünk balra és a Sepsilika 
nevezetű helyen keresztül közelítjük meg 

a Szarkakőt. Visszafelé a Fehéres patak 
szurdokvölgye felé kerülünk, ahol – ha 
szerencsénk van –, a csapadéknak kö
szönhetően látni fogjuk a kisebb vízesé
seket. Útközben megejtjük az elmarad
hatatlan szalonnasütést és egy kis forralt 
bort is kóstolhatunk. A réteges, meleg 
ruha, cserekesztyű mindenkinek aján
lott, illetve egy napi élelem, meleg tea, 
ivóvíz. A sütéshezfőzéshez a szalonna 
és a pohár bor semmiképp se maradjon 
otthon!” – tanácsolja Kiss Tibor uEKE
elnök. További információkat a 0745–
947182es telefonszámon lehet kérni 
Ambrus Helgánál. hí
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Modernizálás

Bakelitlemezek digitális alapon
lépést tart a korral a városi 
könyvtár: blogot működtetnek, 
bakelitle mezeket digitalizálnak, és 
olyan könyvtárkezelői számítógé-
pes prog ramot vásároltak, amely 
lehetővé teszi állományuk online 
lekérdezését, böngészését. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Kiss Emőke dizájnernek 
köszönhetően idén hon
lapjuk új arcot kapott, 

bővült is az oldal tartalma, hisz ki
kerültek rá mindazok a tevékeny
ségek, amelyek az intézményhez 
kötődnek. Aki még nem tudná, 
blogjuk is van (http://bibliofilud
varhely.blogspot.com/), amelyen a 
könyvtár életéről, tevékenységük
ről, rendezvényeikről számolnak 
be, illetve lefoglalták az archiv.ro 
domainnevet is, ugyanakkor ar
chiválási programot indítottak el a 
könyvtár mellett működő Bibliofil 
Alapítvány pályázata révén.

Mint Szabó Károly igazgató 
elmondta, a könyvtárban egy igen 
szép számú régi hanglemezállomány 
van, ezek közül a román Electrecord 
kiadó által megjelentetett lemezek 
tartalmát igyekeznek átmenteni mo
dernebb hordozókra. 

– A magyar hanglemezek meg
jelennek szanaszét a világon bárhol, 
ezekkel elárasztották a világot, ez
zel szemben, a kommunizmus évei 
alatt itt Romániában, főleg a hat
vanashetvenes években, intenzív 

magyar hanglemezkiadás zajlott 
– mondta az igazgató –, verses le
mezek jelentek meg, mint például 
a „Rejtelmek, ha zengenek” című, 
vagy Kovács György „A kor falára” 
előadása, illetve zenei hanglemezek, 
a táncházmozgalom legfontosabb 
kiadványai, a Barozda, a Venyige 
hanglemezei, amelyeket Magyaror
szágon nem adtak ki. 

Hozzáfűzte, van például Palló 
Imre által vezényelt, a kolozsvári 
opera előadásában megszólaló mű
vet tartalmazó hanglemezünk is.

A digitalizált anyagok folya
matosan felkerülnek az archiv.ro 
honlapra, ahol bárki hozzáférhet 
azokhoz. 

– Szívesen fogadunk olvasóink
tól eldobásra szánt hangelemezeket 

– ismételte meg többször hangozta
tott felhívását Szabó Károly, mond
ván, hogy sokan kedvezően vála
szoltak rá, nagyon sok hanglemezt 
vittek be a könyvtárba.

Az igazgató szerint a könyv
tárkezelői számítógépes progra
mok világában is otthon vannak. 
Már 1999ben volt könyvtárkeze
lő programjuk, amely a könyvek 
katalogizálását, kereshetőségét, 
az olvasók nyilvántartását tette 
lehetővé. Ez a program tizenegy 
év alatt elévült, nem is fejlesztik 
tovább, ezért szükség volt újabbra 
cserélni. Önkormányzati és pályá
zati támogatással vásárolták meg 
a Hun Téka magyar fejlesztésű 
programot. 

– Mindent tud, amit egy mo
dern könyvtárkezelői programnak 
tudnia kell, de ami az olvasóinkat 
leginkább érinti az az, hogy felkerü
lünk az internetre – közölte Szabó 
Károly –, honlapunkon lesz egy kis 
felület, ahol bárki feliratkozhat egy 
könyvre, interneten keresztül keres
gélhet az állományunkban, meg
tudhatja, egy kikölcsönzött könyv 
mikor kerül vissza a könyvtárba.

Mint mondta, a program ré
vén ugyanakkor emailben, sms

ben értesítéseket, felszólításokat 
is tudnak küldeni az olvasóknak.

Az intézményvezető úgy 
értékeli, legfontosabb, hogy 
online kereshetőkké válnak, az 
olvasók nem kell majd sok időt 
eltöltsenek a polcok között ke
resgélve. 

– Elkezdődik a vonalkódozásos 
rendszer bevezetése is, megvásárol
tuk a szükséges eszközöket – fűzte 
hozzá –, januárban kezdjük el fel
címkézni a könyveket, és az olvasói 
jegyekre is egyegy vonalkód kerül, 
a könyvtár tehát mindezek által vi
szonylag egy modern szolgáltatást 
tud majd nyújtani. 

Toplista 
Beiratkozott olvasóik száma 

20 000hez közelít, ebből aktív, na
ponta, havonta megjelenő olvasó 
5500. Napi látogatottságuk nagyjá
ból 200 olvasót jelent. Továbbra is 
a divatkönyvek vezetik a legtöbbet 
kikölcsönzött könyvek listáját: az 
ifjúság leginkább Stephenie Meyer 
könyveit keresi, de kelendőek 
Richard Atkinson pszichológiai írá
sai is. Továbbá Ken Follett Katedrá-
lisa iránt is nagy az érdeklődés, illet
ve az idősebb korosztály szívesen ol
vassa még Danielle Steel regényeit. 
Az igazgató a „toplistájukról” még 
Csernus Imre, Thomas Brezina és 
Jacqueline Wilson könyveit, illetve 
Francesca Simon Rosszcsont Peti és 
Bartos Erika Anna és Peti sorozatát 
emelte ki. 

szoMbaTfalván és lókodon is ajándékozTak

Harmatcseppek és könnycseppek az öregotthonokban
Kedden a szombatfalvi református 
öregotthon, tegnap délután pedig 
a lókodi öregotthon idős lakóit lá-
togatta meg a székelyudvarhelyi 
Baczkamadarasi Kis Gergely Re
for mátus Kollégium diákjaiból 
ver bu válódott Harmatcseppek 
ne vű önkéntes csapat. Maguk-
kal vitték a Mikulást is, s az aján
dé kok mellett szavalatokkal és 
dalokkal tették szebbé az idősek 
számára az ünnepet.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Már egy éve, hogy a Bacz
ka madarasi Kis Gergely 
Református Kollégium 

Har matcseppek nevű közössége, 

önkéntes és önzetlen munkát vé
gezve, rendszeresen látogatja az 
öregotthonokat, megszépítve az ott 
lakó idősek napjait. 

– Vannak, akik kórházakat, 
árvaházakat látogatnak, mi egy le
fedetlen területet kerestünk, ezért 
esett a választásunk az öregottho
nokra – árulja el Lőrincz Edit, a 
csoport irányítója.

Az önkéntes csoport 2010
ben alakult, az első évben a kollé
gium nyolc diákja csatlakozott a 
kis közösséghez, idén újabb nyolc 
kilencedikes vállalta fel az önkén
tes munkát, miközben három vég
zős diáktól el kellett köszönniük, 
akik megmaradtak tiszteletbeli 
tagoknak.

Kezdetben önerőből igyekez
tek végezni a szeretetszolgálatot, 
illetve a csoport felnőtt tagjai által 
létrehozott Egy mosoly az életért 
nevet viselő szociális egyesület ke
véske pénzéből fedezték az anyagi 
költségeket.

Idén lehetőségük nyílt pályázni 
a dr. Verestóy Attila Alapítvány
nál, a lányok éltek a lehetőséggel, 
pályáztak és nyertek. – Most már 
nem csak a szívünket és magunkat 
tudjuk adni a találkozások alkal
mával, ajándékot is tudunk vinni 
az időseknek. Csoportunk tagjai 
még igen fiatalok, a szüleikkel lak
nak, tehát többnyire őket részesí
tik ajándékokban, de így legalább 
megérzik, megtudják, hogy milyen 

adni, ajándékozni valaki másnak. 
Egyrészt a generációk közeledését 
is próbáljuk segíteni, másrészt fele
kezeti iskola vagyunk, tehát ha mi 
nem segítünk, akkor ki fog? – fo
galmaz Lőrincz Edit.

Ezért mennyit fizetnek? 
– Több osztálytársunk nem 

érti, hogy ezt miért csináljuk – me
sélik a fiatal lányok. – Első kérdé
sük, hogy ezért mennyit fizetnek, 
s nehéz nekik elmagyarázni, hogy 
amit cserébe kapunk, legyen az egy 
mosoly az arcon vagy egy könnybe 
lábadt tekintet, annak értékét nem 
lehet pénzben mérni, és hihetelen, 
mennyi erőt lehet ebből meríteni.

Pedig a diákok az elmúlt egy év

ben szinte minden alkalmat megra
gadtak, hogy segítsék, támogassák 
az időseket. Legyen advent, kará
csony vagy húsvét, ők ott voltak 
az otthonokban. A farsangot és a 
nőnapot sem felejtették el, sőt még 
szüreti bált is szerveztek a megfá
radt szépkorúaknak.

– Bárcsak lenne több tehetős 
ember, aki támogatná az ilyen cé
lokat, programokat. Az emberek 
többsége sajnos nem szeret beszél
ni az idősek gondjairól, egyszerű
en nem akarnak erről tudomást 
venni, pedig ez egy égető problé
ma. Segíteni kell rajtuk, merem 
remélni, hogy lelkes fiataljainkban 
tudatosul, hogy ez a feladat rájuk 
vár – összegzett Lőrincz Edit.

Az online felhasználók felé nyit a városi könyvtár fotó: máthé lászló ferenc


