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Látogatható a csíki múzeum
Szigorú óvintézkedéseket betartva várja látogatóit a Csíki Székely Múzeum
• Megnyitja kapuit 
a látogatók számára 
mától a Csíki Székely 
Múzeum. A járványügyi 
helyzetre való tekin-
tettel a korlátozó intéz-
kedések betartásával 
ugyan, de az állandó és 
időszakos kiállításokat 
is meg lehet tekinteni. 
Július 3-án és 4-én a 
népviseletben érkezők 
ingyen nézhetik meg a 
tárlatokat.

PÉTER BEÁTA

K ötelező a maszk viselése, 
legtöbb négy személy tartóz-
kodhat egy kiállítótérben, és 

meghatározzák a látogatás útvona-
lát – számolt be a csütörtöki sajtó-
tájékoztatón a múzeum igazgatója, 
Gyarmati Zsolt.

„Most láttuk elérkezettnek az 
időt arra, hogy ezen a héten nekifog-
junk a megnyitás előkészületeinek, 
és július 3-án megnyitjuk a kiállítá-
sainkat is. A járványügyi helyzetre 
való tekintettel a múzeumra is ér-
vényesek a korlátozó intézkedések. 
Rövidített munkaprogrammal mű-

ködünk, négy órakor zárunk az öt 
óra helyett azért, hogy tudjuk elvé-
gezni a szükséges fertőtlenítéseket. 
Legtöbb négy személy tartózkodhat 
egy kiállítótérben, a múzeumnak 25 
terme van, bőségesen el fognak fér-
ni a potenciális látogatók. Minden 
védelmi és korlátozó intézkedést jel-
zünk az adott térben.”

A szabályok betartásáról terem-
őrök fognak gondoskodni. A láto-
gatóknak két méter távolságtartást 
javasolnak egymástól, ez csalá-
dokra nem érvényes. Kérdésünkre 

Gyarmati Zsolt elmondta, nehézsé-
geik adódnak a teremőrök számával 
kapcsolatban, jelenleg hat kollégát 
tudnak mozgósítani erre a feladatra, 
de igyekeznek megoldani, hogy a lá-
togatókat tudják kiszolgálni.

A maszk viselése kötelező, ezt 
a múzeumban is be lehet szerez-
ni, kézfertőtlenítőket, fertőtlenítő 
szőnyegeket helyeztek ki. A kiállítá-
sokra háromféle jegy váltható: az ál-
landó tárlatokra, az Elit Alakulat 2.0 
című kiállításra, illetve mindkettő-
re. A három lehetőség függvényében 

határozzák meg a látogatók mozgási 
útvonalát. Felkészültek a Régizene 
Fesztiválra és a szabadtéri színházi 
előadások fogadására is – mutatott 
rá az intézményvezető. Elmondta, az 
Elit alakulat 2.0 című kiállítást de-
cember 30-áig meghosszabbították. 
Elhalasztják viszont az októberre 
tervezett Márton Árpád-életműkiál-
lítást, januárra tervezik a megnyi-
tót. Ugyancsak jövő évre halasztják 
a Csíki Székely Múzeum 70/90 pro-

jektet, amellyel kettős évfordulót 
ünnepelnek: hetven éve alakult 
meg az intézmény, és kilencven éve 
jött létre az első gyűjteményes kiál-
lítás. A zsögödi Nagy Imre Galériát 
és a Kossuth utcai galériát ebben az 
évben nem nyitják meg.

Július 3-án, a Székely Népvise-
let Napján és július 4-én, az Ezer 
Székely Leány Napján a viseletben 
érkező látogatók ingyen tekinthetik 
meg a kiállításokat a Csíki Székely 
Múzeumban.

Mint ismeretes, akárcsak a többi 
kulturális intézményt, a Csíki Szé-
kely Múzeumot is bezárták március 
13-ától, a múzeum dolgozóit pedig 
kényszerszabadságra küldték. Ez 
utóbbi érintette legsúlyosabban az 
intézményt – hangsúlyoz-
ta az igazgató. „Ahogy a 
járványügyi helyzet eny-
hült, a múzeum betartotta 
a fokozatosság elvét, má-
jus 16- ától visszavettük az 
elküldött munkatársakat, 
úgyhogy ők már a lemaradást igye-
keznek pótolni, mert sem a kódex 
bőrkötését veszélyeztető penész, 
sem a szú, amelyik a fát szereti, 
nem érdeklődik a vírus után, hogy 
mi a helyzet. Hála Istennek, van-
nak olyan munkatársak, akik sza-
badidejükben, a kényszerszünet 
alatt is bejártak, és elvégezték a 
legszükségesebb műtárgyvédelmi 
munkálatokat, amelyeket nem lett 
volna kötelességük elvégezni. Je-
lenleg igyekszünk behozni a lema-
radást, digitalizálást, műtárgyvé-
delmet, és egy múzeumi kiadvány 
szerkesztésének fogtunk neki.”

Fokozott elővigyázatosság 
a Csíki Székely Múzeumban is
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K O V Á C S  E S Z T E R

M egcsonkította az egyéves terv 
kivitelezését a koronavírus-jár-

vány, ám így is több programot bo-
nyolított le a székelyudvarhelyi Rota-
ry Club: a különböző tanulmányutak 
mellett megrendezték a már hagyo-
mányos Szívek sétánya programot, 
átadták a Tapintható láthatatlan ne-
vű kisplasztikát a székelyudvarhelyi 
Kossuth Lajos utca sarkán, biztosí-
tották a Csibész Alapítvány által fel-
karolt gyermekek ingyenes fogászati 
ellátását, valamint száz számítógép-
pel támogatták a vidéki rászoruló 
gyermekeket és iskolákat. A vírusjár-
vány okán bevezetett szükségállapot 

miatt azonban elmaradt a tavaszi 
jótékonysági báljuk, illetve – mivel 
idén a tantárgyversenyeket sem tar-
tották meg – a jó versenyeredménye-
ket elért udvarhelyi diákokat sem állt 
módjukban támogatni.

Kórháztámogatások

Ellenben több ízben támogatták a 
székelyudvarhelyi kórházat: már-
ciusban mintegy ötvenezer lej ér-
tékben vásároltak az intézménynek 
védőfelszereléseket, majd március 
24-én két lélegeztetőgépet rendeltek 

meg, amelyeket ki is fi zettek. Ápri-
lisra azonban kiderült, hogy a nem-
zetközi piacon kialakult hiány miatt 
a beszállító képtelen lesz időben ele-
get tenni a rendelésnek. A helyzet vi-
szont úgy alakult, hogy ekkorra már 
világossá vált: a székelyudvarhelyi 
városi kórháznak más forrásokból és 
adományokból lesz elegendő lélegez-
tetőgépje, ezért a székelyudvarhelyi 
Rotary Clubbal egyeztetve a megelő-
legezett összegből végül három má-

sik berendezést vásároltak. Egy-egy 
ultrahangkészülék került a kardio-
lógiai és a belgyógyászati osztályra, 
valamint a fennmaradó pénzből egy 
betegfi gyelő monitort is beszerez-
tek, amelyet a napokban adnak át az 
egészségügyi intézménynek. Ezen 
magánfelajánlásokból befolyó támo-
gatás összértéke 156 ezer lej, tudtuk 
meg Nagy György klubtagtól.

Mindemellett a székelyudvarhelyi 
jótékonysági szervezet – négy má-

sik romániai klubbal összefogásban 
– részt vett a Rotary Clubok belső 
pályázati kiírásán, a Global Gran-
ten is, ahol összességében 20 500 
dollárt gyűjtöttek, amelyet a Rotary 
megduplázott. Az így befolyó összeg-
ből a székelyudvarhelyi kórháznak 
vásárolhattak egy nehézintubációs 
berendezést, valamint megrendeltek 
egy felfekvésgátló intenzív 
terápiás ágyat. Az egészség-
ügyi intézményt támogató 
három felsorolt projekt ösz-
szértéke 53 ezer euró, ma-
tematikázott Kájoni János, 
a székelyudvarhelyi Rotary 
Club leköszönő titkára. Az 
elnökségi stafétát átvevő Tó-
kos József elismerte: nehéz a jövőbeli 
tervekről beszélni úgy, hogy jelenleg 
minden bizonytalan. Ellenben man-
dátuma alatt kiemelt célja folytatni az 
eddig már hagyományossá vált prog-
ramokat, illetve erősíteni a partnersé-
get más Rotary Clubokkal.

A Rotary olyan világszervezet, 
amelyben különböző foglalkozású 
emberek készek vállalni a humanitá-
rius szolgálatot.

Új elnöke van a székelyudvarhelyi Rotary Clubnak
• Egyéves mandátuma lejártával leköszönt a székely-
udvarhelyi Rotary Club elnöki tisztségéből Váradi János, 
helyét július elsejétől már Tókos József tölti be. A szé-
kelyudvarhelyi szervezet ez alkalomból éves beszámo-
lót tartott: felsorolták a tavaly nyár óta megvalósított 
programokat, és ismertették a terveket is.

A tervezetthez képest másként alakult az év: a járvány helyzet 
miatt a heti személyes találkozók is elmaradtak a klubnál
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