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H I R D E T É S

SZÉLESEBB KÖZÖNSÉGHEZ JUTTATNÁK EL A KULTÚRÁT, ARCULATVÁLTÁSOKAT TERVEZNEK SEPSISZENTGYÖRGYÖN

Fiatalosabbra szabnák a kulturális intézményeket
A sepsiszentgyörgyiek kulturális igé-
nyeit térképezi fel a város vezetősége, 
a cél, hogy minél több réteget érjenek 
el. Új vezető áll a városban működő 
Erdélyi Művészeti Központ (EMÜK), 
valamint a Kónya Ádám Művelődési 
Ház élén is, a vezetők fi atalosabbá, 
lendületesebbé tennék az intézmé-
nyek tevékenységét.

 » BÍRÓ BLANKA

F elméri a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat a városlakók kulturális igé-
nyeit. Jövő évben befejeződik ugyanis 

a kulturális stratégia, ezt szeretnék felfris-
síteni, újragondolni, ehhez tudniuk kell, 
hogy milyen igényeknek feleljen meg. Az 
igényfelmérés azonban nem halad olyan 
ütemben, mint ahogy a kutatócsapat és a 
városvezetés remélte, a kérdezőbiztosokat 
nem mindenki fogadja örömmel – közölte 
egy tegnapi sajtótájékoztatón Vargha Fru-
zsina alpolgármester. Hangsúlyozta, ez 
nem a korábban megszokott konzultáció, 
amikor legtöbb tíz kérdésre kellett igennel- 
nemmel felelni, hanem egy szakcég által 
végzett reprezentatív felmérés, a kérdőív 
kitöltése hosszabb időt vesz igénybe. A rep-
rezentativitásra törekszenek, nem az a cél, 
hogy minél többen kitöltsék a kérdőívet, 
hanem hogy minél több réteget elérjenek: 
időseket, fi atalokat, közösségimédia-hasz-
nálókat, újságolvasókat. „Nem hiszek ab-
ban, hogy csak egy szűk réteget érdekel 
a színház, a múzeumok, a kulturális ren-
dezvények. Hogy minél szélesebb igényt 

kielégítő stratégiát tudjunk összeállítani, 
tudnunk kell, hogy az emberek milyen 
zenét hallgatnak, milyen könyveket olvas-
nak, vagy milyen műfajokat részesítenek 
előnyben” – mondta a művészettörténész 
végzettségű alpolgármester. Hozzátette, 
ez a stratégia például a Szent György-napi 
programsorozat összeállításkor is mérv-
adó lehet. A sajtótájékoztatón ugyanak-
kor bemutatkozott az Erdélyi Művészeti 
Központ (EMÜK), valamint a Kónya Ádám 
Művelődési Ház új igazgatója, mindket-
ten egy hónappal ezelőtt versenyvizsgán 
nyerték el a tisztségüket. Bordás Beáta 
művészettörténész, az EMÜK új igazga-

tója elmondta, a kolozsvári Művészeti 
Múzeumban dolgozott, onnan tért haza 
Sepsiszentgyörgyre, doktori disszertáci-
óját az erdélyi kastélyépítészetből írta, 
innen mozdult el a képzőművészet felé. 
Elődje az EMÜK élén Vécsi-Nagy Zoltán 
művészettörténész nagy tudású ember 
volt, így a tisztség számára kihívást jelent. 
Ugyanakkor hiányosságokat is beazonosí-
tott, például nem voltak eddig múzeum-
pedagógiai foglalkozások, melyek révén 
a gyerekekkel, a fi atalokkal ismertetnék 
meg a képzőművészetet. Bordás Beáta ar-
culatváltást is tervez, fi atalosabbra szabná 
az intézményt. A visszajelzések szerint egy 

hónapos futamidő egy tárlatnak túl rövid, 
ezért hosszabb ideig látogatható kiállításo-
kat szeretne, melyeket kutatómunka előz 
meg, a tárlatokhoz több rendezvényt: előa-
dásokat, tárlatvezetést, konferenciákat is 
társítanának. Tubák Damian Diana, a Kó-
nya Ádám Művelődési Ház új igazgatója is 
fi atalítani szeretne. 2016 óta az intézmény 
jogtanácsosaként dolgozott, 2020 óta 
ideiglenesen kinevezett igazgató, majd 
a tisztséget versenyvizsgán is elnyerte. A 
tinédzsereknek szervezne több progra-
mot, állandó önkénteseket toboroz, nyílt 

napokon népszerűsíti a tevékenységet, 
és nagyobb hangsúlyt fektet a kommu-
nikációra. Ha a különböző intézmények 
egymással és egymásról jobban kommu-
nikálnak, meg tudják mozgatni egymás 
közönségét, hiszen jelenleg is van érdeklő-
dés, de többségében ugyanazok látogatnak 
egy-egy rendezvényre – szögezte le Vargha 
Fruzsina. Hozzátette, számára megmagya-
rázhatatlan, hogy az egyes művelődési 
intézmények munkatársai nem vesznek 
részt a többiek eseményein. „A Háromszék 
Táncegyüttes előadásain jó, ha egy színész 
van jelen. Holott ha megismernék, ki mivel 
foglalkozik, megmozgathatnák a saját ra-
jongótáborukat, ösztönözhetnék, hogy ők 
is megnézzenek egy néptáncelőadást” – 
mondta az alpolgármester.

Tubák Damian Diana, Vargha Fruzsina és Bordás Beáta a sepsiszentgyörgyi kulturális 
életre vonatkozó terveket ismertette 

 » KRÓNIKA

A reméltnél is nagyobb arányban ke-
rültek elő leletek a Mohácsi Nemzeti 

Emlékhely öt tömegsírja közül a III. számú 
feltárása és tudományos vizsgálata során 
– jelentették be a kutatás résztvevői a Du-
na-parti városban sajtótájékoztatón tegnap. 
Závoczky Szabolcs, a területet kezelő és az 
emlékhelyet fenntartó Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóságának vezetője az emlék-
helyen tartott eseményen emlékeztetett, 
antropológusok és régészek közreműködé-

sével tavaly augusztusban kezdődött meg 
a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjai-
nak éveken át tartó tudományos vizsgálata 
– olvasható az MTI-n. Az Agrárminisztéri-
um támogatásával mintegy öt éven át zajló 
munkálatok során a pécsi Janus Pannonius 
Múzeum (JPM) régészei és a Szegedi Tudo-
mányegyetem (SZTE) antropológusai által 
végzett régészeti feltárás magába foglal-
ja a tömegsírok felnyitását, a csontvázak 
különválasztását, osztályozását, antropo-
lógiai morfológiai vizsgálatát, valamint 
a régészeti leletmentést. A feltárást azért 

végzik, hogy a hős katonák fél évezreddel 
a csatát követően méltó módon kapják meg 
a végtisztességet, továbbá, hogy a Mohá-
csi Nemzeti Emlékhely a nemzeti kegyeleti 
szempontoknak megfelelően új interaktív 
kiállítás keretében mutassa be a látogatók-
nak a magyarság egyik legfontosabb, sors-
fordító történelmi eseményét. Pálfi  György 
antropológus, az SZTE Embertani Tanszé-
kének vezetője elmondta: a III. számú tö-
megsírban nyugvókról már most is vannak 
előzetes feltételezéseik, amelyek kivégzésre 
utalnak, de ezeket alapos laboratóriumi 

munkával kell megerősíteni a következő 
egy évben. Hargitai János (KDNP), a térség 
országgyűlési képviselője azt mondta: a 
legfontosabb, hogy az 1526-os mohácsi csa-
ta 500. évfordulóján keresztény szertartás 
keretében megadhassák a végtisztességet a 
megalázó módon eltemetett mártíroknak, 
ehhez pedig fejlesztéseket, beruházásokat 
is végre kell hajtani. Az eseményen felhív-
ták a fi gyelmet arra, hogy a feltárás ideje 
alatt idén Az év emlékhelyévé nyilvánított 
Mohácsi Nemzeti Emlékhely változatlanul 
fogad látogatókat.

Gazdag leletanyag került elő a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjából

 » „Nem hiszek abban, hogy 
csak egy szűk réteget érdekel a 
színház, a múzeumok, a kultu-
rális rendezvények ” – mondta a 
művészettörténész végzettségű 
alpolgármester.

FO
TÓ

: 
BÍ

RÓ
 B

LA
NK

A




