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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR

Kerekasztal-megbeszélés: Székelyföldi kultúrotthonok helyzete
A Hargita Megyei Kulturális
Központ, a Hargita Kultúra
Munkacsoport,
valamint
a
Kulturális Autonómia Tanács
szervezésében és Hargita Megye
Tanácsának
támogatásával
kerekasztal-megbeszélésre
került sor 2014 október 29-én a
Megyeháza márványtermében.
A találkozó témája a székelyföldi
kultúrotthonok helyzete volt,
célja
pedig
szakpolitikai
stratégia kidolgozása. A vita kiindulópontjául Ferencz Angéla tanulmánya szolgált, amely
elérhető a következő linken: http://multikult.transindex.ro/?cikk=22911.
A téma a jelenlévők segítségével több nézőpontból is megvitatásra került. Kifejthette
véleményét polgármester, megyei tanács oktatási szakbizottságának elnöke, Hargita
Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság aligazgatója, kultúrigazgató, kulturális intézmény
vezetője, Leader csoport vezetője, könyvtáros, társadalomkutató, turisztikai központ
munkatársa.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy az infrastrukturális fejlesztések mellett nagyon
fontos a helyi humán erőforrás formális és informális továbbképzése,
közönségszervezési kompetenciák elsajátítása, a jó példák minél szélesebb körű
ismertetése, folyamatos egyeztetés és kommunikáció a helyi vezetőség és a civil szféra
között, illetve lehetőséget adni a fiataloknak ahhoz, hogy helyzetbe tudjanak kerülni.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628318493944577.1073741940.1704377
76399320&type=1

Székelyföldi csűrök funkcióváltása
A Hargita Megyei Kulturális Központ a Pogány-havas Kistérségi Társulás
kezdeményezésére és a Csík-Gyimes Natúrpark Egyesülettel együttműködve
fotópályázatot hirdetett Székelyföldi csűrök funkcióváltása témában.

Sajtótájékoztató keretében adtuk át a díjakat a sikeresen pályázott fotósoknak október
22-én a Hargita Megyei Kulturális Központ könyvtárában.
A pályázat során 14 pályázó 18
átalakított csűrről küldött be
közel 170 fotót Maros és Hargita
megyéből. A települések ahol a
fotókon
látható
csűrök
megtalálhatóak:
Hargita
megyéből Lövéte, Nagykede,
Csíkpálfalva,
Csíkcsomortán,
Csíkborzsova,
Csíklázárfalva,
Csíkbánkfalva,
Gyergyócsomafalva,
Gyergyóújfalu, Gyergyóremete,
Maros megyéből Mikháza és
Magyaros.
Az új funkció, amelyet a képeken megjelenített csűrök betöltenek panzió, lakóház,
hétvégi ház, játszóház, színház, közösségi ház kulturális rendezvények lebonyolítására.
Díjazottak:
- Fődíj (ösztöndíj a HMKK fotósuliba): Szigeti Vajk István
- I. Díj (500 lejes vásárlási utalvány): Székely Barna
- II. díj (400 lejes vásárlási utalvány): Mureşan David
- III. Díj (300 lejes vásárlási utalvány): Onodi Szabolcs
- Különdíjban részesült Alexandru Crişan
A díjakat a Skysoft Kft. és Csíkpálfalva önkormányzata támogatta.
Benevezett fotók megtekinthetőek és a díjazásról bővebben olvashatnak az alábbi
linken:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.624077931035300.1073741938.1704377
76399320&type=1

Helyi társadalomtörténet a helyi fejlesztés szolgálatában műhelykonferencia
A Hargita Kultúra Munkacsoport az V. Székelyföld Napok keretében szervezett
műhelykonferencián vett részt Szépvízen október 17-én. A konferenciát Szépvíz község
Polgármesteri Hivatala, a KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja
valamint a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezte. A beszélgetés a helyi
társadalomtörténet és a helyi fejlesztés tematikájára épült. Az utóbbi évek
vidékfejlesztési gyakorlatában egyre nagyobb hangsúllyal vetődik fel a helyi értékek,

helyi adottságok fontossága. A helyi társadalomtörténet, mint jelentős endogén
adottság nem csupán fejlesztéspolitikai lehetőség, hanem egyfajta, szemmel láthatóan
nagyon jelentős szemléleti fordulat is. Feltevődik a kérdés: összekapcsolható-e tartósan
és funkcionálisan a székelyföldi települések esetében a helyi társadalomtörténet és a
helyi fejlesztés?
A Hargita Kultúra Munkacsoport részéről Ferencz Angéla A
helytörténeti munka szerepe
a
lokalitás
megteremtésében, különös
tekintettel a lokalitás belső
tagoltságára, illetve Silló
Ágota A tárgyak életrajza,
helytörténet, helyi fejlesztés
címmel
szóltak
hozzá,
nyilvánítottak
szakmai
véleményt.
A
műhelykonferenciára
számos előadót meghívtak,
köztük szociológusokat, társadalomkutatókat, kulturális, vidékfejlesztési valamint
kommunikációs szakértőket is.
A vitaindító az alábbi linken olvasható:
http://erdely.ma/ajanlo.php?id=174354&cim=helyi_tarsadalomtortenet_a_helyi_fejlesz
tes_szolgalataban_konferencia_csikszepvizen

Szakmai tapasztalatcsere a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájánál
A Hargita Kultúra Munkacsoport egy
nemzetközi
szakmai
tapasztalatcserén és konferencián
vett részt Magyarországon a
Nemzeti Művelődési Intézet Heves
Megyei Irodájának meghívására. A
szakmai napok keretében a
Munkacsoport
betekintést
nyerhetett a Nemzeti Művelődési
Intézet és az Egri Kulturális és
Művészet Központ munkájába és
működési
struktúrájába.
Legfontosabb tapasztalatok, amelyeket kiemelnénk az Integrált Közösségi Színterek

rendszerének és működésének megismerése, a helyi intézmények (könytár, faluház,
turisztikai információs iroda, polgármesteri hivatal, vállalkozások, stb.) együttműködése
a helyi fejlesztés érdekében, a helyi értékek felismerése és azok a turisztikai
desztinációmenedzsmentbe való beépítése. Ezt ismerhettük meg Tiszanána és
Egerszalók példáján.
A Regionális Közművelődés Szakmai Konferecián Ferencz Angéla Hargita megye
kulturális intézményeiről, közművelődéséről tartott előadást, továbbá ismertette
Hargita megye kulturális stratégiáját.

TEREP-TÁR

Hargita megyei vidéki művelődési házak felmérése terepmunka során Szentegyházára
látogatott el a Hargita Kultúra Munkacsoport. Felmértük a kultúrotthon állapotát,
fényképeket
készítettünk,
illetve a helységben zajló
kulturális tevékenységekről
érdeklődtünk. A települések
kulturális életéről és az
azokat mozgató csoportokról,
civil
szervezetekről
kérdőívben kérdeztük a helyi
kulturális
életért
felelős
személyt. Ottjártunkkor a
Gyermekfilharmónia tartott
próbát a kultúrotthonban.

TUDÁS-TÁR

A Kulturális Szemlét, a Nemzeti Művelődési Intézet

online tudományos folyóiratát

ajánljuk figyelmébe!
A Kulturális Szemle küldetése, hogy a kultúra széles spektrumán, de elsősorban a
közművelődés és a közösségi művelődés témaköreiben, illetve az ezekkel kapcsolatba
hozható témákban bemutassa a tudományos kutatásokat, tanulmányokat, köteteket és
konferenciákat. Az interdiszciplináris online tudományos folyóirat a Kárpát-medence
magyar kulturális szakembereinek egy olyan hálózatát kívánja összefogni, akik hisznek a

kultúra fontosságában, a kulturális közösségi kezdeményezésekben, és ezt az eszmét
szeretnék hosszútávon terjeszteni és fenntartani.
Az online folyóirat a következő linken érhető el: http://kultszemle.nmi.hu/

WEB-TÁR
Csíkszentimrei Ifjúsági és Közművelődési Egyesület és a Szenttamási Ifjúság a
Közösségért Egyesület Facebook oldalait ajánljuk figyelmébe!

A civil szervezetek Facebook oldalain nyomon követhetjük
azokat a tevékenységeket, amelyekben a szervezetek tagjai
részt
vesznek,
illetve
azokat
az
eseményeket,
rendezvényeket, amelyeket megszerveznek. Mindezek
példaértékűek lehetnek azoknak
az ifjúsági civil szervezeteknek,
amelyeknek még sikerült egy
honlapot létrehozni, amelyen bemutatkozhatnak. A
Facebook közösségi oldal rendkívül praktikus és ingyenes
lehetőség arra, hogy egy-egy csoport, civil szervezet
bemutassa magát mások számára, közönséget szervezzen,
tevékenységi beszámolókat tegyen közzé.
Csíkszentimrei Ifjúsági és Közművelődési Egyesület Facebook oldala:
https://www.facebook.com/pages/Cs%C3%ADkszentimrei-Ifj%C3%BAs%C3%A1gi%C3%A9s-K%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9siEgyes%C3%BClet/256324341058539?fref=ts
Szenttamási Ifjúság a Közösségért Egyesület Facebook oldal
https://www.facebook.com/szikegy

FORRÁS-TÁR
Méhes György tehetségkutató pályázat fiatal alkotóknak
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája irodalmi pályázatot hirdet az 1989. január 1-je után
született alkotók számára, próza és vers kategóriában. A kiírók mindkét kategóriában
első, második és harmadik díjat osztanak, 2500, 1500 és 1000 lej összegben. A
pályázóktól legfeljebb 20 000 leütésnyi (tíz gépelt oldal) prózát, vagy 8-10 verset várnak,

valamint a pályázathoz csatolt életrajzot. Beadási határidő: 2014. november 30. A
pályázati anyagot az emilpalyazat@gmail.com címre kell elküldeni. Eredményhirdetésre
– a díjazottak bemutatkozásával egyetemben – 2015. január 21-én, a Magyar Kultúra
Napján Kolozsváron tartandó ünnepi rendezvényen kerül sor.

