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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 
Szervezzük meg közösségeinkben a Magyar Kultúra Napját! 

 

Hargita megyében – több mint egy évtizede – kiemelt figyelmet érdemel a Magyar 

Kultúra Napja, amelyet január 22-én, annak az apropóján jelöltek ki, hogy – a kézirat 

tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnuszt.  

 

 
A Hargita Kultúra munkacsoport azt tűzte ki célul, hogy ösztönözze minél több 

településen a Magyar Kultúra napjának megünneplését.  

Jó gyakorlatként ajánljuk figyelmébe az alábbiakat.  

Csíkszeredában: 

Január 21-én, szerdán 17 órától a Kájoni János Megyei Könyvtár olvasókört indít. 

Január 22-én, csütörtökön a Magyar Kultúra Napján 17 órától a csíkszeredai Lazarus-ház 

dísztermében verses-dalos összeállítást hallgathatnak meg, amelyen a Csíki Játékszín 

művészei működnek közre. A rendezvényen átadják a Pro Cultura Hungarica-díjat, illetve 

a Nagy István Művészeti Szakközépiskola tanárai adnak elő egy zenés műsort, nem 

utolsó sorban Kákonyi Csilla festőművész alkotásaiból nyitnak kiállítást. Szervezők és 

támogatók: Hargita Megye Tanácsa, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és 

Magyarország Sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja. 19 órától a Kájoni János Megyei 

Könyvtár előadótermében Torma Mária szerepel a Krónikás ének című 

pódiumműsorával, valamint a Székelyföld folyóirat januári lapszámát ismertetik. 

Január 23-án, pénteken 16 órától Hargita Megye Tanácsának szervezésében 

Gyergyószárhegy 2014 címmel nyitnak kiállítást a Megyeháza Galériában, amelyet a 

2014-es alkotótáborainak anyagából válogattak.  

Székelyudvarhelyen: 

Január 18-án, vasárnap 12 óra 30 perckor Fodor István fotókiállításával indult a 

rendezvénysorozat a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház kiállítótermében. 13 órától a 

művelődési ház emeleti galériájában nyitják meg az Etéd községi hétköznapok című 

fényképkiállítást. A tárlatot a Forrásközpont szervezte a fotókat az Orbán Balázs nyom-



 

 

 

dokán Etéd községben elnevezésű dokumentációs fotótábor 2014-es anyagából 

válogatták. 18 órától a művelődési házban gálaestet tartottak, melynek keretében átadták 

az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakat.  

Január 19-én, hétfőn 17 órakor a könyvtárban Ügyeskedő cimborák címmel a Gyerekek 

Klubja fiataljainak munkáiból állítanak ki, 19 órától pedig a Tomcsa Sándor Színház adja 

elő Tamási Áron: Rendes feltámadás című művét. 

Január 20-án, kedden 16 órától Hajnalcsillag címmel udvarhelyszéki népdalvetélkedőt 

tartanak I-IV. osztályos gyerekeknek a Tamási Áron Gimnázium Nyírő József termében. 

17 órától a Haáz Rezső Múzeumban Erdélyi csipkék címmel nyitnak kiállítást. A Székely 

Nemzeti Múzeum időszakos kiállítása az Erdély csipkeművészetének legfontosabb 

központjait és technikáit mutatja be.  

Január 21-én szerdán 16 órától a Hajnalcsillag népdalvetélkedő az V-XII. osztályos 

gyerekek megmérettetésével folytatódik. 17 órától a Haáz Rezső Múzeumban a Megújuló 

örökség című kiállítást nyitják meg, amely olyan Kárpát-medencei műemléképületeket 

mutat be, amelyeken az elmúlt években állagmegóvási és restaurálási munkálatokat 

végeztek.     

Január 22-én, csütörtökön 16 órától Sándor-Zsigmond Ibolya, id. Szávai Márton, 

valamint P. Buzogány Árpád a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház emeleti galériájában 

Székely gazdálkodás régen és most címmel tart könyvbemutatót. 

Gyergyószentmiklóson január 23-án, péntekn 18 órától a művelődési házban Torma 

Mária szerepel a Krónikás ének című pódiumműsorával. 

Szépvízen január 22-én, csütörtökön 19 órától az Amabile duó lép fel a községháza 

pincetermében. Péter Ernő hegedűs és Polgár Szabolcs zongorista előadásában többek 

közt Erkel Ferenc, Johann Strauss, Weiner Leó és Hubay Jenő műveiből kaphatnak 

ízelítőt.  

 

Szakmai közösség alakul a Hargita Kultúra Munkacsoport közreműködésével: Alumni 

program Hargita Megyei Kulturális Központ fotós képzésnek végzetteinek 

Több mint 150 diák végzett a Hargita 

Megyei Kulturális Központ által 2009-

ben indított akkreditált fotótan-

folyamokon. Több csoport fotósai mai 

napig tartják a kapcsolatot egymással, 

de az intézmény ösztönöz egy tágabb 

körű együtt-működést, ezért indít idén 

egy úgynevezett Alumni programot. Az 

„alumni” latin kifejezés, jelentése: „vén 

diák”. A projekt lényege összefogni a 

tanfolyamot elvégzett személyeket. Az egykori diákok számára azért fontos ez a 

program, mert feleleveníthetik a tanultakat, illetve elmélyíthetik ismereteiket.  



 

 

 

Első lépésként a központ felvette a kapcsolatot a fotótanfolyamot végzettekkel és 

további kapcsolatépítés céljából létrehozott egy facebook oldalt, így a szakmai jellegű 

hírekről értesülhetnek. Két fotóműhelyt szervez az intézmény, az egyikre Haris László 

nemzetközi hírnévvel rendelkező budapesti fotóművészt sikerült megnyerni, akitől 

nemcsak elméleti hanem, gyakorlati tudást is el lehet majd sajátítani. A másik esetben a 

fényképek feldolgozását lehet elmélyíteni, ez a tevékenység ösztönzi a fotósokat, hogy 

együttműködjenek, tanuljanak meg csapatokban dolgozni. Két terepmunka is lesz, ezek 

a workshopok 8-10 ember részvételével és Hargita megyei települések 

önkormányzatainak a bevonásával fognak megvalósulni. Ádám Gyula fotóművész 

irányításával a részt vevők több települést látogatnak meg, ezáltal terepismeretre 

tesznek szert. Megtudhatják, hogy melyek azok az építészeti és természeti örökséghez 

tartozó elemek, népszokások, rendezvények, amelyeket értékőrzés, dokumentálás 

céljából érdemes lencsevégre kapni.    

https://www.facebook.com/groups/422357151255796/  

 

EZ JÖN 
Kászonokban lesz a XXIII. Megyei Farsangbúcsúztató 

Immár huszonharmadik 
alkalommal kerül sor a nagy 
népszerűségnek örvendő 
Megyei Farsangbúcsúz-
tatóra, ezúttal a rendezvény 
házigazdája a Kászoni Pol-
gármesteri Hivatal és a 
kászoni hagyományőrző cso-
port lesz február 14-én.                         
A rendezvény ötletgazdája 
Ádám Gyula volt, aki 1993-
ban a Népi Alkotások Háza 

(Hargita Megyei Kulturális Központ elődje) munkatársaként találta ki, hogy jó lenne 
Csíkszeredában is megmutatni a megye néhány településén még élő hagyományt. 
Később az egyes hagyományőrző csoportok otthon fogadták a többieket, a találkozó 
vándorrendezvénnyé vált. Az alapító tagokhoz, vagyis Alsósófalva, Gyergyóditró, 
Kászonaltíz, Csíkszentdomokos mókázóihoz azóta Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csíkmenaság, 
Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály, Csíkszentsimon, Csobotfalva, Gyergyóremete, 
Gyergyószárhegy és Szentegyházasfalu csoportjai csatlakoztak. Ezek a csapatok évről 
évre részt vesznek a vándorrendezvényen, immár másodszor jutnak vissza Kászonaltízre. 
A Hargita Megyei Kulturális Központ azt bátorította, hogy minden településen az egykori 
szerepeket elevenítsék fel tudniillik minden csapat egy népi dramatikus színjátékot ad 
elő, amelyben a hideg, a tél kivégzésének történetét játsszák el. 

  

https://www.facebook.com/groups/422357151255796/


 

 

 

ÉRTÉK-TÁR 
Információs iroda és Szabó Gyula Emlékszoba műemléképületben 

Homoródalmáson tavalytól 

turisztikai információs iroda 

működik, népszerűsítve a 

környék szellemi, természeti és 

kulturális értékeit. Műemlék-

épületben létesítették az 

irodát, mestergerendájába az 

1645-ös évszámot rótták az 

egykori építők. A jellegzetes 

almási házat uniós alapokból 

restaurálták, egyik helyi-

ségében Szabó Gyula Emlékszobát rendeztek be az író halálának 10. évfordulóján, 2014 

decemberében. A néhai író, a falu szülöttje szorgalmazta elsőként a több-száz éves 

építészeti örökség megmentését. Jó példa ez az eset arra, hogy miként kell a tárgyi és a 

szellemi örökséget menteni, a helyi identitástudatot erősíteni és egy műemléképületnek 

új rendeltetést is találni. http://homorodalmas.info/  

Fotópályázat a farsangi szokásokat dokumentálásáért 

Hargita Megye Tanácsa és a 
Hargita Megyei Kulturális 
Központ fotópályázatot írt ki 
Székelyföldi farsangi szokások 
témában. A fő cél begyűjteni a 
művészi, illetve dokumentum 
értékű fényképeket erről a 
népszokásról. Fontos vonzóvá 
tenni ezt a gazdag szokást, 
amely a turistáknak kiváló 
szórakozási lehetőséget nyújt, a 
képeket fel lehet használni a 
desztinációépítéshez. Kizárólag 

a farsangi ünnepkörhöz kötődő képeket várjuk, a pályázat nyitott minden fotós számára 
életkortól, foglalkozástól, lakóhelytől függetlenül a részvétel díjmentes. Jelentkezni 
legtöbb 10 képpel lehet 2015. február 1., éjfélig. A legjobb munkákat díjazzuk.  

A kiállításra, eredményhirdetésre és díjkiosztásra a XXIII. Hargita Megyei 
Farsangbúcsúztató megnyitóján kerül sor Kászonaltíz községben 2015. február 14-én. 
További tudnivalókat megtalálhatnak, illetve adatlapokat letölthetnek a 
http://ccenter.ro/main.php?s=4&n=444 címről.  

http://homorodalmas.info/
http://ccenter.ro/main.php?s=4&n=444


 

 

 

WEB-TÁR 
A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás honlapját ajánljuk a figyelmükbe 

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás honlapja hasznos információkat 
tartalmaz a vidékfejlesztésben érdekeltek számára, de nemcsak a 
szakmának, hanem a turistáknak is figyelmébe ajánlható. A honlapon 
úgy kéthetes gyakorisággal hírleveleket olvashatnak, amely aktuális az 

aktuális vidékfejlesztési tevékenységeken kívül, különböző kulturális 
rendezvényekről, turistautakról, szálláshelyekről, desztinációépítésekről és 

egyebekről számol be. Céljuk a Hargita megyei önkormányzatokkal hosszútávú 
együttműködési kapcsolatok kialakítása és fenntartása, olyan projektek megvalósítása, 
amelyek fellendítik és népszerűsítik a megyei turizmust, illetve elősegítik a 
természetvédelmi területek megőrzését. http://adiharghita.ro/  

TUDÁS-TÁR 
Cultural Studies: Tanulságok a jelen kultúra-, szabadidő- és életmód-szociológiai 

megközelítéséből 

A szociológiai  irodalomban lassan 
komoly, önálló szerepet kap a kultúra. A 
különböző nagy nyugati könyvtárakban 
külön címszava, a könyvesboltokban 
külön polca van a „Cultural Studies”-
nak, a művelődéstudomány egyik 
jelentős művelője, Stuart Hall (1980), 
büszkén jelenthette ki: „A kultúra 
kutatása most már nem dependens 

intellektuális tartomány”, így is tartják számon a nemzetközi társadalomtudományban. 

Az első hullámhoz tartozik a frankfurti iskola (Adorno, Horckheimer, Benjamin, 

Marcuse, Habermas), amelynek képviselői a 20. század harmincas éveitől kezdve 

egyetemes filozófiai, szociológiai és általános társadalomtudományi érdeklődésük 

tárgyává tették a kultúra (és az akkor születő média) jelenségeit. Szerintük a kultúra 

egyenlő az „egész életmóddal” (the whole way of life). A francia szociológiában két, 

egymástól eltérő (de a kultúra szerepét illetően mégis összecsengő) vonulat 

jelentkezett. Az egyik vezető alakja Pierre Bourdieu, a másiké Michel Foucault. Abban 

közösek, hogy mindketten egyetlen koncepcióba fogják össze a gazdasági, társadalmi, 

emberi, kulturális tőkét, illetve a hatalmat, a mindennapi életet, a szavakat és a 

dolgokat. Az amerikai pragmatikus-pozitivista szociológia nagy fellendülését a második 

világháború után újraéledt a német Kulturwissenschaft is, amely a német szociológia 

(Weber, Simmel, Mannheim) hagyományait is beépít. A különbözőségek és az 

azonosságok elemzését Lutz Musner (2004) abban foglalja össze, hogy a „Cultural 

http://adiharghita.ro/


 

 

 

Studies" és a „Kulturwissenschaft" irányzatai „jó testvéreknek" bizonyultak. 

Olaszországban Umberto Eco munkásságát kell említenünk. 

Ilyen előzmények után bontakozott ki, majd erősödött meg a Cultural Studies második 

hulláma. David Chaney (1994) a „humán tudományok kulturális fordulatának" nevezte 

ezt a folyamatot. A Cultural Methodologies (1997) címmel megjelent kötet 

bevezetőjében Jim McGuigan jellemzése szerint az, amit most „első hullámnak” 

neveztünk, heroikus és romantikus gerillaharc volt. Győzelemmel végződött, a 

művelődéstudomány életerős irányzattá vált. Felfogásában és metodológiájában 

plurális, szakított az akadémiai szabvánnyal. 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tudomany_es_ismeretterjesztes/A_magyar_kul

tura_eselyei/pages/005_tanulsagok.htm  

FORRÁS-TÁR 
Adj, kapj, tegyél! 
 

Friss és újszerű civil kezdeményezést indítottak a világhálón, a Give-Get-Do (Adj-Kapj-
Tégy) akció keretében főként udvarhelyszéki kulturális célokra gyűjtenek adományokat. 
Jelenleg négy civil kezdeményezést lehet támogatni, legkisebb 30, legtöbb 100 lejjel. Egy 
hagyományos aranyosszéki kapu felújítását; a kiskedei kultúrotthon 1948-ban épült 
színpadának helyreállítását; a korondi Élményműhely bővítését; illetve egy olyan gyepesi 
tánctábor létrehozását támogathatják, amelyre az udvarhelyszéki helység 
testvértelepüléseit hívnák meg. Az első 3 kezdeményezést, amely a leghamarabb 
összegyűjti az 1.650 lejt, azzal segítik, hogy a támogatásukat megduplázzák. Nemcsak 
adni lehet, hanem új kezdeményezésekre is lehet támogatást kérni a honlapjukon. Jó 
példa ez arra, hogy miként lehet ösztönözni egy civil kezdeményezést. Azért is fontos ez, 
mert a világ minden részéről lehet támogatást kapni, a világhálón nincsenek határok, 
ráadásul, ahogy a honlapon szereplő kezdeményezések egy része igazolja, elszigetelt 
települések is anyagi segítséghez juttathatók. http://give-get-do.ro/hu  
  

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tudomany_es_ismeretterjesztes/A_magyar_kultura_eselyei/pages/005_tanulsagok.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tudomany_es_ismeretterjesztes/A_magyar_kultura_eselyei/pages/005_tanulsagok.htm
http://give-get-do.ro/hu


 

 

 

Romániai Építészek Szövetségének 2015-ös kiírása 
Vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra írt ki a Romániai 
Építészek Szövetsége  (Uniunea Arhitecţilor din România) 
pályázatot, amelyre kulturális, oktatási intézmények és civil 
szervezetek, önkormányzatok jelentkezést várják. Az alábbi 
témákban lehet pályázni: Neves építész életrajza; építészeti 
tervek készítése, konzerválása és hasznosítása; monográfia 

írása monumentális épültekről; értekezések, szótárak, útikalauzok készítése, 
műemléképületek állagmegőrzése és leírása; fiatal tervezőknek bevonása különféle 
településtervezési tevékenységekbe; építészeti táborok workshopok szervezése fiatal 
építészeknek. Nevezni lehet február 2.-tól február 13-áig. Lebonyolítási időszak: 
márciustól – november 6. Legtöbb igényelhető támogatás: 40 000 lej. Önrész: 
legkevesebb 10%.  
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/lansarea-concursului-uar-de-finantare-a-proiectelor-
culturale-2015.html  

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/lansarea-concursului-uar-de-finantare-a-proiectelor-culturale-2015.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/lansarea-concursului-uar-de-finantare-a-proiectelor-culturale-2015.html

