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MUNKACSOPORT HÍREK -TÁR 

 

Felhívás a XI. Hargitai Megyenapokhoz való csatlakozásra 

Munkacsoportunk a megyei 

kulturális stratégia 

gyakorlatba ültetésének 

programja során a megyei 

identitásépítésben szerepet 

játszó Hargitai Megyenapok 

szervezésének koncepcióját 

dolgozta ki. Hargita Megye 

Tanácsa, alintézményei közreműködésével, a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel 

összefogva május 14–22 között szervezi meg a XI. Hargitai Megyenapokat. 

Az idei rendezvénysorozat fő témája: Környezetünk és a család.  

Célunk, hogy minél több Hargita megyei település bekapcsolódjon, ennek megvalósítása 

érdekében felkérjük a helyi önkormányzatokat, civil szervezeteket, különböző intézményeket, 

hogy rendezvényekkel csatlakozzanak az eseményhez.  

A rendezvénysorozatot a Hargita Megyei Kulturális Központ koordinálja.  

Aki csatlakozni szeretne, kérjük, hogy rendezvényei adatait küldje el a 

hargitakultura@gmail.com email címre, 2015 április 3-ig. A kért adatok: az esemény címe, 

település neve, a rendezvény helyszíne, időpont, szervezők neve és elérhetősége.  

Bővebben a rendezvény Facebook oldalán olvashatnak: 

https://www.facebook.com/megyenapok  

 

Megszervezzük a Székelyföldi közművelődési szakemberek találkozóját 

 
Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei 

Kulturális Központ, a Kovászna Megyei 

Művelődési Központ és a Szépvízi 

Polgármesteri Hivatal 2015. április 17-18. 

között szervezi meg a Székelyföldi 

közművelődési szakemberek találkozóját, 

amelyre Szépvízen, a Polgármesteri Hivatalban 

kerül sor. A találkozó koncepciója, programja  

illeszkedik a Hargita Kultúra Munkacsoport 

ezévi célkitűzéseihez: jó gyakorlatok minél 

szélesebb körű megismertetése a 

mailto:hargitakultura@gmail.com
https://www.facebook.com/megyenapok?fref=ts


 
 

közművelődésben dolgozókkal. A kétnapos találkozó célja Székelyföldi művelődésszervezők és 

közművelődési szakemberek közötti szakmai tapasztalatcsere, székelyföldi léptékű 

együttműködések kidolgozása. A program szakmai kerekasztalt, programszervezési börzét, 

település ismertető sétát, szakmai előadást, közös gondolkodási lehetőséget tartalmaz.  

A találkozóra várjuk a Hargita megyei művelődésszervezők és közművelődési szakemberek 

jelentkezését a kultura@ccenter.ro email címre. 

 

Lezárult a „Legszebb székely tornácos ház” című fotópályázatunk 

 

Sikeresen lezárult „A legszebb székely 

tornácos ház” című fotópályázat, amelyet 

Munkacsoportunk a Hargita Megyei Kulturális 

Központ, Hargita Megye Tanácsa, a Cultura 

Nostra Egyesület és a Felcsík Kistérségi 

Társulás együttműködésével hirdetett meg, a 

székely házak tornácai témában.  

A kiírás nyomán 69 pályázó közel 500 fotót 

küldött be szinte ugyanannyi tornácos házról, 

összesen 94 településről Maros, Kovászna és Hargita megyékből. 

Megosztott első díjat kapott: Dobos Eszter (Csíkcsobotfalva) és Ketesdi Nimród – 

Imre(Székelyudvarhely). Harmadik díjban részesült Miklós Csongor (Csíkmadaras), különdíjas 

Dáné Hedvig (Homoródszentmárton) fotója lett. 

Az eredményhirdetésre egy sajtótájékoztató 

keretében, március 25.-én került sor 

Csíkszeredában a Hargita Megyei Kulturális 

Központban, ahol a zsűri tagjai értékelték a 

beérkezett pályaműveket és sor került a 

nyertes pályaművek díjazására is.  

A pályázat eredményéről bővebben 

olvashatnak és fotókat tekinthetnek meg a 

djátadásról a 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.704875792955513.1073741973.1704377763993

20&type=1 linken. 

A beérkezett fotókból az alábbi linken található válogatás:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1108926042454258.1073741838.229424240404

447&type=1  

  

mailto:kultura@ccenter.ro
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.704875792955513.1073741973.170437776399320&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.704875792955513.1073741973.170437776399320&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1108926042454258.1073741838.229424240404447&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1108926042454258.1073741838.229424240404447&type=1


 
 

Sikeresen indult az önkéntes programunk 

 
Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az 

önkéntesség olyan formája, amely többnyire az 

egyetemista fiatalokhoz, intézményekhez 

kapcsolódik. Az önkéntes munka során a fiatal 

szakmai gyakorlatban részesül, amely 

lehetőséget ad számára, hogy az egyetemen 

szerzett kompetenciáit gyakorlatba ültesse, 

azokat fejlessze, megismerje egy intézmény 

működését és annak kulturáját. 

Ez az igény nemcsak a fiatalok részéről 

jelentkezik, hanem az intézmények is fontosnak 

tartják, hogy tevékenységeikbe külső személyeket vonjanak be, akik új ötletekkel és tudással 

gazdagíthatják az intézmény működését. Ezt az igényt felismerve a Hargita Kultúra 

Munkacsoport elindította önkéntes programját, amelynek keretében a csíkszeredai Sapientia 

EMTE négy hallgatója részt vesz Hargita megye kulturális stratégiájának gyakorlatba ültetési 

folyamatában és a HMKK rendezvényeinek szervezésében. 

 

FORRÁS-TÁR 

Pályázatot hirdetett az Etnikumközi Hivatal (DRI)  

Az Etnikumközi Hivatal meghirdette pályázatát. Olyan kulturális 

programokra lehet támogatást igényelni, amelyek elősegítik az etnikumok 

közötti kapcsolatokat és azok erősödését. Az érdeklődök több altéma 

mentén pályázhatnak: 

- A kisebbség nyelvének és jogainak megismerése és népszerűsítése  

- Innovatív képzési formák 

- Épített és szellemi örökség népszerűsítése 

- A kisebbségek kulturális sajátosságainak kifejezése kortárs 

művészet által 

- Fiatalok bevonása a közösségi tevékenységekbe 

A pályázat leadási határideje 2015 április 20. 

A pályázat részletes leírása és az ezzel kapcsolatos információk megtalálhatók a következő 

címen: http://www.dri.gov.ro/comunicat-de-presa/. 

 

 

 

http://www.dri.gov.ro/comunicat-de-presa/


 
 

Határon túli magyarok is pályázhatnak a Nemzeti Kulturális Alapnál 

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP - KÖZMŰVELŐDÉS ÉS 

NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA meghirdette pályázatait. 

A következő témákban pályázhatnak az érdeklődök. 

 

1. TÉMA. Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: 

nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák 

megrendezésére. A pályázatra jogosultak közművelődési és népművészeti 

tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok, egyesületek, 

alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. 

2. TÉMA. Országos szakmai továbbképzések lebonyolítására. A pályázatra jogosultak 

Országos hatókörű szakmai szervezetek, intézmények (határon túli pályázók 

esetében, a saját országuk magyar lakta területét lefedő hatókörű szervezetek, 

intézmények). 

3. TÉMA. Rendszeresen működő, olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási 

időszakon belül legkevesebb 4 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel 

kerülnek megrendezésre. Előnyt élveznek azok a táncházak, amelyeknek 

működtetésében részt vesznek szakemberek, illetve amelyekhez játszóház és/vagy 

kézműves foglalkozás is kapcsolódik. A pályázatra jogosultak azon közművelődési és 

népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok, 

egyesületek, alapítványok és nonprofit gazdasági társaságok.  

A pályázatok benyújtási hattárideje:  2015. április 21., éjfélig. 

A pályázatokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a 

http://www.nka.hu/palyaztatas/kozmuvelodes-nepmuveszet címen.  

 

Az Ifjúság és Sportminisztérium országos pályázata 

 
Az Ifjúság és Sport Minisztérium meghirdette a 2015-

ös évre vonatkozó pályázatait. A pályázat elsősorban a 

fiatalságot és tanulókat kívánja megszólítani. A 

pályázat témája: a fiatalok társadalmi életbe való aktív 

részvételének biztosítása. Az érdeklődök a következő 

témákban küldhetnek be pályázatot: 

1. KULTÚRA ÉS NON-FORMÁLIS OKTATÁS 

2. EGÉSZSÉG, SPORT ÉS SZABADIDŐ 

3. RÉSZTVÉTEL ÉS ÖNKÉNTESSÉG 

4. MUNKA ÉS VÁLLALKOZÁS 

A pályázat beküldési határideje:  2015. április 17. 

A pályázat részletes leírása itt olvasható: http://www.djstcluj.ro/detalii.php?NewsID=327 . 

http://www.nka.hu/palyaztatas/kozmuvelodes-nepmuveszet
http://www.djstcluj.ro/detalii.php?NewsID=327


 
 

ÉRTÉK-TÁR 

Bemutatjuk a Fiság menti hírmondót  

 

Fontos, hogy egy település meg tudja magát mutatni úgy a külvilágnak, mind pedig saját lakosai 

számára. A külvilág számára fontos az online megjelenés, míg ahhoz, hogy minél jobban elérje 

lakosait célszerű egy helyi újság létrehozása. Mint jó gyakorlat a Fiság menti hírmondót ajánljuk 

figyelmébe, Csíkszentgyörgy község önkormányzatának időszakos tájékoztatóját. A 

negyedévenként megjelenő közösségi lap célja, hogy a község településének lakóit közérdekű 

eseményekről, a polgármesteri hivatal munkájáról, közösségi fejlesztési tervekről és 

megvalósításokról, az iskolák, valamint óvodák tevékenységéről tájékoztassa. A tájékoztató 

jellegű, tartalmas olvasnivalót kínáló közösségi lap szerkesztője Nagy Balázs néprajzkutató. Az 

olvasók a következő tartalmakból kaphatnak ízelítőt: közéleti hírek, emlékezés, kultúra és 

hagyomány, oktatás és egyház. A színes tartalom valamennyi kedves olvasójának tartalmas 

szórakozást kínál.  

 
TUDÁS-TÁR 
 

Felhívás vetélkedőre 

Márton Áron, a XX. század püspöke címmel Kárpát-medencei vetélkedőt hirdet a 

csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum, a Lakiteleki Népfőiskola, a Székelyföld Alapítvány és 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A vetélkedő része egy 

programsorozatnak, amely Márton Áron püspök életpéldájának, 

tanításának jobb megismertetését tűzte célul a Kárpát-medencében.  

A játékos versenyre Kárpát-medencei közepiskolásokból álló 

háromtagú csapatokat várnak. A verseny három írásbeli fordulóból 

áll.  

A győztesek jutalmul részt vehetnek egy Márton Áron életútjának 

helyszíneit végigkövető erdélyi zarándoklaton. 

Jelentkezni az első forduló megoldásának beküldésével lehet, 

nevezési díj nincs. 

A vetélkedőről további információ a következő linken érhető el: 

http://www.martonaronmuzeum.ro/hu/vetelkedo/marton-aron-a-xx-szazad-puspoke/  

http://www.martonaronmuzeum.ro/hu/vetelkedo/marton-aron-a-xx-szazad-puspoke/


 
 

Pályázatíró tanfolyamot ajánlunk figyelmébe! 

 

A Csíki Vállalkozók Egyesülete és az IT Plus Cluster 

szervezésében pályázatíró tanfolyam indul. A képzés azoknak 

ajánlott, akik pályázatírással szeretnének foglalkozni, és meg 

szeretnék tanulni a szakma rejtelmeit. A tanfolyam során a 

jelentkezők elsajátíthatják a pályázatírási technikákat és 

módszereket, illetve megtanulhatják egy pályázat 

összeállításának menetét, a pályázat megírásától kezdve az 

elszámolási dokumentumok elkészítéséig.  

A tanfolyam időtartama: kb. 2 hónap – heti egy alkalom (2óra). 

Jelentkezési határidő: 2015. április 6. 

További információk az alábbi linken olvashatóak: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=848986271836065&set=a.119700134764686.197

49.100001740994280&type=1&theater 

 

WEB-TÁR  

 

A Soros Oktatási Központ honlapját és hírlevelét ajánljuk figyelmébe! 

Soros Oktatási Központ néven mint önálló 

non-profit, civil szervezet működik és 

küldetésének tekinti hozzájárulni az 

egyének boldogulásához és a közösség 

fejlődéséhez a régióban. Célja korszerű 

tudást és időtálló készségeket biztosítani 

minőségi, ügyfélközpontú és változatos 

oktatási, képzési szolgáltatások által.  

Weboldalukon bövebb információt talál a 

központ tevékenységéről, az általuk indított 

tanfolyamokról, projektekről, valamint 

kiadványaikról.  

A Soros Oktatási Központ hírlevele, a Készség negyedévente jelenik meg online és papír 

formában. A legutolsó száma márciusban jelent meg, amelyben a következőkről olvashatnak az 

érdeklődők: 

 Digitális oktatójátékok a vállalkozói készségek fejlesztésére 

 Regionális hálózatok a szakmai mobilitások minőségéért 

 Fenntarthatósági üzleti modell vidéki bortermelő és -forgalmazó vállalkozások számára 

 Közösségfejlesztés történetmeséléssel  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=848986271836065&set=a.119700134764686.19749.100001740994280&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=848986271836065&set=a.119700134764686.19749.100001740994280&type=1&theater


 
 

 Felmérés készül a szociális vállalkozások helyzetéről  

 Mobil telefonos applikáció külföldi utazásokhoz 

 A központ által szervezett AKKREDITÁLT NYELVVIZSGÁK 2015-ben 

 Tavaszi tanfolyam 

A holnap elérhető a http://www.sec.ro linken. 

A hírlevélet a http://www.sec.ro/?m=hirek&l=hu&idh=259 linken olvashatják. 

Jó böngészést!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSZÖNJÜK A HÍRLEVELÜNKRE FORDÍTOTT FIGYELMÉT! 

 

A Hargita Kultúra Munkacsoport vezetője: Ferencz Angéla 

http://www.sec.ro/?l=hu
http://www.sec.ro/?m=hirek&l=hu&idh=259

