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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 

 

 

Média konferencián vett részt a 

Hargita Kultúra Munkacsoport május 

12-13-án. „A média hatása a 

gyermekekre és fiatalokra” témakörben 

szervezett nemzetközi konferencia első 

napján két témában tartottak előadást a 

munkacsoport tagjai. Ferencz Angéla a 

Facebook közösségépítő szerepéről 

beszélt, Silló Ágota a Kultúra-média-

gyerekek címmel tartott előadást. 

A konferencia keretében május 13-án 

szakmai kerekasztalt szervezett a HMKK, 

a Hargita Kultúra Munkacsoport és a 

Kájoni János Megyei Könyvtár „A 

kisgyerekek és a digitális tartalmak” 

címmel.  

Bővebb információk megtalálhatóak: 

https://www.facebook.com/media/set/

?set=a.542584462517981.1073741917.

170437776399320&type=1 

 

 

 

 

 

 
 

Elindítottuk újabb programunkat, 

amelynek fő célja a Hargita megyei 

vidéki művelődési házak felmérése. A 

terepmunka során felmérjük a 

kultúrotthonok állapotát, illetve a 

helységben zajló kulturális 

tevékenységekről érdeklődünk. A helyi 

polgármesteri hivatalokkal 

együttműködve a települések kulturális 

életéről és az azokat mozgató 

csoportokról, civil szervezetekről 

folytatunk beszélgetést a helyi kulturális 

életért felelős személyekkel.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.542584462517981.1073741917.170437776399320&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.542584462517981.1073741917.170437776399320&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.542584462517981.1073741917.170437776399320&type=1


 
 

TUDÁS-TÁR 

Az Erdélyi Társadalom tematikus 

lapszáma kultúrafogalmainkról 

 
 

Blénesi Enikő összefoglalóját olvashatjuk 

az Erdélyi Társadalom 9. évfolyam 1-2 

számáról “Művészettől kultúráig, 

kultúrától társadalomig” címen a 

Játéktér 2013. őszi számában. A 

szociológus felhívja figyelmünket arra, 

hogy az Erdélyi Társadalom száma arra 

tesz kísérletet, hogy összeegyeztesse a 

társadalomtudósok bármely közösségi 

megnyilvánulásra alkalmazható 

kultúrafogalmát mindazzal, amit a 

közember kultúrának nevez, vagy, ha 

úgy tetszik, azokkal a 

megnyilvánulásokkal, amelyek a 

művészet elnevezést viselik. A kötetben 

helyet kapott kilenc tanulmány és hét 

recenzió, amelyek ehhez a témához 

kapcsolódnak. 

Az lapszám összefoglaló a következő 

linken érhető el: 

http://www.jatekter.ro/?p=7068 

A tanulmányok és a recenziók 

elérhetőek: 

http://erdelyitarsadalom.ro/index.php/

hu/9-hungarian/korabbi-szamok/16-ix-

evfolyam-1-2-szam-2010-1-2 -

 

WEB-TÁR 

Ismerjük meg jobban Homoródalmást! 

 

Ahhoz, hogy napjainkban ismertté és 

láthatóvá tegyük magunkat nagyon 

fontos, hogy a virtuális világban is 

létezzünk! Ez vonatkozik, úgy a 

személyekre, mint a településekre, 

egyesületekre, szervezetekre, 

intézményekre, cégekre. A virtuális 

világban való létezés alapvető feltételei 

saját honlap, illetve közösségi oldalon 

profil létrehozása.  

Homoródalmás község példájára hívjuk 

a figyelmet! 

http://www.jatekter.ro/?p=7068
http://erdelyitarsadalom.ro/index.php/hu/9-hungarian/korabbi-szamok/16-ix-evfolyam-1-2-szam-2010-1-2
http://erdelyitarsadalom.ro/index.php/hu/9-hungarian/korabbi-szamok/16-ix-evfolyam-1-2-szam-2010-1-2
http://erdelyitarsadalom.ro/index.php/hu/9-hungarian/korabbi-szamok/16-ix-evfolyam-1-2-szam-2010-1-2


 

 

 

A honlap a következő linken érhető el: 

http://homorodalmas.ro/ 

Jelenleg a leggyakrabban használt 

közösségi oldal a Facebook. 

Homoródalmás község Facebook profilja 

jó példa arra, hogy lássuk és láttassuk 

egy község rendezvényeit, 

mindennapjait. Mindemellett fontos a 

rendszeres működtetés. 

Itt láthatjuk Homoródalmás község 

Facbook profilját: 

https://www.facebook.com/profile.php

?id=100003639035443&fref=ts 

 

FORRÁS-TÁR 

Youth Exchange 
 

 

A bulgáriai Mutual aid - Ifjúsági 

Fejlesztési Központ partnereket keres 

novemberi projekt lebonyolítására. A 

projekt célja interkulturális párbeszéd, 

illetve a helyi közösség kommunikációs 

kapcsolata az Európa különböző 

országaiból és más kontinensekről 

származó bevándorlókkal. A projekt 

folyamán 25, 18 -25 év közötti fiatal és 5 

csapatvezető 5 országból jó példákat és 

gyakorlatokat mutatnak be azzal 

kapcsolatosan, hogyan lehet együtt 

dolgozni idegen kultúrákból és 

nemzetiségekből származó 

bevándorlókkal. A konferencián sor 

kerül a témával kapcsolatos interaktív 

játékokra, előadásokra és 

műhelybeszélgetésekre. 

A projekt 2014 november 21-30 között 

valósul meg.  

Biztatunk minden ifjúsági civil 

szervezetet, hogy bátran jelentkezzen 

partnernek! Már partnerként 

jelentkezett Magyarország és Litvánia is. 

Határidő nincs. 

Bővebb információk elérhetőek a 

következő linken:  

http://www.palyazatok.ro/palyazatok/e

gyesuletek-es-egyeb-civil-

szervezodesekalapitvanyok/konferencia

/youth-exchange-18177.html 

http://homorodalmas.ro/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003639035443&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003639035443&fref=ts
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/egyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/konferencia/youth-exchange-18177.html
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/egyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/konferencia/youth-exchange-18177.html
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/egyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/konferencia/youth-exchange-18177.html
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/egyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/konferencia/youth-exchange-18177.html


 
 

 
 
FOGALOM-TÁR       
 
Mass-média (8): A tömegmédia szórakoztató funkciója 

Napjaink tömegmédiájában a szórakoztató funkció egyre nagyobb teret nyer a többi funkcióval 

szemben. Azt lehet mondani, hogy a szórakoztatás lett a populáris média első számú funkciója. 

Természetesen az egyes sajtóorgánumok nem egyenlő mértékben tesznek eleget a szórakoztatás 

funkciójának, vannak kimondottan erre specializálódott sajtótermékek, és olyanok is, amelyek nem 

iktatnak be repertoárjukba szórakoztató jellegű műsorokat, vagy csak nagyon kismértékben teszik 

azt. Összességében azonban állítható, hogy a szórakoztatás a tömegmédiában elsőrangú szerepet 

kapott. Nemcsak a kimondottan szórakoztató műsorok megszaporodása mutatja ezt, hanem az a 

tény is, hogy a szórakoztató jelleg olyan műfajokban is helyet kapott, amelyek nem kimondottan 

szórakoztatás céljából jöttek létre, és régebb egyáltalán nem rendelkeztek ilyen jelleggel (műfaji 

keveredés). 

Milyen feltételeknek kellett teljesülniük ahhoz, hogy napjainkban a szórakoztató funkció előtérbe 

kerüljön a többi funkcióval szemben? Több feltételt is meg kell említenünk: 

- A modern ipari társadalomban több lett az emberek szabadideje. 

- A technológia fejlődése lehetővé tette, hogy térbeli távolságok leküzdésével nagy földrajzi 

távolságokra is el lehessen juttatni a különböző médiatartalmakat. 

- Ugyancsak a technológiai fejlődés tette lehetővé, hogy az időbeli akadályokat is le lehessen 

küzdeni: az üzenetek nagyon gyorsan eljutnak a világ legtávolabbi részeibe is. 

Azt is fontos kiemelni, hogy a fogyasztók irányából is nőtt az igény a kikapcsolódásra. Miért? 

- Megerősödött az a fogyasztói igény, amely a médiától várja a mindennapi gondoktól és a 

monotóniától való megszabadulás lehetőségét. 

- A tömegmédia általi szórakoztatás a legolcsóbb az összes szórakozási lehetőség közül: olcsóbb, 

mint a színház, a könyv, az utazás, a művészetek élvezése. 

Vannak kimondottan a szórakoztatás céljából létrejött sajtóorgánumok: filmcsatornák, sport-, 

zenecsatornák. Fontos ugyanakkor, hogy a szórakoztatás elemei általánosan elterjedtek. 

Megfigyelhető például, hogy a nem kimondottan szórakoztatásra szánt újságok hasábjain is egyre 

nagyobb helyet foglalnak el a színes fotók, a képek, a rövid hírek, a sportanyagok, vagy a sztárokról, 

művészekről, celebekről szóló színes híradások. 

 



 

 

 

A tömegmédia szórakoztató szerepének megerősödéséről megoszlanak a szakértői vélemények. 

Vannak, akik a jelenséget inkább negatív, mások pedig inkább pozitív szempontból ítélik meg. Álljon 

itt néhány példa: 

- A szórakoztatásnak katartikus funkciója van, egyfajta terápia, amelynek segítségével az egyén 

megszabadul a frusztráltságtól, az elégedetlenségtől, mivel olyan képzeletbeli tapasztalatokat élhet 

át, amilyenekkel a valóságban nincs alkalma találkozni. (J. Cazeneuve) 

- Világunk, melyben a szórakozás ilyen nagy szerepet kap, nem más, mint a hedonizmus társalma. 

(G. Maffessoli) 

- Korunk a múlékonyság, az efemer társadalma. (N. Postman) 

- A lényegi probléma nem az, hogy a televízió szórakoztatást nyújt, hanem az, hogy minden témát a 

szórakoztatás formájában tálal. (N. Postman) 

 

Kommunikáció(8): Sajtóközlemény 

A sajtóközlemény egy olyan tájékoztató dokumentum, amelyet a szervezet készít a sajtó számára. 

Standard, áttekinthető formátumban állítják elő. A szervezet és a média kapcsolattartásának 

alapdokumentumát képezi. Egyszerű és hatásos mód arra, hogy a szervezetről szóló információk a 

sajtóhoz kerüljenek, majd közvetett módon a szervezet célcsoportjaihoz. 

Jellemzői: 

 Hivatalos közlemény 

 Információt továbbít olyan eseményekről, amelyek nagyobb közönséget is érinthetnek 

 A médiaorgánumok számára van kialakítva, leközlés céljából 

 Írott formában továbbított 

A médiaszervek eldönthetik, hogy felhasználják-e a kapott információt, és leközlik-e vagy nem. 

A kapott híreket átírhatják, megváltoztathatják, kiegészíthetik úgy, hogy az eredeti információk ne 

torzuljanak. 

Alapanyagként szolgálnak az újságírók számára, ezért jó ha megfelel a következő 

kritériumoknak: újdonság, érdekeltség, minőségi szerkesztés. 

Hivatalos álláspontot képvisel, ezért mindig pontos kell legyen. Formailag és tartalmilag feleljen 

meg a sajtó számára. Feleljen a KI? MIT? MIKOR? HOL? MIÉRT? kérdésekre, amelyek még 

kiegészülhetnek a HOGYAN? és KIVEL? kérdésekkel. 

Az információ típusa szerint a közlemények lehetnek: 

 tájékoztató közlemények (valamilyen esemény, történés, cselekmény előzetes, vagy utólagos 

bemutatása, leírása) 

 állásfoglaló közlemények (valamilyen cselekménnyel, eseménnyel, viselkedéssel szembeni attitűdöt, 

véleményt fejezi ki) 

 

 



 

 

 

A sajtóközlemények életciklusa: 

1. Előkészítés: Meg kell határozni, hogy mekkora a hírértéke, milyen médiaszervekkel akarjuk 

közölni. Értékelni kell a fontosságot. Ha több olyan médiaorgánumnak küldjük amelyek jellege 

változik (pl. célcsoport szerint, szakmaiság szintjén), akkor a megfogalmazás is legyen többféle. 

2. Felépítés: tartalmi és formai követelmények betartása annak érdekében, hogy növeljük a 

megjelenés esélyeit. 

a. cím: ezt olvassák el előre, ezért fontos hogy figyelemfelkeltő legyen, utaljon a tartalomra, 

legyen rövid, újszerű. Kerüljük a címben a kétértelmű megfogalmazásokat, a metaforákat, 

szójátékokat, humoros megjegyzéseket. 

b. alcímek: ha a közlemény tartalma nem sűríthető, akkor ajánlott a felosztás és az alcímek 

használata. Megtöri a monotonságot, könnyebben olvasható a szöveg, áttekinthetőbb, szellősebb. 

c. szöveg: az alapvető, fontos, közlésre szánt információkat, az elején az u.n. lead-ben (első 

bekezdés, támadó paragrafus) közöljük. Úgy legyen megfogalmazva, hogy továbbolvasásra 

ösztönözzön. Válaszoljon a KI, MIT, MIKOR, HOL, MIÉRT kérdésekre. Ez a nyitó bekezdés kb. 50 szó, 

azaz 5-6 sor, szerepe, hogy kiemelje az információ újdonságát, fontosságát. A szöveg többi részének 

az a szerepe, hogy bővebben kifejtse a leadben szereplő információkat, magyarázattal szolgáljon, és 

minden olyan lehetséges kérdésre válaszoljon, ami felmerülhet a hírrel kapcsolatosan. Minden 

gondolatot külön bekezdésbe fogalmazzunk meg. 

3. Stílus: 

 Áttekinthető: tömör, rövid bekezdések 

 Egyértelmű: világos, érthető nyelvezet, szakzsargon mellőzése 

 Pontos: nevek, számok, dátumok helyes és pontos használata 

 Tényszerű és semleges hangnem használata 

 Ismétlő: a fontos adatok, nevek, számok ismétlődjenek 

 Használjon idézeteket: a szereplők megszólaltatása, ez súlyt ad, hitelesebbé tesz 

 

Ahhoz, hogy a szervezet beazonosítható legyen használni kell bizonyos elemeket: 

 Logó, cím megjelenítése (fejléces papír alkalmazása) 

 Iktatószám 

 Kibocsátás dátuma 

 Közlési megjegyzés 

 A felelős személy neve, elérhetőségei 

4. Ellenőrzés, jóváhagyás: át kell olvasni, ellenőriztetni kell a megszerkesztett anyagot, ha idéztünk 

valakitől, akkor az illető személlyel is ellenőriztetni kell a szöveget. 

5. Kibocsátás: minden sajtószervnek egyidőben, egyformán kell az információkat átadni, nem szabad 

kivételezni. Időben el kell küldeni a közleményt, mindenképp lapzárta előtt. 

6. Értékelés: az elküldés után nyomon kell követni, hogy közölték-e az információkat, ha igen akkor 

milyen formában, átírták-e, torzult-e az információ? Milyen hibák merültek fel. 


