HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 25. (2015)
Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére
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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR
Készülünk a Székelyföld Napokra!
„Értéket őrzünk és teremtünk”
mottóval

szervezik meg a VI.

Székelyföld Napokat 2015. október
8-18. között. Hargita és Kovászna
Megye

Tanácsa

a

marosszéki

önkormányzatokkal, valamint kul–
turális és civil

szervezetekkel

együttesen rendezi meg a idei
eseményt.

A rendezvény Szé–

kelyföld több helyszínén zajlik majd,
falvakon, városokban az említett időszakban. Koncertek, kiállítások, vásárok, versenyek és díjazások
adnak alkalmat a helyi közösségeknek a bekapcsolódásra. Színes programokkal várják idén is a
resztvevőket.
Ha figyelemmel szeretnék kísérni a Székelyföld Napok alakulását, keressék fel bátran a rendezvény
Facebook-oldalát, hiszen ott mindig friss, aktuális hírekhez, információkhoz juthatnak! Like-olja
oldalunkat vagy iratkozzon fel, hogy elsőkézből értesülhessen az eseményekről!

https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok
További információkat a következő oldalakon olvashatnak:
http://www.szekelyfoldnapok.ro
http://zileletinutuluisecuiesc.ro/
https://www.facebook.com/zileletinutuluisecuiesc
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Othernessproject
Intézményünk, a Hargita Megyei
Kulturális Központ és Hargita
Megye Tanácsa, együttműködve
a Játéktér Egyesülettel és az
Erdélyi Összművészeti Egyesület–
tel workshopot szervezett 2015.
augusztus

8-9.

Között

Csík–

szeredában, a Hargita Megyei
Kulturális Központ alagsori ter–
mében.
Az Othernessproject keretében két műhelymunkára került sor. Sokszínű program várta a résztvevőket,
ahol kinyilváníthatták, megoszthatták gondolataikat, nézeteiket. A projekt célcsoportja a kulturális,
szociális és oktatási szférában tevékenykedők, illetve a sajtómunkások voltak. Az első workshop címe
Közösség(ek), nyelv(ek), amelyre olyan személyeket vártak elsősorban, akik a kulturális, szociális és
tanügyi szférában tevékenykednek. A műhelymunka augusztus 1-2-án (szombaton és vasárnap)
közösségek formálódását, kommunikációs helyzeteit és módszereit vizsgálta a beszélt- és a
gesztusnyelvek tükrében.
A második workshopra Újságból valóság? címmel került sor, ahol színházi eszközök segítségével
igyekeztek a résztvevők választ kapni olyan kérdésekre, mint például mit jelent a valóság és a
véleményekre kíváncsi emberek között kiélezett hírversenyben közvetítetni? Mik azok a dolgok,
amelyekről úgy gondoljuk, hogy mindenki tudja, vagy hogy mindenkinek tudnia kellene? Mi a sajtó
szerepe a közösségépítésben? Hát a közösség bontásában? Ki az, aki tartozik nekünk az igazsággal?
Mikor és hogyan tartozunk másoknak az igazsággal?
További részletek:

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/50206-izgalmas-m-helymunkakra-keszulnek-csikban
https://othernessproject.wordpress.com/2015/08/24/languages-communities/
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FORRÁS-TÁR:
Varázslatos Hargita – videó pályázat

A

Hargita

Társulás

Közösségi

videó

Fejlesztési

pályázatot

hirdet

Varázslatos Hargita címmel. Pályázni
minimum öt perces filmmel lehet,
amely tartalmának szemléltetnie kell
Hargita
lehengerlő,

megye

természetének

egyedi,

varázslatos

helyeit, kulturális értékeit.

A témaválasztási lehetőség tág, hiszen a pályázók a természeti szépségek, a műemlékek,
tájházak, népi mesterségek, hagyományok stb. témakörökön belül is válogathatnak. A videó
technikai részét teljes mértékben a pályázók kreativitására bízzák; akár zenei aláfestést,
feliratozást használhatnak, narrációval láthatják el, ha szeretnék.
A pályázat leadási határideje: 2015. szeptember 30.

További részletek:
http://adiharghita.ro/hu/nd/239/varazslatos-hargita-videopalyazat
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ÉRTÉK –TÁR
Csíki Jazzfesztivál

Idén

7.

rendezték

alkalommal
meg

a

Csíki

Jazzfesztivált augusztus 21.
és 23. között
várban.

A

nemzetközivé

a Mikórendezvény
nőtte

ki

magát, hiszen Magyarországról, Svédországból is jöttek előadók. A Jazz fesztiválon új, fiatal
együttesek is megmutathatták tehetségüket, nem csupán már széles körben ismert és elimsert
előadók.
A fesztivál főszervezője idén is a Mini Jazzfesztivál Egyesület volt.
Társszervezők: Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hargita Megye Tanácsa és a
Hargita Megye Kulturális Központ.

Ismertetőket, részletes beszámolókat a következő linkeken érhetnek el:
http://www.hargitamegye.ro/hirek/premierek-a-7-csiki-jazzfesztivalon.html
https://www.facebook.com/events/742943669150362/permalink/761016280676434/
http://idogep.transindex.ro/event/2344
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Erdélyi Értéktár Mozgalom

A Kriza János Néprajzi Társaság és
az Élő Erdély Egyesület elindította
az

Erdélyi

Értéktár

projektjét,

amely célja a magyar nemzeti
értékgyűjtő

és

értékmegőrző

mozgalom erdélyi beindítása, megszervezése és támogatása.
A projekt ideje alatt teljes mértékben támogatják azokat a civil szervezeteket, amelyek helyi és
regionális értékek felkutatását, azok dokumentálását, értéktárba való rendezését és ezen
tényezőknek a helyi közösségek mindennapjaiba való beépítését célozza meg.
Az Erdélyi Értéktárhoz kapcsoltan rendezvényeket, konferenciákat, konzultációkat szerveznek,
ezáltal pedig értékgyűjtő hálózatot hoznak létre. A Facebook-oldaluk aktív üzenetfelületként
működik, amely segítségével tud terjeszkedni.

A Facebookon több aktuális információt találnak az olvasók:
https://www.facebook.com/pages/Erd%C3%A9lyi%C3%89rt%C3%A9kt%C3%A1r/1604663656450880?ref=ts&fref=ts
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Csángó túróspuliszka a Guinness Rekordok Könyvében

Idén immár tizedik alkalommal rendezték
meg a Csángó Túróspuliszka Fesztivált
Hidegségen. A nagysikerű rendezvény
augusztus 29-30. között zajlott.
Színes programok várták a résztvevőket:
szombaton a gyerekeket és a fiatalokat
megmozgató aktív, érdekes foglalkozások
domináltak,

vasárnap

pedig

a

világ

legnagyobb túróspuliszkáját készítették el.
A vasárnap a kultúra kibontakozásának, kulturális értékek kinyilvánításának jegyében telt,
hiszen főzőverseny, népdaléneklés és -tanulás várta az érdeklődőket, akik a csángó szokások,
népi értékek múltjába is betekintést nyerhettek.
Idén főzték meg a világ legnagyobb túróspuliszkáját egy 700 és egy 500 literes bográcsban, majd
a megfőzött 5849 kg puliszkát egy 5200 literes üstbe gyűjtötték. A puliszkarétegeket 800 kg
túróval hintették meg, 100 kg vajjal dúsították, majd 100 liter tejföl is került rá.

A rendezvény további részleteiről itt olvashatnak:
http://hargitatv.ro/2015/a-vilag-legnagyobb-turos-puliszkajat-foztek-meg-hidegsegben/
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/elkeszitettek-a-vilag-legnagyobb-turos-puliszkajathidegsegen
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TUDÁS-TÁR
VII. PR Nyári Egyetem
Idén nyáron július elsején sor került
a VII. PR Nyári Egyetem meg–
szervezésére

a

Sapientia

Erdélyi

csíkszeredai
Magyar

Tudományegyetemen.
A rendezvény Innovatív szemlélet és
kreatív megoldások a fejlesztés
szolgálatában címet kapta, amelyet
gazdag háromnapos program kísért.
A résztvevők tudástárukat gazdagíthatták szakemberek által tartott előadásokkal és különböző
feladatok megoldásával.
A program célja a kommunikációs szakma legkorszerűbb ismereteinek elsajátítása és ezen
ismeretek gyakorlatba ültetése szakemberek koordinálásával, segítségével.

Részletes információk a PR Nyári Egyetemről:
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/pr-nyari-egyetem-hetedszer
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JÓ GYAKORLATOK-TÁR
VIII. Székelyföldi Lovas Ünnep
Hétvégén (szeptember 12-13.) kerül sor a VIII. Székelyföldi
Lovas Ünnep keretén belül megszervezett Ló Szemlére. Az
esemény fő szervezői a Krigel Sport Klub, Hargita Megye
Tanácsa, a Hargita Megyei Agrárkamara, Gyergyószentmiklós
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Gyergyószentmiklósi
Művelődési Központ.
A rendezvény időpontja 2015. szeptember 13. reggel 8 óra,
helyszín pedig a gyergyószentmiklósi lovas pálya. A versenybe benevezett állatokat szakmai
zsűri bírálja majd, és a legszebb, legjobb lovak kapják meg a díjat, amelyet a szervezők adnak át.
A rendezvény a régió egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát. Az évek múlásával egyre
többen és többen érdeklődnek a Székelyföldi Lovas Ünnep iránt. A közönség elvárásaihoz
igazodva színes, szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket. A rendezők folyamatos
munkával készülnek az eseményre, amelyet az alábbi Facebook-oldalon követhetnek az olvasók:
https://www.facebook.com/szekelyfoldi.lovasunnep?fref=ts
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WEB-TÁR
A Pro Minoritate folyóirat legfrissebb száma
Bemutatjuk

a

Pro

Minoritate

folyóirat nyári számát, amely a
következő linken érhető el:
http://www.prominoritate.hu/fol_7
4.html
Figyelmükbe ajánljuk többek között
a következő megjelent cikkeket:
A Kisebbségekért – Pro Minoritate
Alapítvány közleménye; Csáky Pál: Éva elment; Németh Zsolt: Pénzes Éva búcsúztatójára; Duray
Miklós: Az elkötelezettség: szabadság és lelket gyötrő kín; Demeter Csanád (Európa egyik
legkiemelkedőbb klimatikus gyógyhelye? Hargita fürdő fejlesztési terve 1940–1944 között); Gidó
Attila (Marton Ernő beszámolója az Észak-erdélyi zsidóság helyzetéről 1944 novemberében).
A kedves olvasó külpolitikáról, a határon túli események részleteiről a Kitekintés alcím alatt
található cikkekből tudakozódhat. Itt Grúber Károly orosz identitáspolitikáról szóló cikkét
találják vagy éppen Zsigmond Csilla sport és nacionalizmus témakörben megjelent írását,
amelyben a Románia–Magyarország jégkorongmérkőzésről fogalmaz meg gondolatokat.
A többi cikket a fent említett linken érhetik el.

KÖSZÖNJÜK A HÍRLEVELÜNKRE FORDÍTOTT FIGYELMÉT!
Kapcsolat:
Hargita Megyei Kulturális Központ
530102 Csíkszereda, Temesvári sugárút 4.
Tel: 0040266-372044, 0040-0746-244235
Fax: 0040266-315891
E-mail: hargitakultura@gmail.com
https://www.facebook.com/kkozpont
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