
01. Székelypetek , rendező: Bálint Ferenc, a �lm hossza: 54'
Székelypetek, Székelyföld egyik peremfalujának bemutatása. 

02. Az év lagzija, rendező: Bán József, a �lm hossza: 60'
A külföldről hazatérő munkások három hetet töltenek el otthon. Az avassági falvak 
megtelnek élettel, ilyenkor tartják meg a lakodalmakat, mindenki találkozik minden-
kivel, majd a szabadság leteltével visszamennek külföldre dolgozni.

03. Csávossy György, író, költő, borász, rendező: Csáki Zoltán, a �lm hossza: 20'
„A talentumokkal el kell számolni, s bár bárói származásom miatt sok hátrány ért, 
mégsem lettem párttag vagy besúgó, nem herdáltam el az Úristen megadta 
tehetséget, szolgálni próbáltam a nemzetet, a hitet, tudományt” – vallja 
munkásságáról a csombordi szőlőhegyen Csávossy György

04. Ébredés – portré Kémenes Lóránt katólikus lelkipásztorról, rendező: Csáki 
Zoltán, a �lm hossza: 26'
Dél-Erdély, Küküllő-szög. Pár éve különös dolgok történnek a 700 éves településen, 
Tűrön élő szorványmagyarok portáin. Megújul római katolikus templomuk, visszakérik 
és vissza is kapják a magyar iskolát, a romos épületet felújítják. A még vakolatlan 
„magyar házban” farsangi bált rendeznek. A talp alá valót Tűr magyar papja, Kémenes 
Lóránt szolgáltatja, az a Székelyföldön született, Rómában képzett lelkipásztor, aki 
korábban a szorványsorsot hírből sem ismerte. 

05. Márton Áron, az erdélyiek püspöke, rendező: Csata Orsolya, a �lm hossza: 25'
Márton Áron püspök nem csak a székelyek nagy püspöke volt, de az erdélyi 
magyarok, románok, zsidók érdekeit is képviselte. Ez a �lm azt mutatja be, hogy 
milyen szépen emlékeznek róla a görög katolikus vallásúak, román nemzetiségű 
paptársai, és milyen tiszta ember rajzolódik ki a Securitate Irattárának róla készült 
aktáiból.

06. Édes Erdély, itt voltunk, rendező: Csibi László, a �lm hossza: 49'
1940 augusztusában, a Német és Olasz külügyminiszterek vetettek véget a 
kiegyezésre képtelen Románia és Magyarország közti területi vita ügyében.
A II. Bécsi döntésként ismert biráskodás eredményeként rövid időre visszakerült az 
"anyaorszghoz" Erdély északi része. A �lm 75 éves évfordulón eleveníti fel az 
eseményeket.

 07. Negyedévszázad negyedéve, rendező: Daczó Dénes, a �lm hossza: 24’
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes színfalak mögötti életébe visszük magunk-
kal a nézőket. A hivatásos együttes 2015-ben ünnepelte megalakulásának 
negyedszázados évfordulóját. Az ünnepi évad munkás hétköznapjain, a próbák és a 
túrnék alatt láthatjuk a táncosok, az együttes munkáját. 

08. Székely lóra, székely, rendező: Daczó Dénes, a �lm hossza: 67’
Lovas nemzetnek tartják a székelyt, de hogy még saját lófajtával is rendelkezett 
egykor – első hallásra hihetetlennek tűnik, mégis Székelyföld falvaiban ma is vannak 
olyan lovak, amelyek őrzik azokat a vonásokat, amelyek Hankó Béla leírásában marad-
tak fenn és a székely lovat jellemezték.  A �lm a lovas gazdákon keresztül a változó 
székely falu világát is elénk tárja, megmutatva miként járul hozzá a lótartás az ősi 
mesterségek, eszközök megőrzéséhez.

09. Salvator kápolna, rendező: Daczó Dénes, a �lm hossza: 25’
A csíksomlyói kegytemplom közelében magasodik Kissomlyó-hegye. Szent hegynek 
tartja a néphit. Oldalában keresztek, keresztúti állomások találhatóak. A hegy csúcsán 
a Salvator kápolna áll, Csíkszék legismertebb és egyik legrégebbi, kutatott, de mégis 
titokzatos kápolnája. A kis�lm a Salvator kápolna mai állapotát mutatja be, emellett 
olyan érdekességekre, kutatási eredményekre tér ki szakemberek segítségével, 
amelyek sehol máshol együttesen nem találhatóak meg.

10. A Gál Sándor ház kálváriája, rendező: Daczó Katalin, a �lm hossza: 26'
1817. szeptember 21-én született Csíkszentgyörgyön Gál Sándor, az 1848-49-es 
magyar forradalom és szabadságharc egyik vezéregyénisége. Születésének 200-dik 
évfordulója csendben, mindenféle megemlékezés nélkül telt el, s a szülőfaluban 
pedig, annak ellenére, hogy a 2016-ban szobrot állítottak neki, évtizedek óta a 
megsemmisülés felé tart a forradalmár gyerekkorának tanuja, szüleinek háza. Erről a 
házról,  a „Van is, nincs is” épület kálváriájáról szól a �lmünk, amely számos archív felvé-
tel felhasználásával készült. 

11. Ezer Székely Leány Napja 1931-1940., rendező: Daczó Katalin, a �lm hossza: 80'
"1920-as évek végén, az 1930-as évek elején egyre több egyházi elöljáró és világi 
értelmiségi ismerte fel az életmódváltozás és a viseletelhagyás székely társadalomra 
gyakorolt romboló hatását. Aggodalmuk mozgalommá terebélyesedett, és az Ezer 
Székely Leány Napja rendezvényben csúcsosodott ki. Eddigi adataink szerint a 
rendezvény mindössze öt kiadást ért meg a kommunizmus beköszönte előtt, de 
hatása átívelt az évtizedeken, s az akkor készített székely ruhákat még ma is elő tudják 

Immár negyedik alkalommal – egy év kiha-
gyás után –, a Székelyföld Napok keretén 
belül, újra terítékre kerülnek a székelyföldi 
dokumentumfilmek. Az eddigi Székelyföldi Do-
kumentumfilm Szemle új néven fog jelent-
kezni: Kaptár – Dokumentumfilm-szemle.  
Hargita, Kovászna és Maros megye 
kisebb-nagyobb közösségei idén újra láthatják 
a térség dokumentumfilmeseinek legfrissebb 
munkáit, így a szemle céljának megfelelően 
egy alternatív mozgóképes kultúrát tud kínálni 
a közönségnek.
Fontosnak tartjuk, hogy ezeket az alkotásokat 
olyan helyekre juttassuk el, ahová kevésbé 
érnek el a hazai filmfesztiválok, mozik. A vidéki 
művelődésszervezők a benevezett filmek 
közül kiválaszthatják a kívánt munkákat, hely-
enként az alkotók jelenlétében megfelelő 
vetítővel, hangosítással lejátsszák azokat.
Az idei kiadást egy versennyel és egy szakmai 
előadással bővítjük ki. A beérkezett 30 
versenyfilmből a Buglya Sándor (Balázs Béla 
díjas rendező, MMA Film- és Fotóművészeti 
Tagozat vezetője) és Péterffy András (Balázs 
Béla díjas rendező, a Dunatáj Alapítvány 
elnöke) alkotta kéttagú zsűri fogja kiválasztani 
a három nyertes alkotást. A rendezvény pro-
gramjaként október 20- án a sepsiszentgyör-
gyi Művész Moziban a díjazott film bemutatá-
sa mellett a nyertes alkotók díjazására is sor 
kerül.

Részletes program a vetítések helyszíneiről és 
időpontjairól a www.szekelyfoldnapok.ro 
weboldalon található.
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venni az egykori leányok. A �lmben elsősorban ők beszélnek ünnepről, viseletről és 
viseletelhagyásról, szakemberek vélekednek a népviselet változásairól, s a korabeli 
sajtószemelvények és fotográ�ák segítségével felelevenedik a múlt. 
 
12. Elaludtam bajuszomat, rendező: Fábián Andor, a �lm hossza: 31'
"Madarat tolláról, magyart bajuszáról - szólhatna akár így is a közismert szólás, 
ugyanis a magyar emberhez legalább annyira hozzátartozott a bajuszviselet, mint a 
mesebeli szegény legényhez a hamubasült pogácsa. A magyarok körében népszerű 
bajuszviselet sokféle lehet, s ki gondolta volna, hogy a sokféle bajuszt meg lehet 
számlálni, sőt, mi több, nevet is lehet adni azoknak. (...) Ilyen és ehhez hasonló 
bajuszok felkutatására indultunk Udvarhelyszék területén.  Különösebbnél 
különösebb bajuszokkal találkoztunk, és érdekesebbnél érdekesebb emberekkel. 

13.  Testszobrászok Viadala, rendező: Fábián Andor, a �lm hossza: 31'
"Fábián Andor első �lmje, a Testszobrászok viadala két székely testépítő, a székelyud-
varhelyi Both Richárd és a csíkszeredai Nagy Hunor világszintű eredményeit mutatja 
be. A néző bepillanthat egy sokak által csodált, irigyelt, másokat elborzasztó világba, 
amelyben a többéves testi-lelki felkészülés eredményét izomkötegekben mérik."

14.  Miért könnyezik mindenki Csíksomlyón?, rendező: Rátz Géza, a �lm hossza: 31'
Csíksomlyó a legnagyobb magyar búcsújáróhely a Székelyföld szívében, melyet 
egyaránt magáénak érez katolikus, református és unitárius. A csíksomlyói pünkösdi 
búcsú pedig a hosszú évek alatt a magyarságot összetartó erejű, ökomenikus nemze-
ti ünneppé vált. Ez a �lm a pünkösdszombati búcsújárás eredetét meséli el. A �lm 
bemutatja a hosszú gyalogút során az alfalviak kitartását legfőbb céljuk mellett: hogy 
eljussanak a Csíksomlyói Szűzanyához, és a szombati misén együtt énekeljék a székely 
és a magyar himnuszt több százezer testvérükkel, majd hitükben megerősödve 
vigyék haza falujukba Mária áldását.

15.  Számomra Siklód…, rendező: Rátz Géza, a �lm hossza: 45'
Siklód Udvarhelyszék 3. legnépesebb települése volt. Lakossága napjainkra elörege-
dett. Ennek oka a főúttól való távolsága és, hogy a hajdani 4 helyett manapság már 
csak 1 földút vezet a faluba. A fogyó faluban kétféle ember lakik. Az egyik, aki egész 
életét ott élte le. A másik, aki több évnyi vagy évtizedes távollét után hazatért. Máshogy 
látják a saját és a falu jövőjét, hiszen életük, foglalkozásuk más és más. Különböző utat 
járnak be, de a falu szeretete és az ősök iránti tisztelet közös bennük.

16.  A Nagy-Küküllő útja, rendező: Jakab Ervin, a �lm hossza: 52’
A Székelyföldet átszelő Nagy-Küküllő 220 kilométeres szakaszán nem csak a 
Természet változatos és sokszínű, hanem az emberi történelem is. Több nemzetiség 
történelme, kultúrájának kibontakozása zajlott itt a századok során. Mindezeknek a 
folyó eddig néma tanúja volt, ám a �lmben megszólal, és úgy mesél a partjain valaha 
élt és ma élő emberekről, mondahősökről, csatákról, szépségről és katasztrófáról, az 
ember és a Természet ellentmondásos viszonyáról, amilyennek ő látta és látja azokat. 
A dokumentum�lmet rövid játék�lmes epizódok színesítik. 

17.  Burgenlandi Székelyek, rendező: Mester Ákos, a �lm hossza: 51’
A határon túli magyarságról az elmúlt évtizedekben nagyon sok dokumentum�lm 
készült, de ezen feldolgozások többsége a mai Románia, Szlovákia, Ukrajna és Szerbia 
területén élő csoportokkal foglalkozik. Ausztria keleti tartományában, Burgenland-
ban jelenlévő, szintén ezeréves múlttal rendelkező őrvidéki magyarok története 
nagyon ritkán kerül feldolgozásra. A „Burgenlandi Székelyek” címmel elkészített 
dokumentum�lm küldetése az őrvidéki magyarok történelmének, kultúrájának, mai 
helyzetének és jövőképének ismertetése.

18.  Hova mentem férjhez?, rendező: Nagy Krisztina, a �lm hossza: 31'
Négy magyarországi nő Kovászna megyében ment férjhez. A �lm betekintést enged a 
mindennapjaikba, hogyan tudtak asszimilálódni és érvényesülni új környezetükben.

19.  Elcsángált oktatás, rendező: Neagu Adrian, a �lm hossza: 53'
A csángó magyar oktatási program valóságos bemutatása.

20.  Angela, rendező: Püsök Botond, a �lm hossza: 33'
Egy erdélyi kis faluban Angela, egy �atal roma lány szülni készül. Bepillantást nyerünk 
a mindennapjaiba és töredékekben megismerjük kalandos múltját: elrablásának 
történetét és azt, hogy jövendőbeli férje hogyan mentette őt meg a rablók 
fogságából. Kapcsolatuk történetének feltárásával egyidőben ismerjük meg a lány 
családjának azon próbálkozásait, hogy a társadalomba beilleszkedjenek. Annak 
ellenére, hogy férje távolléte miatt Angela jövője kilátástalannak tűnik, a lány a 
Bibliában talál megnyugvást és reményt. „Isten mit ígér, az elsődleges, a legfontosabb...”

21. "Ennek a víznek keletje volt" Csomafalva vizei, rendező: Simon Zoltán, a �lm 
hossza: 33'
A dokumentum�lm egy értékmentő gondolattal jött létre, amely a víz, mint lételem 
fontosságát mutatja be őseink szokásainak bemutatásával. A csomafalvi 
borvízhordás hagyományának egyedi  és egyedülálló vizuális dokumentuma.

 22. Metamorfózis -Józsa Levente korondi keramikus, rendező: Szabó Károly, a �lm 
hossza: 30'
"Józsa László 1960-ban született Korondon. Középiskolai tanulmányait – családi okok 
miatt – félbeszakítva szülőfaluja kerámiaüzemében helyezkedett el, ahol elsajátította 
a fazekasság fortélyait. Néhány év múltán megvált a gyártól, és saját vállalkozásba 
kezdett. Mindenféle edénytípust készített, új formákkal kísérletezett; a pár 
milliméteres edényektől a méteres vázákig mindent készített. A kaolinnal beöntött 
tányérokat a ’80-as évek végétől kezdte tűvel vésegetni.
Filmünk a  fent felvázolt, igen színes életutat  járó mester, népművész és iparművész 
életéből egy szeletet kiragadva szeretne érzékeny életszagú portrét rajzolni.  

23.  Szkítia I., rendező: Szabó Levente, a �lm hossza: 57'
2013. szeptember 21 és október 6 közötti tudományos kutatóút eredményeit össze-
foglaló dokumentum�lm. Moldova köztársaságban magyar nyomokat megörökítő és 
feldolgozó, valamint érdeklődést felkeltő �lm. A �lm összefoglalja részben kronológi-
ai, helyi, történeti, néprajzi, egyházi szempontok szerint a Moldva köztársaságban ma 
is fellelhető magyar jelenlétre utaló nyomok egy részét. Fontosabb feldolgozott 
témák: szkíta kurgánok, tulipános népi motivumok, soroka vára, őrhely, csöbörcsök, 
unguri, nyelvi utalások.

24. Tamási Áronra emlékezve – A jelen, rendező: Szombatfalvi Katalin, a �lm hossza: 24’
"Farkaslakán született Tamási Áron, az író. Rá emlékezve egy háromrészes sorozat 
készült. Az első részben azokról a helybéli látványosságokról beszéltünk, amelyeket 
bár sokan ismernek, még mindig nem elegen. 
Az interjúkból kiderült, hogy jóságos ember volt az író, pénzt is adott azoknak, 
akiknek szüksége volt rá, közepes termetű volt, ha úgy alakult, kupa bort �zetetett az 
embereknek és sokmindent hagyott a falunak. 

25. Tamási Áronra emlékezve – A múlt, rendező: Szombatfalvi Katalin, a �lm hossza: 24’
A második részben özv. Demény Andrásné, szül. Fancsali Eszter és id. Fancsali Imréné, 
szül. Bakk Juliánna mesélnek Tamási Áronról. Ők látták, ismerték és beszélgettek is 
vele.

26. Tamási Áronra emlékezve – Aki utoljára látta Őt, rendező: Szombatfalvi Katalin, 
a �lm hossza: 24’
"A Tamási Áronra emlékezve műsorunk harmadik részében Sipos Mátyás, Matyi bácsi 
vagy Mátyás bácsi, a Tamási Áron emlékház gondnoka mesél az íróról. Ő az utolsók 
között volt, aki halála előtt találkozott a már beteg Tamásival. 

27. Hazajöttem az orosz fogságból, rendező: Tóth Orsolya, a �lm hossza: 65'
A 60 perces dokumentum�lm keretében az 1944 őszén Kolozsvárról és más erdélyi 
településekről a Szovjetunióba hurcolt magyar civil fér�ak többéves fogságának 
emlékét elevenítjük fel túlélők megszólalásával, valamint az emléktárgyak és 
emlékhelyek bemutatásával. Az interjúk helyszínei: Kolozsvár, Aranyosegerbegy, 
Magyarfráta, Tordaszentlászló, Nagybacon, Kézdiszentlélek, Székelyszáldobos, 
Bereck, Tordaszentmihály, Detrehemtelep, Sepsiszentgyörgy. A �lmben a túlélők 
mesélnek a fogságról, a lágerekben eltöltött évekről.

28. Emlékmű helyett, rendező: Vörös T. Balázs, a �lm hossza: 50’
Sepsiszentgyörgyön 1982-ben avatták fel Mihai Viteazul havasalföldi vajda lovas 
szobrát. 1984-ben, a szobor mögött elhelyezett pokolgép kioltotta a 12 éves Vaszi 
Jánoska életét. A robbantás következményeként a megyében megfélemlítési 
hadjárat indult a helyi állami és intézményi vezetők valamint civil személyek ellen is. 
Az ügy részletei máig sem tisztázottak. A �lm célja elindítani a társadalmi párbeszédet 
egy olyan témáról, mely a pártállami diktatúra megszűnése után is tabunak számított. 
Az igazság feltárása szinte lehetetlen, de a következmények sorára emlékezve ma is 
érzékelhetővé válik a társadalmi és etnikai feszültség, melyektől csak a hallgatás 
megtörésével lehet szabadulni.

29. Ének a fák tetejéből, rendező: Zsigmond Attila, a �lm hossza: 50’
Vaszi Levente egy kincsekkel megáldott csángómagyar ember. Élettere a
Romániában található Kostelek. Innen indult el, hogy megmutassa énektudását a 
Magyarországon megszervezett ''Fölszállott a páva'' vetélkedőn, ahol olyant énekelt, 
hogy fel�gyelt rá az egész világ.
Tehetségét közönségdíjjal jutalmazták és kapott érdekes, pénzt ígérő ajánlatokat, ám 
Vaszi Levente hátat fordított a celebségnek és hazatért szülőfalujába hogy 
történelemre, táncra és magyar énekekre tanítsa a csángó nebulókat…

30. Lekvár, rendező: Zsigmond Attila, a �lm hossza: 34’
Mint minden természetfotósnak, így a gyergyószentmiklósi Dezső Lászlónak is az volt 
a vágya, hogy nagyvadat fényképezhessen közelről. Egy nagyszerű tisztást is kialakí-
tott a Görgényi-havasokban és várta hogy lencsevégre kapja az arra érdemes állato-
kat. Egyik alkalommal egy medvebocsot talált a tisztáson, aki megengedte Lacinak, 
hogy lefotózza. Így kezdődött a gyergyói természetfotós és a Lekvár névre keresztelt 
görgényi medve barátsága.

 



IRetrospectiva filmului documentar din 
Secuime, produsul unui parteneriat  între 
Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi  
Centrul Cultural Judeţean Harghita, a deve-
nit deja un proiect de arte vizuale cu audi-
enţă în rândul artiştilor şi spectatorilor din 
zonă. Ediţia 2018 se va desfăşura între 
12-21 octombrie şi, începând cu acest an, 
organizatorii propun ca evenimentul  să 
poarte denumirea Kaptár – Retrospectiva 
filmului documentar. O denumire care 
relevă scopul Retrospectivei:  cultivarea 
interesului şi a gustului pentru documentar, 
reunirea celor mai valoroase producţii într-o 
competiţie artistică, care să le ofere cineaş-
tilor un spaţiu de întâlnire şi confruntare, iar 
spectatorilor şansa de a viziona aceste pro-
ducţii.
În localităţile unde  se vor organiza proiecţii 
cu filme documentare, vor fi prezenţi şi reali-
zatorii respectivelor producţii, care vor intra 
în dialog cu spectatorii.

Kaptár –Retrospectiva filmului documentar 
are drept partener media TVR – Emisiunea 
în limba maghiară, iar filmele documentare 
câştigătoare vor fi difuzate în cadrul acestei 
emisiuni. 



1. Sântilia voineştenilor din Valea Zânelor / realizatori: Vargyasi Levente  şi  Nina 
Ţînţar / durata �lmului: 30 minute
"Sântilia voineştenilor din Valea Zânelor" este un documentar despre Ediţia 2017 a 
uneia dintre cele mai frumoase sărbători tradiţionale ale românilor din judeţul Covas-
na, Sântilia – Nedeia Mocănească a voineștenilor, care este organizată de Asociaţia 
Cultural Creştină Justinian Teculescu şi Asociaţia Crescătorilor de Ovine Covasna, cu 
sprijinul Primăriei Covasna. Sărbătoarea se desfăşoară în preajma Sfântului Ilie, 20 
iulie, şi este construită în jurul reconstituirii Nunţii tradiţionale din Voineşti, cu toate 
personajele unei nunţi adevărate ( perechea de miri, naşii, vornicii, socrii mari şi mici, 
nuntaşii) şi cu toate obiceiurile practicate în zonă de sute de ani : cursa de cai, cerutul 
miresei, bărbieritul mirelui, hora miresei, ruperea colacului, descălţatul naşilor, Hora 
Sântiliei, trânta voinicilor, ridicatul bolovanului.

2. Nunta anului / regizor: Bán József /  durata �lmului: 60 minute     
Filmul documentează  migraţia  populaţiei din România spre Europa de Vest şi 
consecinţele acestui fenomen asupra comunităților rămase acasă. 
          
3. Oameni şi vaci /  regizor:  Vargyasi Levente / durata �lmului: 52 minute
Filmul pătrunde în lumea crescătorilor maghiari de vite din Secuime, aşa cum arăta 
această lume între 2015-2017, când piaţa laptelui era clătinată de o situaţie de criză. 
Pe urmele unor oameni a căror viaţă depinde de vacile din grajdurile lor, documenta-
rul lasă în urmă portretul unui personaj colectiv, cel al crescătorilor de vaci din zonă, 

dar şi câteva autentice portrete individuale: Ötvös Mózes, preşedintele Asociaţiei 
Crescătorilor de Bovine din judeţ, purtătorul de cuvânt şi de speranţă al micilor 
fermieri din zonă; fermierul tradițional, nedespărţit de animalele sale, pe care le 
îngrijeşte şi le mângâie ca pe nişte membri de familie. În căutarea răspunsurilor la 
întrebarea cum şi de ce trebuie salvate fermele mici, oamenii se confesează camerei 
de �lmat, care înregistrează frica lor faţă de nesiguranţa zilei de mâine, lupta pentru 
câţiva bănuţi în plus la litrul de lapte, protestele şi strigătele lor de ajutor, care ajung 
până la Bucureşti şi până la uşa cabinetelor ministeriale. 

4. Angela /  regizor: Püsök Botond /  durata �lmului: 33 minute
Angela este o fată de etnie romă, de 17 ani, căsătorită și pe punctul de a da naștere 
unor gemeni. Locuiește cu părinții într-un sat din Transilvania și își petrece ziua 
trimițându-i scrisori soțului, de care este temporar separată. Îmbinând interviuri de 
tip talking heads și scene cotidiene de familie, �lmul-portret al lui Botond Püsök  
deschide o dezbatere despre cum povestea Angelei re�ectă problematici mai largi, 
cum sunt discriminarea romilor şi necesitatea incluzinii sociale a acestora. În acelaşi 
timp, documentarul radiogra�ază şi gravele probleme cu care se confruntă tinerele 
din comunitate: lipsa educației și un viitor incert, inegalitatea dintre sexe și 
persistența unor obiceiuri controversate, cum ar � răpirea fetelor în vederea căsăto-
riei. Pentru a putea face față tuturor acestor probleme, tânăra Angela încearcă să 
reziste stoic, înarmându-se cu optimism și credință.

Kaptár – Retrospectiva filmului documentar
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