Raport de activitate al Centrului Cultural Județean Harghita-2021
Raportul prezent este format din două mari capitole:
I. Raport despre activitatea economico-financiară
II. Raport despre programele culturale derulate
I.

Activitatea economico-financiare pe perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Instituţia noastră, subordonată Consiliului Judeţean Harghita, realizează venituri din subvenţii,
venituri proprii, venituri din donaţii şi sponzorizări, alte venituri din afara bugetului, respectiv din
proiecte din credite externe nerambursabile.
Bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pentru subvenţii şi venituri proprii pe anul 2021 totalizează
1.681.500 lei, care pe parcursul anului a suferit mai multe modificări, bugetul final ajungând la 1.763.500
lei din care 1.565.500 lei subvenţie, 70.000 lei venituri proprii, 120.000 lei alte venituri de la Municipiul
Miercurea Ciuc, 4000 lei de la Consulatul Ungariei, 4000 lei venituri din donații și sponzorizări de la
Heineken pentru Festivalul de Muzică Veche. Prevederile bugetare definitive şi modul lor de realizare
arată astfel:
Denumirea indicatorilor
Subvenţie de la CJH
Venituri proprii
Alte venituri de la Municipiul
Miercurea-Ciuc pentru
Festivalul de Muzică Veche si
Consulatul Ungariei din M-Ciuc
Venituri din donații și
sponzorizări
Subtotal:
Alte venituri Fonduri externe
nerambursabile Bethlen Gábor
Alapítvány
Subtotal:

Buget inițial
1611500
70000

Buget
definitiv
1565500
70000

124000

Încasări
realizate
%
1515603 96.81
28355 40.51

124000

100

1681500

4000
1763500

4000
100
1671958 94.81

15000
15000

15000
15000

13310 88.73
13310 88.73

1

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, defalcarea pe trimestre, pe articole şi alineate şi bugetul
fondurilor externe nerambursabile a fost aprobat pe baza Dispoziției președintelui nr.457/2021. Din
subvenţia de 1.515.603 lei, venit propriu 28.355 lei, alte venituri 124.000 lei,venituri din donatii si
sponzorizari 4.000 lei şi soldul existent 400 lei a fost utilizată suma de 1.671.958 lei pentru plata
următoarelor cheltuieli. Instituția funcționează cu 12 angajați, din care 2 funcții de conducere, 10 funcții
de execuție.

Denumirea indicatorilor
Cheltuieli cu personal
Cheltuieli cu bunuri și servicii
TOTAL(67.10.03.30)

Buget definitiv
845000
918900
1763900

Plăți
efectuate
824530
847428
1671958

Buget definitiv
15000
15000

Plăți
efectuate
13310
13310

Fonduri externe nerambursabile
Denumirea indicatorilor
Cheltuieli cu bunuri și servicii
TOTAL ( 67.08.03.30)

Din cheltuieli cu bunuri şi servicii 847.428 lei, a fost utilizată suma de 110.086 lei pentru
întreținere și funcționare. Din cheltuieli cu bunuri şi servicii 847.428 lei a fost utilizată suma de 737.342
lei pentru susţinerea activităţilor culturale: manifestări culturale, editare de cărţi, activitate ştiinţifică.
II. Din venituri proprii am avut la începutul anului în sold suma de 340 lei, în perioada de raportare

am realizat un venit de 28.355 lei (spectacole, venituri din chirii, taxă participare curs fotograf), am
primit 1.515.603 lei subvenţie, alte venituri 124.000 lei, venituri din donații și sponzorizări 4.000
lei, fonduri nerambursabile 13.310 având un total disponibil de 1.685.608 lei, din care am cheltuit
1.685.268 lei, la sfârşitul trimestrului IV. având un disponibil de 340 lei.
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II. Programele culturale derulate în anul 2021 de către Centrul Cultural Județean
țean Harghita
În pofida continuârii situației pandemice apărute în urma apariției
ției virusului SarsCov2, instituția și-a
îndeplinit cu success calendarul
alendarul de programe propus
propus, acestea derulându-se în format fizic.
În anul 2021 instituția și-a îmbogățitt paleta de programe și activități cu două noi programe:
1. Programul Galeria de Artă a Consiliului Jude
Județean Harghita,, având ca scop principal promovarea
artei plastice și artei vizuale contemporane din jude
județ și din Ținutul Secuiesc prin intermediul
expozițiilor, workshopurilor,, colaborări cu grupuri de arti
artiști și cu artiști individuali din țară și din
străinătate.
2. Programul Educație
ție culturală, având ca scop educația
ția culturală a copiilor, elevilor și tinerilor din
județul
țul Harghita, prin diferite activități și mijloace a diferitelor domenii ale culturii.
Obiectivele Centrului Cultural Județean
țean Harghita au fost grupate în 14 programe mari, și au fost derulate
234 de proiecte și activități culturalee, grupate în 8 genuri, după cum urmează:
Activități foto
Cursuri
Activități de artă vizuală
Activități populare și de păstrarea a tradi
tradițiilor populare
Teatru și educație teatrală
Transfer de cunoștiințe (conferințe,
țe, publicații, prezentări
de carte)
Muzică
uzică (concerte, festivaluri de muzică)

14
16
28
43
42
25
34

Prezentarea grafică a activităților Centrului Cultural Județean Harghita pe
tipuri de activități
Nr. activități: 234
activități legate de fotografie
34

14

cursuri / formarea adulților

16

arte vizuale

28

25

activități de metodologie
32

42

activități pentru păstrarea tradițiilor

43

teatru și educație teatrală
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Din totalul activităților 167 de activită
tăți s-au desfășurat în zona Ciucului, 11 Gheorgheni, 3 în zona
Odorhei, 23 în alte localități
ți ale județului Harghita și extra județene și 30 în mediul online.
Prezentarea grafică a activităților Centrului Cultural Județean
Harghita pe regiune
Nr. activități: 234

Ciuc
30
3

Gheorgheni

23

Odorhei
județean și extra județean

11
167

online

Denumirea programelor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program Lăsata secului ediţia a XXIX-a
Program Zilele Judeţului Harghita
Program Galeriei de Artă a Consiliului Jude
Județean Harghita
Program Zilele Ţinutului Secuiesc ediţia a XI
XII-a
Program de arte vizuale 202
2021
Program foto
Program de muzică veche 202
2021 - Festivalul și Universitatea
ea de Muzică Veche
Miercurea Ciuc, concerte și alte evenimente de muzică veche
8. Program culturale pentru judeţul Harghita
9. Program dedicate culturii ceangăi
10. Program de educa
educație culturală
11. Program festivaluri
estivaluri și turism
12. Program dedicat culturii rromilor
13. Program
m centru metodologic cultural
14. Program culturale cu ocazia comemorărilor
Interacțiunile programelor în mediul virtual au fost realizate pe diferite pagini web și pagini
socializare administrate de insituție:
ție:
 Pagini web:
https://ccenter.ro/hu/
http://regizene.ro/ro/
http://regizene.ro/en/
http://regizene.ro/hu/
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https://szekelyfoldnapok.ro/
http://zileletinutuluisecuiesc.ro/
 Pagini facebook facebook administrate de instituție:
http://www.facebook.com/kkozpont/
http://www.facebook.com/szekelyfoldnapok
http://www.facebook.com/zileletinutuluisecuiesc
http://www.facebook.com/megyenapok
https://www.facebook.com/Csikszeredai.Regizene.Fesztival/
https://www.facebook.com/Megyehaza.Galeria
Programele au fost realizate în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:
1. Asigurarea serviciilor și infrastructurii culturale de bază
4. Noi inițiative culturale
5. Programe de cooperare zonale
11. Validarea paradigmei de economie a cunoaşterii
12. Crearea sinergiilor între competenţe, instituţii şi sectoare
13. Sprijinirea consumului cultural conştient

Prezentarea grafică a activităților Centrului Cultural Județean Harghita și integrarea
lor în strategia culturală a județului
Nr. activități: 234
Anul: 2021
21
49
Asigurarea serviciilor și
infrastructurii culturale de bază
Noi inițiative culturale

50
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Programe de cooperare zonale
30

Validarea paradigmei de
economie a cunoaşterii
Crearea sinergiilor între
competenţe, instituţii şi sectoare
Sprijinirea consumului cultural
conştient

79
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Descrierea și raportul programelor realizate conform devizelor aprobate
1. Program Lăsata secului ediţia a XXIX-a
Scopul acestui program este promovarea tradițiilor culturale ale județului Harghita și a turismului
cultural.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarea arie de dezvoltare:
5. Programe de cooperare zonală
Având în vedere situația pandemică și măsurile restrictive ediția din acest an și-a îndreptat atenția
către comunitățile de unde provin grupurile folclorice. Astfel având în centrul atenției grupurile
folclorice individuale, în colaborare cu administrațiile locale, evenimentul nu a mai avut loc într-o
singură localitate din județ, ci fiecare grup folcloric și-a desfășurat programul în localitatea proprie
sau/și în mediul online.
Evenimentele s-au desfășurat după următorul calendar:
Ciceu
Lăzarea
Bârzava
Armășeni
Sândominic
Sâncrăieni
Ciuboteni
Ditrău
Sânsimion
Remetea
Plăieșii de
Jos
Vlăhița
Ocna de
Jos

10- 12 februarie
13 februarie
1-12 februarie
13 februarie
27 ianuarie -13
februarie
14 februarie
29 ianuarie -11
februarie
14 februarie
2-13 februarie
2-13 februarie
14 februarie
1-15 februarie
14 februarie
3-14 februarie
4-15 februarie
14 februarie
17 februarie
1-16 februarie
16 februarie
3-14 februarie
16 februarie
27 ianuarie -16
februarie
17 februarie

online
offline
online
offline
online
online
online
offline
online
online
offline
online
offline
online
online
offline
online
online
offline
online
offline
online
offline
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În total, la eveniment au participat 6000 de persoane. Evenimentul a avut în spațiul online un impact
de 245000 de persoane, 1583 de interacțiuni, 467 de distribuire și 20450 de like-uri.
Evenimentul a fost precedat de o consfătuire cu conducătorilor a celor 13 grupuri folclorice, în data
de 22 ianuarie și de a sesiune de evaluare a evenimentele, ambele la sediul CCJHr.
https://www.facebook.com/szepvizradio
http://www.kolozsvariradio.ro
https://hargitanepe.eu/torokok-tanca-szekely-csizmaban
https://hargitanepe.ro/hu/mulattato-szertartasok
Costul programului a fost de 6984,55 lei, responsabilul programului a fost András Jolán.

Desfășurarea evenimentului, Plăieșii de Jos

Desfășurarea evenimentului, Ocna de Jos

2. Program Zilele Judeţului Harghita – ediția a XVII-a
Scopul programului a fost întărirea comunitățiilor, dezvoltarea abilitățiilor de a aborda creațiile artistice,
literare, de a aprecia moștenirea culturală și religioasă, întărirea identităţii harghitene, prezentarea
potenţialului cultural al Judeţului Harghita.
Mottoul evenimentului în 2021: Comunitate • Trăiri • Implicare
Programul a fost realizat în conformitate cu Stategia culturală a județului Harghita 2021-2030, aria de
dezvoltare:
5.
Programe de cooperare zonală
Zilele Judeţului Harghita a fost coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita în colaborare cu celălalte
instituții subordonate Consiliului Județean Harghita și alte instituții culturale din județ (muzee, teatre,
ansmabluri etc.)., și s-a desfăşurat între 17-24 mai 2021. Programele oferite: expoziții, concerte,
spectacole, excursii culturale și drumeții. Programele CCJHr. s-au desfășurat în următoarele locații:
Miercurea Ciuc, Ciucsângeorgiu, Zetea, Cozmeni, Sânmartin, Lunca de Jos, Sântimbru, Sâncrăieni, Racu,
Mădăraș Ciuc, Ditrău, Sândominic, Plăieșii de Jos.
Evenimentul a avut 65 partenerii din care 17 din zona Odorhei 26, din zona Ciuc, 22 din zona
Gheorgheni.
Activități conexe evenimentului: ședințe, consfătuiri, evaluări, etc.

1 spot film, distribuit pe facebook la data de 11 mai:
https://www.facebook.com/kkozpont/posts/3687563004686762
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7 ședințe zoom – cu instituții subordonate CJH, 6 înaintea evenimentului, 1 ședință de evaluare

6 ședință offline cu colegi - din care 5 înaintea evenimentului, 1 ședință de evaluare

1 conferință de presă – 13 mai, nr. participanți: 25 persoane.
Așezările din județul Harghita au fost implicate în procent de 70% în șirul de evenimente.
Evenimentele organizate de CCJHr au fost:
1.
Expoziția lucrărilor premiate în cadrul Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc, ediția a 6-a
13 mai–3 iunie 2021, Miercurea Ciuc, Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita
Nr. participanți: 40 persoane (50 persoane / 8 zile)
2.
Expoziție de artă fotografică – Jăraticul sufletului...
17–24 mai 2021, între orele 14–17, Ciucsângeorgiu, Casa de Cultură
Vernisaj: joi, 20 mai, în casa de cultură din Ciucsângeorgiu.
Nr. participanți: 170 persoane (din care 25 persoane la vernisaj)
3.
Drumul spre Maria
- expoziție de artă fotografică în aer liber a artistului fotograf Előd Erdély-Bálint
Duminică, 16 mai 2021, Zetea, grădina Bisericii Romano-catolice
Nr. participanți: 575 persoane (din care 40 persoane la vernisaj, / 9 zile)
4.
Lansare de carte: Katalin Daczó: Jeles alcsíkiak A–D, életrajzi adattár (Personalitățile a regiunii
Ciucul de Jos A–D, bază de date biografice)
Marți, 18 mai 2021, , Cozmeni, Casa comunitară
Nr. participanți: 50 persoane
5.
Lansare de carte: Ferenc Székedi: Akiért az Angyal szólt – Nagy Ödön élete és munkássága
(Pentru cine vorbește Îngerul – viața și activitatea lui Ödön Nagy)
Marți, 18 mai 2021, Sânmartin, Biblioteca Comunitară „Baka János”
Nr. participanți: 50 persoane
6.
Expoziție itinerantă în aer liber: Joannes Kájoni 390
Vernisaj: miercuri, 19 mai 2021, Lunca de Jos, în fața casei de cultură
Nr. participanți: 400 persoane – din care 50 participanți la vernisaj, 50 participanți / 8 zile
7.
Teatru de păpuși: Cei trei iezi și lupul
Sântimbru: miercuri, 19 mai, Sâncrăieni: joi, 20 mai, Racu: vineri, 21 mai, 300 participanți.
8.
Concert: Roby Lakatos Ensemble și Orchestrei de Cameră Ciuc
Joi, 20 mai 2021, Miercurea Ciuc, Casa de Cultură a Sindicatelor
Nr. participanți: 350 persoane
9.
Mădăraș Ciuc în imagini- expoziție din materialul taberei fotografice din anul 2010
Vernisaj: vineri, 21 mai 2021, Mădăraș Ciuc
Nr. participanți: 250 persoane, din care 80 la vernisaj, 85 persoane / zi – 2 zile
10.
Concertul Corului Schola Gregoriana din Siculeni
Vineri, 21 mai 2021, Ditrău, Biserica Romano-catolică
Nr. participanți: 160 persoane
11.
Expoziția itinerantă a atelierului de țesut Etti
Sâmbătă, 22 mai 2021, Sândominic, Casa de cultură
Nr. participanți: 80 persoane, din care 20 de persoane la vernisaj, 30 de persoane / zi – 2 zi
12.
Hallottam egy régi nótát – Concertul ansamblului din Mădăraș
Luni, 24 mai 2021, Plăieșii de Jos, Casa de Cultură
Nr. participanți: 100 persoane, din care 17 membrii ansamblului, 83 spectatori.
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Evenimentele au fost realizate offline, cu respectarea măsurile sanitare pandemice la care au participat
cca. 3500 persoane, dar au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în mediul online însumând
un impact persoane de cca. 40200 persoane, aproximativ 151 like-uri, 2196 interacțiuni și 37 de
distribuiri.
Costul programului a fost de 66.686,79 lei, responsabilul programului a fost Lajos Mária Franciska.

Concert:
Roby Lakatos Ensemble și Orchestrei de Cameră Ciuc

Mădăraș Ciuc în imagini- expoziție din materialul
taberei fotografice din anul 2010

Lansare de carte: Ferenc Székedi: Akiért az Angyal szólt

Teatru de păpuși: Cei trei iezi și lupul

3. Programul Galeriei de Artă a Consiliului Județean Harghita
Scopul programului este promovarea artei plastice și artei vizuale contemporane din județ și din Ținutul
Secuiesc prin intermediul expozițiilor, workshopuri, colaborări cu grupuri de artiști și cu artiști individuali
din țară și din străinătate. Programul este menit să creeze o ambianţă prielnică propagării ideilor
contemporane prin asigurarea spaţiilor unde momentul artistic poate fi surpins şi care poate oferi trăiri
intense artistice. Implicarea locuitorilor ţinuturilor noastre în ambianţa creativităţii vizual, artistic. Pentru
consumatorii de artă contemporană, scopul declarat al expozițiilor este de conștientizare și promovarea a
artei în folosul publicului prin livrarea unui conținut artistic diversificat și de calitate.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarea arie de dezvoltare:
nr. 1. Asigurarea serviciilor și infrastructurii culturale de bază
Locul de desfășurare a întregului program a fost Galeria de Artă a Consiliulul Județean Harghita.
În cursul anului 2021 în cadrul programului au fost realizate în total 20 de expoziții, după următorul
calendar:
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1. Expoziției Press Foto - Brassai 2019
Expoziția foto de presă a fost deschisă publicului în perioada 21 ianuarie - 24 februarie 2021. Expoziția a
prezentat fotografiile de presă a 10 jurnaliști ai Asociației Jurnaliștilor Maghiari din România care locuiesc
în bazinul Carpaților, realizate în 2019. Deschiderea expoziției a avut loc pe 21 ianuarie 2021 iar cuvântul
de deschidere a fost rostit de domnul Szucher Ervin, vicepreședintele regional al MÚRE din Ținutul
Secuiesc. Gazda evenimentului a fost domnul Sarány István, redactor-șef a Harghita Népe . La vernisaj și
pe parcursul expoziției a fost vizitat de cca. 160 de interesați.
https://hargitanepe.ro/megyehaza-galeria-a-mure-fotopalyazatok-dijazott-alkotoi/
https://hargitanepe.eu/brassai/
2. Expoziție plastică din bronz a sculptorului Sánta Csaba
Expoziția a prezentat creațiile de plastică mică din bronz a sculptorului din Sovata, d-ul Sánta Csaba și a
putut fi vizitată în perioada 25 februarie – 11 martie 2021. Vernisajul a avut loc în data de 25 februarie.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de publicistul Szatmári László. La vernisaj au participat 60 de
vizitatori, interesați. Expoziția a fost vizitată de cca. 120 de vizitatori.
https://eszm.ro/2021/02/25/santa-csaba-kiallitasa-csikszeredaban/
https://hargitanepe.ro/video-santa-csaba-kisplasztikai-a-megyehaza-galeriaban/
3. Expoziție de pictură – Relații stranii – Botár László
Expoziția a prezentat circa 60 de creații din ultimii trei ani a pictorului Botár László. A putut fi vizitată în
perioada 11 - 31 martie 2021. Vernisajul a avut loc în data de 11 martie. Cuvântul de deschidere a fost
rostit de d-ul Székedi Ferencz, după care a avut loc un moment artistic, concert de flaut prezentat de
Boldizsár Szabolcs. La vernisaj au participat peste 60 de vizitatori, interesați. Expoziția a fost vizitată de
cca. 110 de vizitatori.
https://hargitanepe.ro/a-folytonos-ut-adja-a-botaros-jelleget
https://www.modernism.ro/2021/03/15/vernisaj-relatii-bizare-laszlo-botar-galeria-de-arta-a-consiliuljudetean-harghita
4.
Expoziție de grafică Fülöp József- Klauzál tér 2.
Expoziția a prezentat lucrările artistului realizate în cadrul unui proiect din Budapesta. A putut fi vizitată
între 26 martie-9 aprilie 2021 și a fost deschisă de istoricul de artă Túrós Eszter. A fost vizitată de cca.
125 vizitatori dintre care și elevii claselor 6C, 6D de la Școala Generală József Attila din Miercurea Ciuc.
https://hargitanepe.ro/116448-2
5. Expoziția fotografică „ Jăraticul sufletului... ”
Expoziția a avut loc între 10-14 aprilie 2021 și a făcut parte din programul Ziua Internațională a Rromilor.
Lucrările ale artiștilor fotografi din Ținutul Secuiesc au prezentat viața cotidiană a rromilor. S-a bucurat
de un număr de 125 vizitatori. Fotografi expozanți: Ádám Gyula, Both Gyula, Balázs Attila, Erdély Bálint
Előd, Incze László, Kovács László, Magyari Hunor, Tordai Ede.
6. Expoziția de sculptură Bara Barnabás ”Eternul matern”
Scopul propus al expoziției a fost prezentarea de noi expresii în arta plastică publicului contemporan.
Expoziția de sculptură și plastic mică a fost deschisă de istoricul de artă Vargha Fruzsina. În cadrul
vernisajului a cântat corul de cameră Lux Aurumque din Miercurea Ciuc, condus de Ványolós András.
Gazda evenimentului a fost artistul plastic Botár László. În perioada 15-28 aprilie 2021 expoziția a fost
vizitată de cca. 250 vizitatori.
https://visitharghita.com/hu/events/bara-barnabas-eternul-matern
https://hargitanepe.ro/noalakok-szimbolikus-jelentessel/
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7. Expozițiade pictură Haáz Rezső
Scopul expoziției a fost pezentarea operei pictorului autohton Haáz Rezső pentru publicul
contemporan, în deosebi pentru tânăra generație. Expoziția a putut fi vizitată în perioada 29 aprilie -12
mai 2021. Materialul expoziției a fost alcătuit din colecția muzeului Haáz Rezső și a familiei Haáz
completată cu lucrări aflate în posesia persoanelor fizice. Această expoziție a prezentat picturi dintr-un
segment mai puțin cunoscut din opera lui Rezső Haáz. Curatorul expoziției a fost Veres Péter, muzeolog
la Muzeul Haáz Rezső. A fost vizitată de un număr de cca. 350 vizitatori dintre care elevii clasa I,III și a VIa de la Școala Generală Imre Nagy din Miercurea Ciuc, elevi de clasa a III-a Școala Generală Sándor Petőfi
și o clasă a VII-a de la Școala Gimnazială de Artă Nagy István condusă de profesorii Vorzsák Gyula și Imets
László. Haáz Sándor nepotul artistului a prezentat expoziția.
https://ziarharghita.ro/hu/invitatie-la-vernisaj-joi-29-aprilie-la-galeria-de-arta-a-consiliului-judeteanharghita
https://hargitanepe.ro/egy-adomannyal-bovult-kiallitas-margojara/
8. G6. Bienala de Grafică din Ținutul Secuiesc
Scopul evenimentului a fost prezentarea lucrărilor premiate a celei de-a 6-a Bienală Grafică din Ținutul
Secuiesc. Expoziția a avut loc în perioada 13 mai-2 iunie 2021 și a fost vizitată de circa 300 de persoane.
Organizatori expoziției au fost Centrul Cultural Județean Harghita, Galeria de Artă a Consiliului Județean
Harghita, Consiliul Județean Harghita, Centrul Cultural Județean Covasna, Consiliul Județean Covasna,
Consiliul Județean Haghita, Consiliul Județean Mureș, Centrul de Arte și Cultură Lăzarea, Muzeul
Județean din Mureș.
Ediția a 6-a a bienalei a așteptat răspunsuri de la creatorii participanți, provenind din mai multe
tări și din diferite culturi, la probleme actuale ale globalizării sau la probleme politice, economice și
sociale. Curatorul bienalei a fost Ferencz S. Apor, artist plastic din Miercurea Ciuc.
https://hargitanepe.ro/g6-6-szekelyfoldi-grafi-kai-biennale/
https://www.facebook.com/grafikaiszemle/
9. 40 de ani în imagini - prezentare de carte și expoziție
Scopul expoziției a fost prezentarea lucrărilor realizate în tabăra de creație a artei frumoase Román
Viktor din Mărtiniș, edițiile anilor 2017-2018 și s-a desfășurat în perioada 3-23 iunie 2021. A fost vizitată
de cca. 300 de persoane.
Parteneri expoziției au fost Centrul de Arte și Cultură din Lăzarea, Primăria Mărtiniș, Tabăra
Internațională de Artă Plastică din Mărtiniș, Fundația pentru Arta Văii Homorodului.
În cadrul vernisajului a avut loc prezentarea de carte intitulată „ 40 de ani în imagini. Vernisajul expoziției
și cartea au fost prezentate de către istoricul de artă Kovács Árpád.
https://hargitanepe.ro/40-ev-kepekben/
10. Cotidianul zilelor din regiunea Baraoltului - Expoziție foto
Scopul expoziției a fost prezentarea retrospectivă din colecția taberelor foto-documentare 2019-2021,
intitulată: Pe urmele lui Orbán Balázs, în regiunea Baraoltului.
S-a desfășurat în perioada 23 iunie - 27 iulie 2021 și a fost vizitată de cca. 200 de persoane.
Partenerii expoziției au fost Muzeul Depresiunii Baraolt, Grup de Creație Exposia.
Expoziția a fost vernisată de P. Buzogány Árpád. Artiștii ai căror lucrări au fost expuse: Ádám Gyula
(Miercurea Ciuc), Balázs Ödön (Odorheiu Secuseic), Csíki Csaba (Sândominic), Erős Zoltán (Lăzarea),
Hlavathy Károly (Sfântu Gheorghe), Kerekes István (Kazinbarcika- Ungaria), Kovács László Attila ( Sfântu
Gheorghe), Kuthi Lázár (Feliceni), Nagy Botond (Târgu Mureș), Pap Elek (Nagykőrös - Ungaria), Péli László
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(Dabas- Ungaria), Sándor- Tóth László (Hatvan- Ungaria), Szabó Béla (Öttevény- Ungaria), Vinczefi László (
Sfântu Gheorghe).
https://ziarharghita.ro/hu/imagini-din-depresiunea-baraoltului-expozitie-foto-in-miercurea-ciuc
https://hargitanepe.ro/erdovidek-lencsen-keresztul/
http://www.mariaradio.ro/hir/2021-junius-24-hirek-es-programjanlo/
11. MAMŰ Society (Budapest)- Flow-ul din Bazinul Carpatic
Scopul expoziției a fost prezentarea lucrărilor expuse la expoziția MAMŰ Society din Budapesta. Lucrările
au fost expuse în perioada 28 iulie -11 august 2021 și au atras un număr de cca. 200 de vizitatori.
Expoziția a fost vernisată de L. Simon László scriitor, poet, om politic. Vernisajul s-a încheiat cu
performance-ul artistului Ütő Gusztáv. Curatorii expoziției au fost Zakariás István și Ferencz S. Apor.
https://www.e-nepujsag.ro/articles/karpat-medencei-flow-csikszeredaban
https://hargitanepe.ro/ez-a-mamu/
https://ziarharghita.ro/hu/expozitia-asociatiei-culturale-mamu-invitatie-la-vernisaj-miercuri-28-iulie
12. Dan Tudor Truică și prietenii - Atitudini Contemporane
Scopul expoziției a fost prezentarea lucrărilor din cadrul expoziției realizate de Dan Tudor Truică și
prietenii. A avut loc în perioada 12-26 august 2021 și a atras cca. 200 de vizitatori.
S-a născut ca o prelungire necesară, mai elaborată a manifestărilor similare din anii precedenți
organizate sub egida TRUICART Events Brand în țară și străinătate. Artiști expozanți: Balla Tibor, Carmen
Bazilescu, Angela Bocu, Botár László, Elena Dăscălescu, Cornelia Victoria Dedu, Ioana Enescu Truică,
Eugen Vasile Iovan, Mariana Garvrilă Vesa, Ruzandra Sibil Mermeze, Iulian Mita, Gh. Mosores, Gabriela
Naftanaila Leventu, Lucia Ősz Trancota, Victoria Pastuch, Lucia Puscasu, Cristina Radu, Florentina Rizea,
Ana Maria Rugescu, Vasile Saraci, Liviu Șoptelea, Szabó Árpád, Maria Untau și Nicu Zimbroianu care
prezintă iubitorilor de artă creații recente.
https://hargitanepe.ro/kulso-es-belso-vilagunk/
http://www.erdelyimuveszet.ro/Keptar_10/DAN_TRUICA_CSixereda/plakat.jpg
13. XVII. FREE Camp expoziție
Scopul expoziției a fost prezentarea a celei mai recente etape a activității creative a ediției a XVII-a.
Atelierului internațional de artă plastică FREE Camp din Miercurea Ciuc s-a desfășurat în perioada 27
august - 15 septembrie 2021 și a atras un număr de cca. 200 de vizitatori.
Au fost expuse lucrările artiștilor din patru tări: Ungaria: Balló Andrea, Lehel Endre, Schwarz Volker,
Varga Ger. România: Elena Drăgulelei, Mariana Papară, Nicu Barb, Botár László, Torino Bocaniciu.
Austria: Fazakas Csaba. Critici de artă: Dr. Radu George Serafim- din Bucureșt, Székedi Ferenc - din
Miercurea Ciuc. Din lucrările realizate pe parcursul taberei s-a deschis o expoziție în data de 27 august
2021 Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita.
https://hargitanepe.ro/xiv-free-camp-nemzetkozi-alkotomuhely-muteremme-valt-a-muveszetekhazanak-elocsarnoka/
https://hargitanepe.ro/stilusok-kavalkadja-az-absztrakttol-a-nonfigurativig/
https://www.radiomures.ro/stiri/artisti-din-patru-tari-la-atelierul14. Salonul Harghitean, ediția a IX-a, 2021 -RESTART
Scopul expoziției a fost prezentare lucrărilor a 39 de artiști plastici, participanți la Salonului Harghitean,
care avut tematica „RESTART”. S-a desfășurat în perioada 16 septembrie -13 octombrie 2021 și a atras
cca. 200 de vizitatori.
https://www.helikon.ro/ix-hargitai-szalon-2021-restart/
https://hargitanepe.ro/131771-2/
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https://ujkafe.website/?p=97669
15. Kőrösi Sándor Z. expoziție de pictură
Scopul expoziției a fost prezentarea lucrărilor realizate în cea mai recentă etapă a activității creative a
artistului.
Expoziția a putut fi vizitată în perioada 14-27 octombrie 2021, și a atras un număr de cca. 200 de
vizitatori. A fost vernisată de istoricul de artă Túros Eszter, cu participarea muzicală a Laczkó Gyula la
saxofon.
https://hargitanepe.ro/korosi-sandor-zoltan-alkotasai-csikszeredaban-gazdag-mely-es-ertheto/
16. Herman Levente Szabó Árpád expoziție de pictură
Scopul expoziției a fost prezentarea lucrărilor a celor doi artiști, create recent. Expoziția comuna a putut
fi vizitată în perioda 28 octombrie - 17 noiembrie 2021 și a atras un număr de peste 200 de vizitatori,
creatori și iubitori de artă plastic. A fost vernisată de publicistul Szatmári László.
https://hargitanepe.ro/a-sejtesek-es-sejtetesek-utalasok-foldjen/
17. Prisma 35 - expoziție foto
Expoziția fotografică a fost realizată cu ocazia a 35 de ani de la înființarea foto clubului Prisma și a
prezentat fotografiile membrilor Clubului Foto Prisma din Miercurea Ciuc. Lucrările realizate prin diverse
technici de prezentare au putut fi vizionate în perioda 19 noiembrie - 1 decembrie 2021 și a atras un
număr de 200 de vizitatori.
https://www.fotoklikk.eu/esemeny/prisma-35-expozitie-foto-fotokiallitas/
http://www.erdelyimuveszet.ro/Keptar_10/Prizma_foto_szereda/plak.
18. Bakó Klára Sólyom Zsuzsánna - Spații și locuri
Scopul expoziției a fost prezentarea îmbinării lucrărilor de artă textilă și pictură a textilistei Bakó Klára și
a pictoriței Sólyom (Biró) Zsuzsánna. Procesul de ceație s-a dezvoltat în jurul fostei relații profesor-elev,
ulterioar transformându-se în relație de prietenie. Lucrările au putut fi vizionate în perioada 2-15
decembrie 2021, și au atras un număr de cca. 200 de vizitatori.
Partenerul expoziției a fost Asociația Grafirka și a fost vernisat de istoricul de artă Túros Eszter.
https://www.civilek.hu/programok/bako-klara-solyom-biro-zsuzsanna/
https://www.helikon.ro/az-otthonossag-terei-bako-klara-es-solyom-biro-zsuzsanna-kepzomuveszetikiallitasa/
http://www.erdelyimuveszet.ro/Keptar_10/Solyom_Bako_Csixereda/plakat.jpg
19. Lăzarea 2021
Scopul expoziției a fost prezentare operelor realizate în tabăra de artă organizată de Centrul Cultural și
de Arte Lăzarea în cursul anului 2021. Lucrările a celor 31 artiști din Ungaria și țară au fost expuse în
perioada 16 decembrie 2021- 12 ianuarie 2022 și a atras cca. 150 vizitatori.
A fost vernisată de Ferencz Zoltán director artistic al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea.
https://stayhappening.com/e/sz%C3%A1rhegy-2021-l%C4%83zarea-2021-E2ISU5J559I
http://www.erdelyimuveszet.ro/Keptar_10/SZARHEGY_2021_Csik/plakat.jpg
Expozițiile au fost vizitate de cca. 3700 vizitatori. Cu toate că toate expozițiile au fost realizate în format
fizic, offline, totuși postările despre acestea pe pagina de socializare a instituției au generat un impact de
78268 de persoane, 814 like-uri, 8549 interacțiuni și 180 de distribuiri.
Costul programului a fost de 18039.5 lei, responsabilii programului au fost Botár László și Fülöp József.
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Expoziție plastică din bronz a sculptorului Sánta Csaba

Expoziției de pictură Haáz Rezső- elevii clasa I,III și a VI-a de la Școala
Generală Imre Nagy din Miercurea Ciuc

Herman Levente Szabó Árpád expoziție de pictură

MAMŰ Society (Budapest)- Flow-ul din Bazinul Carpatic

4. Program Zilele Ținutului Secuiesc ed. XII.-a
Programul a fost realizat în conformitate cu Stategia culturală a județului Harghita 2013-2020.
Arie de dezvoltare:
5.Programe de cooperare zonale
Programul a avut loc în perioada 8-17 octombrie 2021 în județele Ținutului Secuiesc: Harghita, Covasna,
Mureș și județul Bacău.
Scopul programului de întărire comunitățiilor, oferirea unor programe care contribuie la dezvoltarea a
abilităților de a aprecia moștenirea culturală, realizarea de cooperări, schimburi de programe culturale a
fost atins prin prisma următoarelor evenimente:
1. Conferința Via Mariae, ediția a XI-a - „Prezentul și viitorul drumului Mariei!”
A fost organizat în perioada 8-10 octombrie 2021 în trei locații: Șumuleu Ciuc la Casa Jakab Antal, Vlăhița
și Căpâlnița. La conferință au participat 100 persoane, invitați și membrii asociației.
2.Concertele Corului „Schola Gregoriana” din Siculeni
8 octombrie 2021, Sângeorgiu de Mureș, Biserica romano-catolică
9 octombrie 2021, Târgu Mureș, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul
În ambele locații a avut loc sfânta liturghie cu un serviciu divin muzical oferit de „Schola Gregoriana” din
Siculeni
Nr. participanți: 150-200 persoane / locații
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3.Concertele formației ROLE - AGORA 25
Cu ocazia evenimentul festiv cu ocazia a 25 de ani de la înființarea Fundației Agora
9 octombrie 2021, Miercurea Ciuc, Casa de Cultură a Sindicatelor
Nr. participanți: 200 persoane
14 octombrie 2021, 2 spectacole, Baraolt, Casa de Cultură
Nr. participanți: 200 persoane
4.Teatru de păpuși: Fiul risipitor
12 octombrie 2021., 2 spectacole
- Lunca de Jos, Casa de Cultură
- Valea Rece, Casa de Cultură
Nr. participanți: 70 persoane (Lunca de Jos)
Nr. participanți: 90 persoane (Valea Rece)
5.Prieteni la joacă - Seara de poezie dedicată lui KOSZTOLÁNYI Dezső
Cu: Némethy Zsuzsa și Bilibók Attila
13 octombrie 2021, Lunca de Jos, Casa de Cultură Centrală
Nr. participanți: 90 persoane
6.Piața Góbé - Fișag
13 octombrie 2021, Armășeni, Casa de cultură
Printre programele conexe găsim și programe culturale (teatru de păpuși, concerte etc.)
Nr. participanți: aproximativ 250 persoane
7.Orchestra de Cameră ciuc: Concert pentru copii și nu numai
13
octombrie 2021, | Borsec, Casa de Cultură, nr. participanți: approx. 100 persoane
14 octombrie 2021, | Miercurea Ciuc, Cinematograf, nr. participanți: appr. 130 persoane
8.Teatru de păpuși: Cei trei iezi și lupul
13 octombrie 2021, Armășeni, Casa de Cultura, nr. participanți: 100 persoane
14 octombrie 2021, Căpeni, Casa de Cultura, nr. participanți: 130 persoane
15 octombrie 2021, Tușnad, Casa de Cultura, nr. participanți: 100 persoane
În cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc Majoros Hajlék S.R.L a susținut trei spectacole de teatru de păpuși
intitulat: Cei trei iezi și lupul recomandat pentru vârstele 3-14 ani.
Dramaturg: Majoros Erika
9.Expoziție de pictură Kőrösi Sándor
A putut fi vizitată între 14 - 27 octombrie 2021, Miercurea Ciuc, Galeria de Artă a Consiliului Județean
Harghita și a vernisată de Túros Eszter, istoric de artă.
Nr. participanți la vernisaj: approximativ 40 persoane, 5 zile *30 vizitatori/zi
10.Formația Folker concert pentru copiii „Eszes Gyurka és az Ezmók”
15 octombrie 2021, Casa comunității – Ghimeș Făget
Nr. participanți: approximativ 90 persoane, din care 70 copii
Partener local: Oamenii Inspiră
Programul a fost oferit de județul Covasna.
11.Concert Ars pro Toto: Vos amici mei estis
15 octombrie 2021, Lăzarea, Mănăstirea Franciscană – nr. participanți 100 pers.
14
octombrie 2021, Călugăreni, Biserica franciscană – nr. participanți 100 persoane
12.Programul dansând și cântând în Secuime
16 octombrie 2021, Plăieșii de Jos, Casa de Cultură
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În perioada 8-17 octombrie 2021 programul acum deja tradițional a avut loc cu o serie de spectacole în
cele trei județe din Ținutul Secuiesc. – nr. participanți 150 persoane.
13.Recoltarea tradițională a verzei din Frumoasa ed. XIV.
16 octombrie 2021, Frumoasa – nr. participanți 200 persoane
În total au fost realizate de CCJHr 21 de evenimente: 1 conferință, 10 concerte, 1 expoziție în Galeria de
Artă, 5 programe pentru copiii / teatru de păpuși în 5 locații, 1 serată teatrală, 1 program de muzică
populară, 2 târguri.
Din cele 21 programe, 7 au fost organizate în afara granițelor județului: 3 programe au fost organizate în
județul Covasna, 3 în județul Mureș, 1 în județul Bacău.
În toltal au participat 2500 spectatori.
Coordonatorul programului în anul 2021: Centrul de Cultură al Județului Covasna
Organizatori principali ai programului au fost:
Consiliul Județean Harghita – Centru Cultural Județean Harghita
Consiliul Județean Covasna – Centrul de Cultură al Județului Covasna
Consiliul Județean Mureș
Parteneri în programele CCJHR au fost 32 instituții, din care 2 instituții subordonate Consiliului Județean
Harghita, 11 primării, 7 NGO-uri, 8 instituții de cult, 4 alți parteneri.
În data de 16 iulie 2021, organizatorii Zilelor Ţinutului Secuiesc au lansat un concurs de proiecte pentru
reînnoirea identităţii vizuale a acestui program cultural. Concursul era deschis graficienilor şi grupurilor
de creaţie din domeniul comunicării vizuale şi a avut ca scop descoperirea şi alegerea unui proiect de
identitate vizuală inovatoare, cu elemente care să funcţioneze unitar şi care să valorifice creativ marca
identitară a denumirii istorice Ţinutul Secuiesc. În data de 10 septembrie 2021 au fost încărcate lucrările
(în total 27 creații) și a fost dat startul pentru votarea publicului. Proiectul care a obţinut cele mai multe
like-uri pe paginile Facebook a fost premiat din partea Centrului Cultural Județean Harghita cu un
preimiu de 1000 de lei.
Programul a reușit să ofere comunitățiilor experiențe culturale. Schimburile de programe au avut succes,
au contribuit la întărirea comunitățiilor și totodată a contribuit la întărirea colaborării tuturor entităților
implicate.
https://www.3szek.ro/load/cikk/144887/kezdodnek-a-szekelyfold-napok
https://maszol.ro/kultura/A-komasag-jegyeben-szervezi-meg-a-XII-Szekelyfold-Napokat-HargitaKovaszna-es-Maros-megye
https://www.hirmondo.ro/kultura/xii-szekelyfold-napok/
https://hargitanepe.ro/a-maria-ut-jelene-es-jovoje/
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/998/12.-szekelyfold-napok--a-kajoni-janos-megyei-konyvtaresemenyei-a-programsorozat-kereteben
https://www.marosvasarhelyiradio.ro/hirek/a-komasag-jegyeben-szervezik-meg-a-xii-szekelyfoldnapokat/
http://www.kultkov.ro/index-akt.php?akt=show&cm=529&poz=0&lang=hu
https://www.nepujsag.ro/articles/xii-szekelyfoeld-napok-a-komasag-jegyeben
Evenimentele au fost realizate în totalitate offline, cu respectarea măsurile sanitare pandemice,
participanți cca. 2500 persoane, dar au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în mediul
online însumând un impact persoane de cca. 10200 persoane, aproximativ 100 like, 852 interacțiuni, 14
distribuiri.
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Costul total al evenimentului a fost de 20.900,00 lei iar responsabilul programului a fost Lajos Mária
Franciska.

Prieteni la Joacă - Seara de poezie dedicată lui Kosztolányi Dezső

Concert Ars pro Toto: Vos amici mei estis

Formația Folker concert pentru copiii „Eszes Gyurka és az Ezmók”

Halvirág:Teatru de păpuși: Fiul risipitor

5. Programe de arte vizuale 2021
Scopul programului este promovarea artei plastice și artei vizuale contemporane din județ și din țară,
acesta fiind realizată prin intermediul expozițiilor, workshopurilor, tipărire de albume comemorative,
colaborări cu grupuri de artă, artiști din țară și din străinătate, expoziții online.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarea arie de dezvoltare:
- 13. Sprijinirea consumului cultural conştient
Scopul programului s-a realizat prin prisma următoarelor expoziții și proiecte culturale:
1.
Realizarea albumului artistic comemorativ Márton Árpád - Teremtő kéz
În perioada ianuarie - iunie 2021 au fost realizate designul copertei și editarea grafică albumului artistic
Teremtő kéz, de către László Botár, iar reproducerile au fost realizate de Gyula Ádám, Centrul Cultural
Județean Harghita contribuind astfel la realizarea acestuia. Albumul a fost editat cu ocazia expoziției de
artă plastică a artistului Márton Árpád, cu ocazia împlinirii 80 de ani.
https://hargitanepe.ro/marton-arpad-801-cimu-kiallitasa/
2.
Expoziția națională a breslei Barabás Miklós Céh
Expoziția a avut loc în perioada 5 august-19 septembrie 2021 la Muzeul Secuiesc al Ciucului. În cadrul
instituției a avut loc proiectarea materialelor promoționale ale expoziției: catalogul expoziției, invitații,
molino, afiș.
https://hargitanepe.ro/bmc-901/
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3.
SALONUL NAŢIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ Atitudini contemporane 40+ Truică și prietenii
Scopul expoziției a fost prezentarea lucrărilor din cadrul expoziției realizate de Dan Tudor Truică și
prietenii. A avut loc în perioada 12-26 august 2021 și a atras cca. 200 de vizitatori.
S-a născut ca o prelungire necesară, mai elaborată și mai selectivă, a manifestărilor similare din anii
precedenți organizate sub egida TRUICART Events Brand în țară și străinătate. Artiști expozanți: Balla
Tibor, Carmen Bazilescu, Angela Bocu, Botár László, Elena Dăscălescu, Cornelia Victoria Dedu, Ioana
Enescu Truică, Eugen Vasile Iovan, Mariana Garvrilă Vesa, Ruzandra Sibil Mermeze, Iulian Mita, Gh.
Mosores, Gabriela Naftanaila Leventu, Lucia Ősz Trancota, Victoria Pastuch, Lucia Puscasu, Cristina Radu,
Florentina Rizea, Ana Maria Rugescu, Vasile Saraci, Liviu Șoptelea, Szabó Árpád, Maria Untau și Nicu
Zimbroianu care prezintă iubitorilor de artă creații recente.
https://hargitanepe.ro/kulso-es-belso-vilagunk/
http://www.erdelyimuveszet.ro/Keptar_10/DAN_TRUICA_CSixereda/plakat.jpg
4. Workshop Internaţional de Arte Vizuale FREE Camp - 2021, ediția a XVII-a
Atelierul internațional de artă plastică FREE Camp din Miercurea Ciuc a ajuns la ediția a XVII-a, în
perioada 18-28 august 2021. Au participat artiști din patru tări: Ungaria: Balló Andrea, Lehel Endre,
Schwarz Volker, Varga Ger. România: Elena Drăgulelei, Mariana Papară, Nicu Barb, Botűr László, Torino
Bocaniciu. Austria: Fazakas Csaba. Critici de artă: dr. Radu George Serafim- din Bucureșt, Székedi Ferenc din Miercurea Ciuc. Scopul atelierului a fost propagarea artei plastice contemporane dar și facilitarea și
oferirea artiștilor contemporani spațiu comun de creare. Din lucrările realizate pe parcursul taberei s-a
deschis o expoziție în data de 27 august 2021 Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita. Expoziția a
atras un număr de cca. 200 de vizitatori.
https://hargitanepe.ro/xiv-free-camp-nemzetkozi-alkotomuhely-muteremme-valt-a-muveszetekhazanak-elocsarnoka/
https://www.bukarestiradio.ro/2021/08/27/free-camp-ujra-egyutt/
https://hargitanepe.ro/stilusok-kavalkadja-az-absztrakttol-a-nonfigurativig/
https://www.radiomures.ro/stiri/artisti-din-patru-tari-la-atelierul-international-de-arta-plastica-freecamp-de-la-miercurea-ciuc.html
5. Expoziție interactivă DIALOG lărgit, Lehel Endre / Schwarz Volker/Botár László
Expoziția artiștilor plastici Lehel Endre, Schwarz Volker și Botár László a avut loc în perioada 19–27
august la Casa de Cultură a Sindicatelor. Scopul acesteia a fost continuarea expoziției, prezentată pentru
prima dată la Dunaharaszti în 2019, la Miercurea Ciuc, implicarea de noi participanți, iar apoi transferul
acesteia în mai multe locații din Europa. A avut cca. 500 de vizitatori.
6.Tabără de artă contemporană în Lupeni “Cărbunart”
Scopul acestei a tabere a fost punerea în valoare a meșteșugului local de arderea cărbunului dar și
promovarea artei contemporane. Organizatorul principal a taberei a fost Primăria Comunei Lupeni iar
partenerii au fost Asociația Erdélyi Mária Út, Asociația Sufletul Naturii, Asociația Microregională Sóvidék,
Ruritage, Modernism.ro, Pensiunea Barangoló. Artiști participanți au fost Radu Șerban, Aurel Tar,
Justinian Scărlătescu, Marius Stanciu, László Botár, Lucian Muntean. La finalul taberei a fost organizată o
expoziție din lucrările create și a avut loc un workshop diferențiat pentru copii la care au participat 40 de
școlari din Lupeni. Instituția s-a implicat atât cu cofinanțare dar și cu consultanță artistică. A avut cca. 150
de vizitatori.
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kortars-muveszek-orokitik-meg-a-hagyomanyos-szenegetest
7.SALONULUI HARGHITEAN 2021, ediția a IX-a.
Este cea mai amplă expoziție anuală, itinerantă din județ la care participă artiști plastici cu studii
superioare de arte vizuale, studenți ai instituțiilor de specialitate sau membrii unor asociații de prestigiu
din țară și din străinătate care sunt locuitorii județului, sau provin din județ ori simpatizează cu județul
Harghita. Lucrările create au fost expuse în trei locații din județ:
- Miercurea Ciuc, Galeria de Artă a Consiliului Județean Harhgita, 16 septembrie–13 octombrie 2021
- Odorheiu Secuiesc, Casa de Cultură Municipală, 24 noiembrie- 4 decembrie 2021
- Remetea, Sala de consiliu a primăriei, 14 decembrie 2021 – 5 ianuarie 2022
Tematica expoziției din acest an a fost „RESTART” .
Lucrăriile sosite au fost vizionate de către un juriu de specialitate de trei membri: Márton Árpád, Koszti
István și Botár László. Aceștia au ales două lucrări care au fost premiate cu câte 1000 lei fiecare.
Au participat 39 de artiști plastici. Expozițiile din cele trei locații au atras un număr de cca. 800 de
vizitatori.
https://www.helikon.ro/ix-hargitai-szalon-2021-restart/
https://hargitanepe.ro/131771-2/
8. Expoziția FREECamp 2021 în Galeria ARTOTECA București
Expoziția a fost realizată în perioada 15 octombrie - 5 noiembrie 2021 la Galeria ARTOTECA București din
lucrările create în cadrul Atelierului internațional de artă plastică FREE Camp din Miercurea Ciuc ediția a
XVII-a. Scopul acesteia a fost promovarea creațiilor și a artiștilor și în alte localități.
A avut un număr de cca. 300 vizitatori.
https://www.modernism.ro/2021/10/19/expozitia-free-campartoteca/?fbclid=IwAR1XMv3x9oiVonPr1uC0tXBXvKnoPOJiLlCy-cyawvK97nGSuidh3u9tTFU
9.Expoziția Salonului Harghitean 2021 la Laffert Kúria, Dunaharaszti, Ungaria
Expoziția a avut loc în perioada 29 octombrie- 1 noiembrie 2021 și a fost realizată din lucrările realizate
de către cei 39 de artiști din Harghita, expuse la Salonului Harghitean 2021, ediția a IX-a și a fost deschis
de artistul Lehel Endre. Scopul expoziției a fost promovarea artei contemporane harghitene peste hotare
acesta atingând un număr de cca. 500 de vizitatori.
https://www.laffertkuria.hu/2021-oktober-29-hargitai-szalon-kiallitasanak-megnyitoja/
Evenimentele au fost realizate în totalitate offline, cu respectarea măsurile sanitare pandemice la care au
participat cca. 2700 persoane, dar au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în mediul online
însumând un impact persoane de cca. 35000 persoane, aproximativ 232 like-uri, 2970 interacțiuni, 53
distribuiri.
Costul programului a fost de 35.387,58 lei, responsabilul programului au fost Botár László.

Salonului Harghitean 2021, ediția a IX-a.

Workshop Internaţional de Arte Vizuale FREE Camp - 2021,
ediția a XVII-a
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Expoziția Salonului Harghitean 2021 la Laffert Kúria,
Dunaharaszti, Ungaria

Expoziție interactivă DIALOG lărgit, Lehel Endre / Schwarz Volker

6. Program foto
Scopul programului este sprijinirea artei fotografice din judeţul Harghita prin organizarea diferitelor
proiecte pentru fotografi şi pentru comunităţile judeţului Harghita în domeniul artei fotografice;
prezentarea patrimoniului fotografic acumulat pe parcursul anilor prin intermediul taberelor de
fotografie, cursuri acreditate și instruirea teoretică şi practică a pasionaţilor de fotografie; menţinerea
legăturii profesionale cu foştii studenţi ai cursului foto organizate la Centrul Cultural Județean Harghita.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarea arie de dezvoltare:
11. Validarea paradigmei de economie a cunoaşterii
1. Curs acreditat foto, cu specializarea Fotograf
În cadrul programului a fost organizat cursul de formare profesională Cursul acreditat foto, cu
specializarea Fotograf, care s-a derulat în perioada 19 februarie-28 martie 2021. În total 80 ore, din care
20 ore de pregătire teoretică și 60 ore de pregătire practică în studiou și pe teren. Pregătirea pe teren a
fost în localitatea Plăieșii de Jos. Numărul de participanți: 15 persoane.
Examenul de absolvire a cursului de formare profesională “Curs de specializare Fotograf” Cod COR
343101 a fost organizat în data de 7 aprilie 2021. Comisia de examinare a fost alcătuită din Preşedinte:
Balázs Attila, membrii: Jánó Elemér și Erdély Bálint Előd.
Competențele dobândite: utilizarea calculatorului, pregătirea locului de fotografiere, utilizarea aparaturii
fotografice, fotografierea, executarea fotografiilor, prelucrarea şi finisarea fotografiei digitale. Formatorii
cursului au fost specialiști în domeniu: Erdély Bálint Előd, Molnár Attila, Ádám Gyula și Veres Nándor.
Cursul a fost absolvit de 13 cursanți.
Taxa de participare la curs a fost de 900,00 de lei/ cursant.
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2. Expoziție fotografică: Ádám Gyula - Megkerült paradicsom
A avut loc în localitatea Remetea. Vernisajul expoziției a fost în data de 26 mai 2021 la care au participat
un număr de cca. 300 de vizitatori. Expoziția a putut fi vizitată până în data de 17 iunie 2021.
Evenimentele au fost realizate în totalitate offline, cu respectarea măsurile sanitare pandemice la care au
participat cca. 350 persoane, dar au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în mediul online
însumând un impact persoane de cca. 10341 persoane, aproximativ 77 like-uri, 14 interacțiuni, 10
distribuiri.
Costul programului a fost de 10.968,35 lei, responsabilul programului a fost Fazakas Gabriella Piroska.

Cover – curs acreditat

Expoziție fotografică: Ádám Gyula - Megkerült paradicsom

7. Program de muzică veche 2021 - Festivalul și Universitatea de Muzică Veche Miercurea Ciuc
Scopul programului a fost asigurarea consecventă a prezenţei muzicii istorice autentice în viaţa culturală
județeană și națională prin interpretarea muzicii perioadelor medievale, renascentiste şi baroce pe
instrumente de epocă în coregrafia şi costumaţia de epocă prin organizarea anuală a Festivalului de
Muzică Veche Miercurea Ciuc și Universitatea de Muzică Veche Miercurea Ciuc
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în primul rând în următoarea arie de dezvoltare:
13. Sprijinirea consumului cultural conştient
1. Festivalul de Muzică Veche din Miercurea Ciuc
S-a derulat în perioda 10-18 iulie 2021 în spațiul offline în mai multe locații.
Tema festivalului a fost: Călătorie prin muzică.
Publicul a putut urmări 15 concerte susținute de către 178 de artiști din 6 țări, în 6 locații, timp de 9 zile.
Concerte susținute:
1. Ansamblul RENAISSANCE (Serbia): Sub cerul baroc al Italiei - Concertul de deschidere a festivalului
(în Cetatea Mikó), 10 iulie
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2. Ansamblului de muzică veche KÁJONI CONSORT (Baraolt): Cântecele anului liturgic (sec. XVII–
XVIII) - Biserica Milenială, 11 iulie
3. MIQUĖU MONTANARO (Franța) & MUSICA HISTORICA (Ungaria): Dulceața primăverii – Muzica
trubadurilor și a contemporanilor lor din Mediterana (sec. XII–XIV), (în Cetatea Mikó), 11 iulie
4. ERDAL ŞALİKOĞLU (Turcia): De la Dunăre până la Munții Taurus, (în Cetatea Mikó), 11 iulie
5. JIŘÍ HAVRLANT (Cehia): Călătorie prin Bătrânul Continent, Colegiul Național „Márton Áron”, Sala
Festivă , 12 iulie
6. FONTE DI GIOIA (România):La Follia e la Gioia, Colegiul Național „Márton Áron”, Sala Festivă, 13
iulie
7. XVIII-21, LE BAROQUE NOMADE (Franța, România): Embarquement pour Cythère (Îmbarcarea
pentru Kythira) – Inspirat din picturile lui Antoine Watteau (1684–1721), Cinematograful
Miercurea Ciuc , 14 iulie
8. CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ „MADRIGAL – MARIN CONSTANTIN” (România): Pelerinaj prin
palatele europene din secolele XIV–XVI , în Cetatea Mikó), 15 iulie
9. CONCERTUL DE ÎNCHIDERE A UNIVERSITĂȚII DE VARĂ DE MUZICĂ VECHE, EDIȚIA XIII (partea I),
Biserica Milenială, 16 iulie
10. CONCERTUL DE ÎNCHIDERE A UNIVERSITĂȚII DE VARĂ DE MUZICĂ VECHE, EDIȚIA XIII (partea a IIa), Colegiul Național „Márton Áron”, Sala Festivă, 16 iulie
11. CAIUS HERA (România): „Go from my window” („Pleacă de la fereastra mea”), în Cetatea Mikó,
16 iulie
12. CARMINA RENASCENTIA (România): Pe urmele melodiilor itinerante, în Cetatea Mikó, 17 iulie
13. CODEX (România): „Zöld erdő harmatát…” („Roua pădurii verzi…” în Cetatea Mikó, 17 iulie
14. ARS PRO TOTO (Miercurea Ciuc): Vos amici mei estis (Sanctuarul Franciscan de la Șumuleu Ciuc –
Basilica Minor Papalis), 18 iulie
15. ORCHESTRA BAROCĂ A FESTIVALULUI (România): 1768 Hamburg – Dresda – Veneția – Florența,
Biserica Szent Ágoston, 18 iulie
Concertele Corului Madrigal și Conferința Internațională Music Bridge au fost difuzate și online, fiind
vizionat de mai mulți spectatori.
Au fost editate caiete de programe în trei limbi: HU, RO, ENG.
2.Universității de Vară de Muzică Veche
În cadrul Universității de Vară de Muzică Veche derulată în perioada 11-16 iulie au fost organizate
masterclass-uri la Colegiului Național Márton Áron și în Biserica Millennium. A fost pus accent pe
promovarea patrimoniului muzical local, fiind organizat curs separat care a tratat cântece seculare
maghiare. Universitatea de Vară de Muzică Veche în cifre: 6 zile, 7-8 ore pe zi, 6 cursuri de măiestrie, 6
profesori, 5 colaboratori, 48 de participanți, dintre care cinci studenți pasivi. Cursurile au fost conduse de
profesorii:
1. Curs de vioala da gamba, violone
Profesor: István Csata (România)
2. Curs de clavecin, clavicord
Profesor: Erich Türk (Cluj Napoca)
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3. Curs de vioară barocă
Profesor: Piroska Vitárius (Ungaria)
4. Curs de canto
Profesor: Rebeka Ádám (Miercurea Ciuc)
5. Curs de flaut, flaut de drept
Profesor: Ignác Filip (România)
6. Curs de orgă
Profesor: Ursula Philippi (România)
Cea de-a XIII-a ediție a Universității de Vară de Muzică Veche s-a încheiat cu două concerte, în cadrul
cărora studenții participanți și-au etalat cunoștințele dobândite publicului larg. Au participat cca. 200 de
spectatori.
3. Conferința Internațională Music Bridge
Au fost susținute două prelegeri profesionale:
„Muzicienii sunt mereu pe drum…” susținut de flautistul Jean-Christophe Frisch din Franța și Piesele
pentru violoncel ale lui Ruzitska György susținut de viloncelistul Lázár Zsombor și două prezentări de
carte: Cărticica de orgă a lui Josephus Fazakas Krizbacensis (1738), prezentat de prof. univ. dr. Ursula
Philippi (Brașov) – organistă și Școala muzicologică László Francisc. Lecții perene și mărturii, cartea
muzicologului
prof.
univ.
Dr.
Elena
Maria
Șorban
(Cluj
Napoca).
În dialog cu autorul: Dr. Ignác Csaba Filip, directorul Festivalului de Muzică Veche Miercurea Ciuc.
Acestea au fost vizionate de cca. 100 de spectatori.
4. Ziua Renascentistă a Copiilor
Copii și familiile au participat la un târg renascentist cu jocuri populare de îndemânare, atmosferă din
epoca Regelui Matia Corvin, demonstrație de luptă și jocuri și dansuri renascentiste. La activități au
participat cca. 200 de copii cu părinți.
Informații despre festival și universitatea de vară:
http://regizene.ro/ro
https://www.facebook.com/Csikszeredai.Regizene.Fesztival
Instagram/mciucearlymusic
5.Expoziții în cadrul anului comemorativă Joannes Kájoni 390
În cadrul programului au fost organizate un șir de expoziții create în onoarea anului comemorativ
Joannes Kájoni 390. Panourile expoziției prezintă fotografii artistice ale colecțiilor, amprentelor și
manuscriselor prezentate publicului, precum și explicații științifice ale operei lui Kájoni, cuprinzând
Codex Kájoni, Organo Missale, inscripția de pe vechiul organ al bisericii din Șumuleu-Ciuc, Sacri
Concentus, Herbarium, Cantionale Catholicum, Cartea Neagră și Hymnarium. O caracteristică interactivă
a expoziției face posibilă accesarea pieselor muzicale menționate pe smartphone-uri prin utilizarea unui
cod QR; în acest fel, vizitatorii pot asculta melodiile Codex Kájoni, Cantionale Catholicum și Organo
Missale în timp ce vizionează panourile. Expoziția avut 4 locații, 5 ocazii:
1. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Lăzarea 21 ianuarie – 4 martie
2. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Miercurea Ciuc 5 martie – 16 iulie
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3. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Remetea 17 iulie – 31 iulie
4. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Lăzarea 1-4 iulie (tabără) – 9 septembrie
5. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Frumoasa 10 septembrie – februarie .
6.Turneul ansamblulului Barozda - Concert jubileu BAROZDA 45
Cu ocazia a 45 de ani de la înființarea ansamblului Barozda fost editată o publicație intitulată Kájoni és a
népzene care conține și un CD, din culegerile lui Johannes Kajoni interpretate de ansamblul Barozda.
Publicația a fost editată în 1018 exemplare. Cu această ocazie a fost organizat un turneu de promovare.
Turneul s-a desfășurat după următorul calendar:

2 octombrie 2021, la Sfântu Gheorghe, în Studioul de dans Háromszék

3 octombrie 2021, la Miercurea Ciuc, Csíki Mozi

4 octombrie 2021, la Târgu Mureș, Teatrul Spectrum

5 octombrie 2021, la Filpișu Mare, Biserica reformată din Filpișu Mare
Concertele Barozda au fost vizionate de peste 360 spectatori.
Pe discul audio și la concerte au performat membrii actuali ai ansamblului Barozda și prietenii lor din
Miercurea Ciuc.
Membrii activ ai ansamblului Barozda sunt 5 persoane: Györfi Erzsébet, Pávai István, Simó Csongor, Simó
József, Toró Lajos.
Au colaborat 7 muzicieni din Miercurea Ciuc: Bölöni Vass Emő, Czikó Zsuzsánna, Mézes Melinda, Szabó
András, Szabó Éva, Ványolós András, Ványolós Orsolya.
La primele trei concerte au fost comercializate și bilete. Prețul întreg: 25 de lei, bilete cu reducere pentru
pensionari și copiii: 15 lei
Au generat încasări din vânzarea biletelor de 4004 lei.
Vânzarea publicației Kájoni és a népzene au generat încasări de 2600 lei.
În data de 1 octombrie 2021 la Fun FM Simó József membru Barozda și Ferencz Angéla manager al CCJHr
au susținut un interviu de promovare iar în data de 30 septembrie 2021 a avut loc o conferință de presă
la care au participat 14 reprezentanți ai presei.
https://szekelyhon.ro/aktualis/koncertsorozatra-keszul-a-barozda-a-jubileumi-evfordulo-alkalmabol-ujlemezt-keszitettek
https://maszol.ro/kultura/Harmas-jubileumot-unnepel-erdelyi-turnejaval-a-Barozda-egyuttes
https://maszol.ro/kultura/Pro-Urbe-dijat-kapott-a-Barozda-zenekar
https://visitharghita.com/ro/events/barozda-45-jubileumi-lemezbemutato-koncertek
7.Concerte
- Concert de ziua Europeană a Muzicii Vechi – concert Concerto Spiralis –
Au fost realizate în format offline în data de 21 martie 2021 și în format online în data de 28 martie
2021. Concertul a fost transmis online pe pagina facebook a instituției.
-La sfârșitul anului au fost organizate trei concerte cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a fost realizată o
felicitare muzicală.
În luna decembrie formația Ars Pro Toto a susținut două concerte, la data de 11 decembrie 2021 la
Bârzava iar la data de 12 decembrie la Siculeni.
Schola Gregoriana din Siculeni a susținut un concert la Cozmeni.
8.Felicitare muzicală / Realizare și editarea video cu ansamblul Ars pro Toto
https://www.facebook.com/170437776399320/videos/1784383925104799
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Aceasta a fost realizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a anului nou. S-a optat pentru această variantă
pentru a ajunge la cât mai mulți iubitori de cultură dar și din motive de protecție a mediului. A avut peste
6500 de vizualizări.
Datorită reglementărilor și măsurilor luate aferente situației pandemice, programele și evenimentele
desfășurate au avut caracter offline și hybrid.
Programul a avut un număr de 20 filme, producție proprie.
Materialele postate pe Facebook în total au generat aprox. 1607000 vizualizări și peste 2050 like, peste
100 distribuiri.
Numărul total al participanților a fost cca. 15000 participanți
Costul programului a fost de 352.209,65 lei, responsabilul programului a fost Fazakas Gabriella Piroska.
https://ziarharghita.ro/hu/festivalul-de-muzica-veche-miercurea-ciuc-va-invita-la-o-calatorie-muzicala
https://romkat.ro/2021/06/23/zenes-utazasra-hiv-a-csikszeredai-regizene-fesztival/
https://maszol.ro/kultura/Zenes-utazasra-hiv-a-Csikszeredai-Regizene-Fesztival-visszaternek-a-kulfoldieloadok
https://stirilazi.ro/pregatirile-pentru-festivalul-de-muzica-veche-miercurea-ciuc-2021-in-plinadesfasurare/
https://hargitanepe.ro/zenes-utazasra-hiv-iden-a-csikszeredai-regizene-fesztival/
http://informatiahr.ro/universitatea-de-vara-de-muzica-veche-isi-deschide-din-nou-portile/
https://szekelyhon.ro/aktualis/utazas-a-regizenevel-csikszeredaban
https://maszol.ro/kultura/Csikszeredaba-erkeznek-korunk-trubadurjai-nemzetkozi-felhozatallal-keszul-aregizene-fesztival
https://www.3szek.ro/load/cikk/142391/zenes-utazasra-hivnak-csikszeredai-regizene-fesztival
https://turkinfo.hu/aktualis/hirek/francia-torok-cseh-es-szerb-eloadok-is-reszt-vesznek-a-csikszeredairegizene-fesztivalon/
https://ujkafe.website/?p=96605
http://www.erinto.ro/a-csikszeredai-regizene-fesztival-a-varos-szemelyes-tortenete/
http://www.kolozsvariradio.ro/2021/07/09/kezdodik-a-csikszeredai-regizene-fesztival/
https://www.marosvasarhelyiradio.ro/hirek/holnap-kezdodik-a-csikszeredai-regizene-fesztival/
https://muvelodes.net/hirdeto/veget-ert-a-csikszeredai-regizene-fesztival
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8. Programe culturale pentru județul Harghita
Scopul programului este de a asigura accesibilitatea spectacolelor, a valorilor culturale create în judeţ,
pentru un public cât mai larg. Programul sprijină spectacole profesionale de teatru, folclorice, filarmonice
și de muzică în mediul urban și rural al județulu Harghita. Promoveazăși susține tinerele valori cultural ale
județului.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:
- 5. Programe de cooperare zonală
Scopul programului s-a realizat prin prisma următoarelor proiecte și evenimente:
1.
Concursul Internațional de Pălincă Akovita
Concursul și programele culturale s-au desfășurat în perioada 1-3 iulie 2021 în Miercurea Ciuc.
Organizatorul principali al concursului au fost Asociația Székely Gazdaszervezetek Egyesülete și Agenția
de Dezvoltare Județeană Harghita. În cadrul acesteia au avut loc patru evenimente culturale prin
coorganizarea lui CCJHr: două concerte ale Ansamblului de muzică veche Codex, un spectacol folcloric
de dans popular prezentat de Ansambul Național Secuiesc Harghita și un spectacol de muzică folclorică
prezentat de formația Heveder. La aceste evenimente au participat cca. 3000 de persoane iar în concurs
au participat producători din România, Ungaria, Slovacia, Serbia şi Israel.
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekely-nepviseleten-es-a-palinkan-lesz-a-hangsuly-csikszeredaban-ahetvegen
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https://maszol.ro/eletmod/Akovita-szinvonalas-volt-az-elso-erdelyi-parlat-es-palinkaverseny-mezonye
https://hargitanepe.ro/akovita-fokuszban-a-minosegi-palinka-keszitese-es-fogyasztasa/
2.
Festivalul de ritm și percuție Dob-Ban Rhythm Festival, ediţia a XIV- a
Festivalul a fost organizat în perioada 13 – 15 august 2021, la Miercurea Ciuc, în Cetatea Mikó.
Festivalul funcționează nu doar ca un eveniment de divertisment, dar și ca o platformă de introducere a
tinerilor și a muzicienilor în devenire în lumea muzicii de calitate a jazzului, a muzicii rockului progresiv și
a instrumentelor de percuție ca instrumente de bază. În cele trei zile de au fost susținute nouă concerte
ale formațiilor din țară și din străinătate, două worksopuri, o prezentare de instrumente, concert susținut
de elevii școlii de percuție Learn to Drum, curs de percuție, Rigmus Store Expoziție și Târg de instrumente
muzicale, parada de instrumente de percuție pe străzile orașului. La acestea au partcipat cca. 1200 de
spectatori. Organizatorul festivalului a fost Fundația Agora.
https://maszol.ro/kultura/Ritmus-es-dallamkavalkadra-keszul-a-csikszeredai-Miko-var
http://szekelyfold.ma/szekelyfold/kezdodik-csikszeredaban-a-dobban-ritmusfesztival
3.FerBit-Întâlnirea pelerinilor pe biciclete din Ținutul Secuiesc
În data de 1 august 2021 a fost organizată ediția I –a a Întâlnirea de biciclete din Ținutul Secuiesc, la care
au participat pelerini pe bicicletă, motoclicletă și călăreți din mai multe județe ale Transilvaniei, peste
3000 de persoane. Întâlnirea a avut un caracter religios. În cadrul acesteia Formația Role a susținut un
concert de muzică ușoară și cântece religioase. Organizatorii au fost Provincia Franciscană a Transilvaniei.
https://szekelyhon.ro/aktualis/kerekparosok-motorosok-es-lohaton-erkezok-is-reszt-vettek-ahagyomanyteremto-unnepsegen
https://www.3szek.ro/load/cikk/143136/nyeregbe-szekelyek
4.Festivalul Internațional de Jazz - promovarea tinerilor artiști din Ținutul Secuiesc
Festivalul organizat anual, s-a desfășurat în perioada 21-25 iulie 2021 la Miercurea Ciuc, în Cetatea Mikó.
Scopul acesteia a fost promovarea tinerilor artiști din Ținutul Secuiesc și atragerea publicului din rândul
tinerilor, promovarea muzicii jazz și dezvoltarea interesului pentru muzica jazz. CCJHr în cadrul acestui
festival a sprijinit patru formații locale, artiști tineri în cadrul proiectului intitulat Promovarea tinerilor
artiști din Ținutul Secuiesc Kvab, Lazy Jam, Moonrise și Mesehetes.
Organizatorul principal a fost Asociația Mini Jazzfestival. Festivalul a avut cca. 7000 de spectatori.
https://nepujsag.ro/articles/csiki-jazz-2021
https://szekelyhon.ro/aktualis/jazzre-hangolodik-csikszereda
https://maszol.ro/kultura/Ingyenes-rahangolo-koncerttel-indul-a-Csikszeredai-Nemzetkozi-Jazzfesztival
https://ziarharghita.ro/hu/festivalul-international-de-jazz-de-la-miercurea-ciuc-reluat-dupa-o-pauza-de-doi-ani

5.UnScene - Festivalul Universităților de Arte
UnScene - Festivalul Universităților de Arte a fost organizat în perioada 8 – 13 iunie 2021 în Miercurea
Ciuc. Unul din obiectivele principale a fost de a încerca să transformă orașul într-un hub cultural și de a
atrage public atât din împrejurimi dar și din alte orașe. Festivalul a fost organizat de Teatrul Municipal
Csíki Játékszín în colaborare cu Festivalul Săptămâna Absolvenților de Arte și în parteneriat cu Facultățile
de Arte Babeș-Boylai Cluj, UAT Târgu Mureș, UNATC București, Universitatea de Vest Timișoara. În cele 6
zile de festival studenții celor patru universități au susținut în 4 locații 19 spectacole de teatru, 2
concerte. Au mai avut loc 1 flashmob, 1 expoziție foto, proiecții de filme , 2 worshopuri. La spectacole și
evenimente au participat cca. 1500 de persoane.
http://hargitatv.ro/2021/unscene-muveszeti-egyetemek-fesztivalja-csikszeredaban
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https://maszol.ro/kultura/Egyhetes-egyetemi-szinhazi-fesztival-kezdodik-Csikszeredaban
6. Program cultural "Vadvirág Ünnepély és Vásárnap " din Lunca de Jos
Programul a avut loc în data de 15 august 2021. În cadrul acestuia a fost prezentat spectacolul folcloric
intitulat „Erdélyi Tánckostoló” susținut de Ansamblului Național Secuiesc din Harghita.
Scopul programului a fost promovarea şi conservarea tradiţiilor populare, perpetuarea jocului popular şi
a cântecelor populare, transmiterea noii generaţii a meşteşugurilor vechi. La eveniment au participat cca.
500 de persoane.
https://hargitatanc.ro/hu/articles/list/0/1/hirek
Evenimentele programelor au fost realizate în totalitate offline, cu respectarea măsurile sanitare
pandemice la care au participat cca. 16200 persoane, dar au fost urmărite știri și postări despre
evenimente și în mediul online însumând un impact persoane de 102600 persoane, 6203 like-uri, 366
interacțiuni, 890 distribuiri.
Costul programului a fost de 49.949,00 lei, responsabilii programului au fost András Jolán și Triff Ramona
Gabriela.

Festivalul Internațional de Jazz promovarea tinerilor artiști din Ținutul Secuiesc

Concursul Internațional de Pălincă Akovita - concert a
Ansamblului de muzică veche Codex

UnScene - Festivalul Universităților de Arte

"Vadvirág Ünnepély és Vásárnap " din Lunca de Jos
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9.Programe dedicate culturii ceangăi
Scopul programului este sprijinirea și promovarea culturii ceangăiești prin sprijinirea comunităților de
ceangăi în activitatea lor culturală și întărirea credinței în obiceiurile tradiționale și inițiativele
comunitatății în colaborarea cu NGO-urile din aceste comunităţile.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarea arie de dezvoltare:
- 5. Programe de cooperare zonală
Scopul programului s-a realizat prin prisma următoarelor proiecte și evenimente:
1. Excursie culturală în Ardeal-,,Kosteleki Hagyományörzők”
A fost organizată în perioada 9-11 iulie 2021 pe traseul Coșnea – Odorheiu Secuiesc – Porumbenii MariSighișoara – Deva - Sovata – Praid – Lăzarea – Lacu Roșu - Coșnea. Au participat 40 de persoane din
ansamblul de cântece și dansuri populare ceangăiști din Coșnea.
Excursia a avut un caracter de culegere de căntece, datini populare din mai multe zone din Ardeal și de
promovare a culturii populare ceangăiești în alte zone folclorice. În acest sens au fost susținute
spectacole folclorice a ansamblului folcloric ,,Kosteleki Hagyományőrzők” la Deva și la Lăzarea.
2. Tabăra Internaționale de dans popular din Lunca de Jos, ediția a XXIV-a
Tabăra s-a desfășurat la Lunca de Jos în perioada 25-30 iulie 2021, organizatorul principal fiind Asociaţia
Tinerilor Din Lunca de Jos. Scopul evenimentului a fost promovarea şi conservarea tradiţiilor populare
ceangăieşti, perpetuarea jocului popular şi a cântecelor populare, transmiterea din generaţie în
generaţiei a meşteşugurilor vechi, organizarea diferitelor evenimente în cadrul programului: dezbateri
despre folclorul ardelenesc, excursii în natură pentru cunoașterea plantelor medicinale, baluri
tradiţionale. Au participat 102 de persoane dintre care 27 de instructori, 46 muzicanţi, cântăreţi şi
grupuri folclorice. Activități ai taberei: cursuri de dans, cursuri de învățarea de cîntece populare, activităţi
meşteşugăreşti: brodarea cojocului ceangăiesc, împletirea biciurilor, cioplirea lemnului, croşetarea
mileurilor, vopsirea şi decorarea mobilierului.
În cadrul taberei a fost prezentat Albumului foto a XXV-a ediție a Taberei de dans popular din Lunca de
Jos ”Feljött a nap, szépen ragyog”. Nr. participanți la lansarea cărții: cca.95 persoane.
https://hargitanepe.ro/megtartottak-a-gyimesi-tanctabort/
https://folkradio.hu/folknaptar/esemeny/24464/xxiv-gyimesi-tanctabor
3. Album foto a Taberei Internaționale de dans popular din Lunca de Jos ”Feljött a nap, szépen ragyog”
Album foto a fost realizat de Fundația Tiszta Forrás Alapítvány și surprinde momente ale edițiilor
anterioare ale taberei. A fost editat de Ádám Gyula şi Szalay Zoltán. Fotografiile au fost realizate de
Ádám Gyula.
Albumul foto „Feljött a nap, szépen ragyog”a fost prezentat în cadrul festivității de gală a Taberei
Internaționale de Dans din Lunca de Jos, ediția a XXIV-a.
Din totalul de 300 de copii tipărite, CCJHr a finanțat 68 de bucăți, în valoare totală de 8000 de lei.
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4. Festivalul Ceangăilor „La Izvoarele Trotuşului” ediţia a 45 -a
A fost organizat în perioada 31 iulie - 1 august 2021 la Lunca de Sus. Participanții au susținut spectacole
de dansuri și cântece tradiționale: 10 grupuri folclorice din Valea Rece, din Valea Întunecoasă, formația
„Kesice” din Lunca de Sus. Alte grupuri invitate au fost Corul bărbătesc din Ghimeș, Grupurile folclorice
din Pustina, Coșnea. A avut loc un concurs gastronomic din mâncăruri tradiționale ceangăiești, o mustră
a animalelor, o slujbă religioasă cu participarea grupurilor folclorice invitate și o paradă a participanților
cu căruța de cai.
Scopul evenimentului a fost păstrarea tradiției comunității, să atragă atenția asupra culturii specifice
ceangăiești și să stabilească relații culturale între comunitățile din Moldova și Ghimeși.
5. Zilele Satului Coșnea
Evenimentul a fost organizat în perioada 21-22 august 2021 în parteneriat cu Asociația Viscol-Szellő
Egyesület în satul Coșnea. Scopul evenimentului a fost construirea și consolidarea comunității locale
Viscol-Szellő Egyesület.
În deschiderea programului Trupa Orotvai Komák și Székely Góbék au prezentat un spectacol umoristic.
În continuarea acesteia a fost organizat un bal în Casa de Cultură proaspăt renovată. La acesta muzica a
fost furnizată de trupa Csángó Hármas, condusă de Tamás Gábor.
A fost o zi dedicată cu precădere copiilor, aceștia au vizionat spectacolul Teatrului de Păpuși Halvirág din
Gheorgheni spectacol intitulat „Pisica”. Au mai avut loc competiții de băutori răcoritoare și mâncători de
clătite. În cadrul evenimentului a avut loc deschiderea expoziției artistului Csomortáni László intitulată
„Sfântul Altar...” sub patronajul Academiei Maghiare de Arte.
La eveniment au participat locuitorii satului, invitați și turiști, cca. 1600 persoane.
6. Ziua Ceangăilor ediţia a XX-a
Ziua Ceangăilor a fost organizată pentru a douăzecea oară în data de 28 noiembrie 2021. Evenimentul de
sărbătorire a culturii ceangăiești a avut loc în două localități. La Biserica Mileniului din Miercurea Ciuc,
unde în cadrul slujbei Sună clopotul pentru ceangăi moldoveni, au fost interpretate Cântări Divine
ceangăiești de către 20 de copii ai Grupului de copii a Palatul copiilor din Miercurea Ciuc, condus de
Ádám Rebeca. Pentru serviciul lor au primit fiecare de la CCJHR o diplomă de participare și un voucher
de lectură în valoare de 50 de lei. La Pustiana unde în cadrul liturgiei festive din Parohia Sfântul Ștefan,
corul Madéfalvi Schola a susținut o cântare. A urmat concursul de cântece populare Lackó Katalin de la
Casa Maghiară din Pustiana, unde Ványolós András și Ványolós Orsolya, jurații concursului au înmânat
premiul special al CCJHR, căte un CD Ansamblului Barozda: Kájoni și muzică populară. Ansamblul popular
Rokolya din Siculeni a susținut un mic spectacol de cântece populare din zona Ciucului de Sus. La Galeria
Átjáró a CCJHR a avut loc deschiderea de expoziție din afișele realizate de Ádám Gyula pe parcursul a
celor 20 de ani.
https://maszol.ro/kultura/Huszadik-alkalommal-szervezik-meg-a-Csango-Napot-Csikszeredaban
7. Zilele Meşteşugăreşti ale Crăciunului/ Atelierul Meșteșugăresc cu ocazia Adventului
Scopul activităților a fost întărirea comunității locale, organizare de activități specifice pregătirilor pentru
sărbătorirea Adventului și a Crăciunului. Grupul țintă au fost elevii claselor I-VIII. Au avut loc în perioada
26-28 noiembrie 2021 în satul Coșnea. Au fost organizate de Asociația Viscol-Szellő Egyesület, parteneri
Mihály Erika, Kovács Ildikó și Asociația Kalibáskő Gyerekvilág Egyesület. La activități au participat cca. 60
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de persoane elevi dar și adulți din comunitate. Au realizat decorațiuni pentru uși și ciocănitoare, mărgele
de hârtie și decorațiuni de Crăciun. În ultima zi, duminică, a avut loc o expoziție - târg și sfințirea
coroanelor de Advent în grădina bisericii romano-catolice din Coșnea, cu participarea localnicilor.
8. Worksopuri cu tema Dansuri Tradiționale pentru Ansamblul de Copii si Adulți din Coșnea / tabăra de
dans de la Valea lui Boroș
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 10-12 decembrie 2021 în Satul de vacanță din Valea lui Boroș.
Scopul workshopului a fost valorificarea și predarea dansurilor și cântecelor populare ceangăiești, proces
de învățare, schimb de experiență. A fost conceput pentru membrii de bază ai ansamblului de dans
popular Szellő și tineri, care vor oferi sprijin dansatorilor populari care continuă procesul de educație și
dezvoltarea în acest sens a copiilor mici. Programele s-au desfășurat în 9 căsuțe ale satului de vacanță:
Bálványos Mihok, Madaras, Gyimesbükk, Kilén, Nagygyimes, Recepció, Tánc-Csűr, Kondor. Au avut loc
următoarele acticități : 4 workshopuri, 4 cursuri de instrumente muzicale (vioară -începători și avansați,
fluier ciobanesc și gorduna) și curs de cântece populare și prezentare teoretică a dansurilor de origine
maghiară. A avut loc un scurt concert oferit de formația Zúgató din Coșnea. Concentrându-se pe
dansurile Gyimes, profesorul de dans popular Csaba André a prezentat unul dintre cele mai emblematice
filme portret „Încă îl am în suflet”. După aceea, a ținut o prelegere despre cultura Gyimesului, care a
inclus dansurile de origine balcanică (hejszák) și maghiară (lent și rapid maghiară, lentă și rapidă csárdás,
verbunk, jumătate de picioare, dublu mers). Maistrul Tankó (Gábor) Eszter și surorile ei Gábor Julianna și
Annamária din Lunca de Sus, au cîntat cântece populare și au organizat, de asemenea, o colecție de
cântece populare. Conducătorul întâlnirii a fost Ferenc Sára, etnograf, și conducătorul onorific al
Grupului de dans Szellő András Ferencz și Csaba André, profesor de dans popular. La workshop au
participat în total 60 de persoane.
Evenimentele au fost realizate în totalitate offline, cu respectarea măsurile sanitare pandemice la care au
participat cca. 5500 persoane, dar au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în mediul online
însumând un impact persoane de 41588 persoane, aproximativ 1713 like-uri, 960 interacțiuni, 248
distribuiri.
Costul programului a fost de 39277,52 lei, responsabilii programului au fost András Jolán și Triff Ramona
Gabriela.

Festivalul Ceangăilor „La Izvoarele Trotuşului” ediţia a 45 -

Tabăra de dans popular ediţia a XXIV-a
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Zilele Meşteşugăreşti ale Crăciunului/
Atelierul Meșteșugăresc cu ocazia Adventului-Coșnea

Ziua Ceangăilor ediţia a XX-a

10.Program de educație culturală
Scopul principal al programului este educația culturală a copiilor, elevilor și tinerilor din județul Harghita,
prin diferite activități și mijloace care au menirea înlesnirii însușirii cunoștințelor a diferitelor domenii ale
culturii, științei, cultural - educaționale, a culturii populare tradiționale, autentice.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:
- 4. Noi inițiative culturale
Scopul programului s-a realizat prin prisma următoarelor proiecte și evenimente:
1. Practica Studenților de la Universitatea Sapienția
În perioada 14-30 iulie 2021, în cadrul programului de practică a elevilor și studenților în cadrul
instituției, a avut loc practica studenților. O studență de la Universitatea Sapienția, Facultatea de
comunicare - Miercurea Ciuc și efectuat stagiul de practică la sediul instituției și pe teren în cadrul
programul în desfășurare, Festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc, însumând un stagiu de 98 de ore.
2. Tabăra de creație ALTER, ediția a V-a
Tabăra nu s-a adresat exclusiv studenților care excelează într-un anumit domeniu de artă, grupul țintă a
inclus și studenții iubitori de artă doritori să participe în tabără. A fost organizată în perioada 9-15 august
2021 în localitatea Tomești, organizartorul principal fiind Consiliul Elevilor Maghiari din Harghita (HADIT).
Au participat 10 instructori și 200 de elevi din clasele 8-12 din județ, care în grupe de 10-14 persoane au
participat la ateliere organizate în mai multe domenii artistice: muzică, muzică electronică, actorie,
păpuși, textil, arte plastice, dans, animație, foto și scriere creativă, susținute de diverse artiști talentați.
Cunoştinţele acumulate au fost puse în practică în cele două spectacole de final. Participanții au avut
ocazia de a se implica și în alte workshopuri facultative și activități sociale. În fiecare zi, participanții au
putut să aleagă între 7-8 programe diferite, având șansa de a cunoaște alte ramuri sau stiluri artistice.
https://www.instagram.com/altertabor
3. Atelier cinematografic pentru copii Cseperkés forgatag
Scopul atelierului a fost de a familiariza copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani cu lumea filmului,
sarcinile și activitățile asociate acestuia, învățarea tehnicilor de filmare, filmarea propriu-zisă și filmarea
aventurilor lui Cseperke și Zengő scrisă de Sipos Tünde.
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A fost organizat în perioada 11-14 august 2021 la Șumulea Ciuc, Grădinile Mariei, fiind a patra
ediție a evenimentelor Cseperedők. Organizatorii Asociația Kőketánc Kulturális Egyesület, Asociația
Fészek Tanoda Egyesület și voluntarii, cadre didactice, și-au desfășurat activitatea cu copii în cinci grupe.
La activități au participat 80 de copii, numărul fiind limitat de restricțiile pandemice. Copii au învățat un
scenariu, și-au fabricat costumele, au montat rolul, au filmat scenele, cu o echipă de filmare
profesională, au învățat tehnica reportajului și a interviului. Ultima zi filmul de cca 30 de minute a fost
prezentat părinților dar a fost jucat și pe viu, a avut loc concertul formației de cântece de copii Karaván.
Nr. participanți la ultima zi (14 august): 500 persoane
https://www.youtube.com/watch?v=xcEw6sfWeiw

4. Concert pentru copii și nu numai Erdei vigasságok/ Distracție în pădure
În data de 13 octombrie 2021 la Casa de Cultură din Borsec și 14 octombrie 2021 la Csíki Mozi din
Miercurea Ciuc au avut loc concertele Regelui Kacor și a cei trei purcei susținute de Orchestra de Cameră
Ciuc în cadrul seriei de concerte pentru copii BonBon Matiné. Concertele au fost vizionate de cca. 230 de
spectatori.
https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok/posts/4502685896477958

5. Practica elevilor Liceului Tehnologic Johannes Kájoni din Miercurea Ciuc
În 2021 două grupuri de elevi și-au efectuat stagiul de practică în cadrul instituției.
Prima grupă compusă din trei elevi ai clasei a IX-a C, domeniul de pregătire Turism și alimentație,
calificarea tehnician în turism a avut stagiul de practică în perioada 28 iunie-16 iulie 2021. Aceștia au
putut observa și au desfășurat activități specifice pergătirilor și derulării Festivalului și Universității de
Vară de muzică veche Miercurea Ciuc 2021.
În perioadele 18-22 octombrie și 22-26 noiembrie 2021 trei elevei din clasa a XI-a C, domeniul de
pregătire Turism și alimentație, calificarea tehnician în turism și-au desfășurat stagiul de practică. În
prima sesiune elevii au primit sarcini ce au inclus modul și aportul adus de cultură în turim, au vizitat
sculpturile amplasate în are liber din oraș și expozițiile Muzeul Secuiesc al Ciucului. În a doua sesiune
parcticanții au luat parte la activitățile organizatorice a Zilei ceangăilor. Mentorul din partea instituției a
fost Triff Ramona.
6. Teatru pentru copii mici Cseppinkóka Kalimbaba szenzációs anyakalandja
Scopul a fost oferirea de educație teatrală, teatru pentru copii mici, introducerea copiilor mici în lumea
teatrului. S-a desfășurat în perioada 6 noiembrie – 28 decembrie 2021 la Teatrul Municipal Csíki játékszín
în total 10 spectacole. Fiecare spectacol a fost vizionat de 15 spectatori, totalizând 150 de persoane. A
fost prezentat de actrița Barabás Réka.
7. Atelier de pedagogie teatrală Enter- poartă spre teatru
Scopul evenimentului a fost de a aduce teatrul mai aproape de elevi prin instrumente pedagogice
de dramă. Proiectul a fost implementat în cadrul subprogramului de educație teatrală al Programului de
educație culturală a CCJHR. Cursurile au fost susținute de profesorul de teatru Sipos Tünde și de actrița
Némethy Zsuzsa Gabriella. La Liceul de Artă Nagy István în 8 clase, la Gimnaziul Segítő Mária în 1 clasă și
la Liceul Profesional Kós Károly în 5 clase. Fiecare clasă a luat parte la o sesiune de 2 * 50 de minute
bazată pe musicalului Undeva în Europa cu instrumente pedagogice dramatice. În cele 14 ocazii s-a lucrat
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cu aproape 350 de elevi pe teme specifice precum războiul, privarea, foametea și moartea. Proiectul a
avut și un logo special. S-a desfășurat în perioada 16 noiembrie-22 decembrie 2021.
Educația teatrală a deschis porți copiilor în ceea ce privește cunoașterea de sine, cunoașterea mai
profundă a comunității de clasă, comunicarea mai ușoară și o perspectivă mai profundă asupra
problemelor sociale.
https://www.facebook.com/kkozpont/photos/a.204654546310976/4333651596744563

8. Program de educatie cultural-muzicală "Zenés beszélgetés"
Scopul a fost educația culturală muzical-literară, dezvoltarea sensibilităţii estetice a elevilor, a
capacităţilor de receptare şi exprimare muzicală, prin audiţii muzicale.
În cadrul acesteia s-au desfășurat două evenimente:
în data de 25 noiembrie 2021 la Școala Generală Petőfi Sándor din Miercurea Ciuc în
cadrul orei de Poezie și Muzică a fost susținut un recital pentru 40 de elevi, susținut de artistul chitarist
Sinha Róbert și cântăreața Danics Dóra din Ungaria.
în data de 26 noiembrie 2021 la Cinematograful Csíki Mozi din Miercurea Ciuc a fost
susținut un spectacol la care lângă cei doi artiști sa alăturat Dr. Prohászka-Rád Boróka docent al Facultății
de Științe Socio-Umane Sapienția din Miercurea Ciuc, colaborator în acest proiect. Spectacolul a avut
avut 80 de spectatori.
Parteneri au fost Şcoala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza, Nemzeti Tehetségprogram,
Oamenii.Inspiră și Școala Generală Petőfi Sándor.
https://liget.ro/studio/danics-dora-az-alkotas-oromebol-jovok
9. Spectacolului Lackfi János: Hinták
Scopul principal al producției este educaţie culturală literară şi muzicală, tema fiind definirea rolului
femeii fără generalități. Spectacolul de 1 oră și 20 minute a fost prezentat de doi actori locali Tarjányi
Krisztina Irma și Molnár Enikő în data de 5 decembrie 2021 la Cinematograful Csíki Mozi și a avut 120 de
spectatori. Au colaborat compozitoarea Varga Abigél, graficianul Ilyés Mariann, violoncelista Agárdi
Eszter și a flautista Pethő Rebeka.
https://liget.ro/studio/kegyetlen-oszinteseg-kepmutatas-nelkul-egy-zuhanas
https://hargitanepe.ro/egy-drama-amely-foldre-rangat-es-egbe
10. Spectacol pentru copii de Moș Nicolae al formației Mesehetes
Spectacolul organizat cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae a fost susținut de către formația
Mesehetes în data de 6 decembrie 2021 în Amfiteatrul Consiliului Județean Harghita. Au fost susținute
trei concerte a câte 40 de minute fiecare cu o pauză de 20 de minute între ele, pentru a se putea
respecta respecta reglementările pandemice în vigoare. La fiecare spectacol a fost prezent și un actor
deghizat în Moș Nicolae și au participat câte 40 de copii cu părinți.
11. Cunoașterea și păstrarea tradițiilor populare locale pentru elevii școlilor din Ghimeș Csángórózsa
Deschiderea cursurilor a avut loc în data de 7 mai 2021 în Lunca de Jos la Casa peisajului.
Cursurile se adresează elevilor din zona Ghimeșului dornici să învețe meșteșugurile brodatului pe pânză,
pe piele, croșetarea de dantelă. Sub îndrumarea a patru meșteri populari, aceștia au participat la 20 de
cursuri. Scopul proiectului a fost cunoașterea și păstrarea tradițiilor populare locale pentru elevii școlilor
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din Ghimeș, învățarea și stăpânirea artei populare a cusăturilor manuale. La cursuri au participat cca. 120
de elevi din clasele V-VIII din Lunca de Jos și Valea Rece din școlile „Gusztáv Károly Majláth Károly” și
Școala Gimnazială din Valea Rece. Elevii încă de la început și-au ales meșteșugurile pe care doresc să le
învețe. Pentru aceste cursuri au fost achiziționate articolele și ustensilele necesare. În data de 18 iunie
2021 a avut loc o vizită pe teren la care lucrătorii instituției au putut observa stadiul de învățare iar în
data de 8 decembrie a avut loc o festivitate de închidere de an. În cadrul acesteia a avut loc și o expoziție
din lucrările realizate de elevi pe parcurs. S-a putut observa un real progres, elevii au realizat și articole
de folosință brodate cu motive tradiționale locale. Participanții au primit câte un ecuson cu emblema
cursului, având menirea de a îl promova. La sfârșitul anului pentru desfășurarea cursurilor au fost
achiziționate 35 de piei de oi pentru ca în în cadrul cursurilor din 2022 elevii să poată să începe croiala și
broderia pieptarilor din costumul tradițional.
https://www.facebook.com/page/170437776399320/search/?q=csangorozsa
12. Gitár hangja- concert de datini de crăciun
În data de 20 decembrie grupul muzică Gitár hangja al copiilor din Armășeni sub conducerea
Dani Maria au prezentat spectacolul de datini de crăciun Betlehemes. 7 din cei 11 copii au cântat la
chitară, 5 copii au prezentat povestea crăciunului în scene de sculptură vie. Spectacolul a fost prezentat
în aula Gimnaziului Segítő Mária și a fost vizionat de 120 elevi din clasele 5-8 ai gimnaziului.
https://www.facebook.com/page/170437776399320/search/?q=gitar%20hangja
13. Realizare film educativ - științific pentru elevii școlilor din județul Harghita, A tegnap nélküli
nap”- scipt, trailer
Filmul are ca scop promovarea diferitelor domenii ale științelor prezentate într-un mod jucăuș, pe
înțelesul mai multor persoane în deosebi pentru elevi. Acesta va avea mai multe episoade și fiecare
episod va prezenta un anumit domeniu științific. În data de 18 decembrie a fost prezentat trailer-ul cu o
durată de 2,26 minute la care a fost editat un script de 48 de pagini. Protagonistul a fost actorul Puskás
László, regizat de Csiki István Zsolt și produs de Obszkura Production și Bodo István, scenariul a fost scris
de Nagy Péter, Biró Réka, Csiki István Zsolt.
https://www.facebook.com/erdelytv/videos/623049795640157
https://hargitanepe.ro/fizika-es-kozmologia-kozerthetoen/
https://www.facebook.com/peter.nagy.355/videos/2752636141707379
14.Realizare film educativ – Viața la sat
Filmulul educativ-cultural are ca scop prezentara satelor din zona Ciucului, a vieții în sate, a
meșteșugurilor tradiționale, a datinilor populare. Grupul țintă sunt în deosebi elevii școlilor din județ. Va
cuprinde cca. 6 episoade iar fiecare episod va fi prezentat în cursul anului 2022 în școlile din județ pentru
cca 1000 de elevi, în cadrul cursurilor încadrându-se în programa acestora. Producătorul filmului este
Blue Frog Film And Media.
Evenimentele au fost realizate în totalitate offline, cu respectarea măsurile sanitare pandemice la care au
participat cca. 5150 persoane, dar au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în mediul online
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însumând un impact persoane de 47907 persoane, aproximativ 248 like-uri, 2420 interacțiuni, 28
distribuiri.
Costul programului a fost de 66494.37 lei, responsabilul programului a fost Triff Ramona Gabriela.

Cunoașterea și păstrarea tradițiilor populare locale
pentru elevii școlilor din Ghimeș - Csángórózsa

Program de educatie cultural-muzicală "Zenés beszélgetés"

Atelier de pedagogie teatrală Enter- poartă spre teatru

Realizare film educativ - științific pentru elevii școlilor
din județul Harghita, A tegnap nélküli nap”- scipt, trailer

11. Festivaluri și turism
Scopul principal al programului este organizarea în parteneriat cu asociaţii culturale a unor programe
culturale, festivaluri de păstrarea tradiţiilor, cântece şi dansuri populare, muzică, gastronomice cu
specific local care sunt remarcabile şi de mare renume în regiunea Ciucului care aduc un aport important
și în promovarea și dezvoltarea turismului local.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarea arie de dezvoltare:
- 11. - Crearea sinergiilor între competenţe, instituţii şi sectoare
Scopul programului s-a realizat prin prisma următoarelor proiecte și evenimente:
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1.
Workshop - Festivalul Cârnațului ediția a VIII-a
Scopul evenimentului a fost continuarea și păstrarea tradițiilor gastronomice locale, a preparării
cârnațului. Evenimentul din acest a s-a axat pe comunitate, asigurarea continuității, păstrarea tradițiilor
în nostalgia festivalurilor anterioare. S-a desfășurat în data de 6 februarie 2021 la Nicolești. Au participat
grupuri locale, localnici și invitați cca. 400 persoane. Activitățile gastronomice au fost completate de un
spectacol umoristic Orotvai Komák și actorul Kozma Attila.
2. Întâlnirea Tarafurilor Populare din Transilvania, ediţia a XVI- a
Scopul întâlnirii a fost extinderea colecției de muzică populară și dansuri populare, de a atrage atenția
asupra specificului culturii transilvănene, de a dezvolta relații culturale în spiritul sinergiei. În fiecare an,
la întâlnire participă cei mai buni muzicieni ai tarafurilor populare transilvănene, profesioniști și amatori.
S-a defășurat în perioada 13-16 mai 2021 la Lunca de Jos, Valea Boroș. Au avut loc cursuri cu tematică
folclorică și de muzică populară, un master class spectacole, o conferință și sedința anuală a Asociației
Erdélyi Magyar Népzenészek Egyesülete. La cursuri au participat 95 de tineri muzicieni. La întâlnire au
participat cca. 200 persoane/zi.
https://hargitanepe.ro/16-erdelyi-tanchazzeneszek-talalkozoja
3. Festivalul Mămăligii
Scopul evenimentului este de a atrage atenția asupra culturii gastronomice ceangăiești. În cele două zile
de festival localnici au preparat mâncăruri tradiționale din brânză și mămăligă, au avut loc concursuri de
artizanat, concerte de dans și muzică populară: Grupul de dansuri populare din Valea Rece, Ansamblul de
dans Kesice din Lunca de Sus, Grupul de dansuri populare Ordasok din Lunca de Jos, Grupul de dansuri
populare din Sândominic Tenyeres-Talpas, Grupul de dansuri populare din Vlăhița, Grupul folcloric din
Bancu, Grupul folcloric Vadrózsa Néptáncegyüttes din Sâncrăieni, spectacolul de muzică populară a lui
Adorján Antal, spectacolul umoristic al lui András Előd: Előd, az Utód, bal cu participarea formației Fintu
Band și spectacolul folkloric Zeng a lélek zeng a szó prezentat de Ansamblul Național Secuiesc Harghita.
La festival au participat cca. 350 – 400 persoane.
https://www.facebook.com/fatanyeros.csangopanziok
4. Festivalul Botorka – ediția a XXV-a
Scopul evenimentului a fost promovarea muzicii populare autentice, de a crea o oportunitate pentru cei
cărora le place muzica populară de a-și arăta cunoștințele, muzica populară și dansurile populare.
S-a defășurat în perioada 23-26 septembrie 2021 în localitatea Bălan.
În cadrul festivalului a fost prezentat filmul „Mâna divină”/ „ Isteni Kéz” la Casa de Cultură Bălan. A avut
loc spectacolul ansamblului de muzică populară din Ceuaș, ansamblu care a participat și în film, la care sa alăturat Ansamblul Kedves Zenekar. Seara a fost închisă cu casa dansului popular.
A avut loc la o drumeție care a avut ca scop cunoașterea zonei din punct de vedere geografic și istoric. A
fost urmat de spectacolul „Rendek között, vonók mögött – népzenész sorsok a XXI-dik századból”. A avut
loc o paradă a grupurilor folclorice în oraș și un dans comun. Festivalul s-a încheiat cu un program de
gală. La evenimente au participat cca. 450 de persoane.
https://hargitanepe.ro/elkezdodott-a-25-botorka-fesztival/
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5.
Întâlnirea corurilor de la Csongrád, Concertul corului Madéfalvi Schola
Scopul evenimentului este participarea la Întâlnirea corurilor din Csongrád a corului Madéfalvi Schola.
Promovarea corurilor și a muzicii de cor județene harghitene.
Corul Madéfalvi Schola a participat la întâlnirea corurilor de la Csongrád cu 15 membri. Concertul a avut
loc pe 25 septembrie 2021, conducătorul și dirijorul corului a fost Ványolós András. Durata concertului a
fost de 1 oră. Corul a fost, de asemenea, însoțit de un membru al CCJHR. Corul a primit o diploma
Muzică Fără Frontiere la finalul concertului.
Nr. participanți cca. 350 de persoane.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6853045494720925&set=a.212469578778583
Evenimentele au fost realizate în totalitate offline, cu respectarea măsurile sanitare pandemice la care au
participat cca. 2500 persoane, dar au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în mediul online
însumând un impact persoane de 15200 persoane, aproximativ 156 like-uri, 81 interacțiuni, 26
distribuiri.
Costul programului a fost de 21105 lei, responsabilii programului au fost András Jolán și Triff Ramona.

Întâlnirea Tarafurilor Populare din Transilvania, ediţia a XVI- a

Festivalul Mămăligii

Festivalul Botorka – ediția a XXV-a

Întâlnirea corurilor de la Csongrád, Concertul corului Madéfalvi Schola
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12. Program dedicat culturii rromilor
Scopul programului a fost să ofere sprijin profesional şi de organizare pentru iniţiativele cu impact la
nivel zonal dar și județean. Promovarea culturii rrome, a tradițiilor, meșteșugurile tradiționale, a muzicii,
dansului și cântecelor tradiționale rrome, sprijinirea talentelor și a comunităților rrome.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarea arie de dezvoltare:
- 5. Programe de cooperare zonală
1.
Expoziție fotografică și prezentare de meșteșuguri tradiționale rrome intitulată „ Jăraticul
sufletului ”
Scopul evenimentului a fost prezentarea pentru public prin prisma unei expoziții fotografice viața de zi cu
zi a rromilor, realizate de 29 de fotografi din Ținutul Secuiesc, precum și prezentarea activităților
tradiționale de artizanat practicate de membrii comunităților rrome. S-a desfășurat în perioada 10-14
aprilie 2021 în Miercurea Ciuc, Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita.
Expoziția foto a fost organizată de Centrul Cultural Județean Harghita în cadrul Conferinței Internaționale
„DreamRoad – vise, drumuri, șanse”, privind sărăcia profundă. Expoziția a fost vizitată de aproximativ
250 de persoane. De asemenea, în zona arcadelor au avut loc ca parte integrantă a expoziției, prezentări
de meșteșuguri practicate de mesteri rromi: împletituri din nuiele, confecționarea măturii tradiționale de
sorg, muzică rromă-taraf, împletituri din paie, confecționarea portului tradițional rrom, forjarea fierului,
spectacol de taraf. Prezentări de meșteșuguri au fost vizitate de cca. 500 persoane.
În ziua de deschiderii, 15 copii rromi de la Arena Sportivă Erőss Zsolt dn Miercurea Ciuc au vizitat de
asemenea expoziția și au încercat meșteșugurile prezentate.
În cadrul conferinței au avut loc și evenimente culturale precum: Spectacolul de teatru al Perkucigó care
a avut 100 de spectatori și concertul de jazz Jazzpar Trio care a avut de asemenea 100 de spectatori.
https://regioradio.info/hirek/elstartolt-a-dream-road-melyszegenyseg-konferencia/
https://maszol.ro/belfold/Almok-utak-eselyek-nemzetkozi-melyszegenysegi-konferencia-kezdodottCsikszeredaban
2.
Evaluarea activităților pastorale a romilor din Ciucul de Jos
Scopul evenimentului a fost discutarea începerii îngrijirii pastorale țigănești ca și oportunitate de
integrare. Evenimentul a avut loc în data de 16 iulie 2021 la Miercurea Ciuc la Consiliul Județean
Harghita. Au fost evaluate activitățile pastorale ale romilor din Ciucul de Jos și au fost discutate
experiențele de până acum. La evaluare sa hotărât că aceste activități vor avea continuitate. Au fost
prezenți și dr. Kovács Gergely, arhiepiscop romano-catolic din Alba Iulia, precum și arhiepiscopul și
preoții parohilor din Ciucul de Jos. S-a decis că va continua recuperare a decalajului a comunităților care
trăiesc în sărăcie profundă. A participat 85 persoane.
https://www.borbolycsaba.ro/borboly-csaba-fontos-hogy-ne-szocialis-problemakent-fogjak-fel-azeletuket-a-melyszegenysegben-elo-kozossegek/
https://hargitanepe.ro/egyuttmukodik-az-egyhazi-es-a-vilagi-vezetes-jo-pelda-az-alcsikiciganypasztoracio/
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Evenimentele au fost realizate în totalitate offline, cu respectarea măsurile sanitare pandemice la care au
participat cca. 1000 persoane, dar au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în mediul online
însumând un impact persoane de 4958 persoane, aproximativ 192 like-uri, 81 interacțiuni, 36 distribuiri.
Costul programului a fost de 23619,90 lei, responsabilii programului a fost Triff Ramona.

Ziua Rromilor - prezentare de meșteșuguri tradiționale rrome

Ziua Rromilor Deschiderea Expoziția fotografică intitulată
„ Jăraticul sufletului ”

13.
Program centru metodologic cultural
Scopul programului este sprijinirea activităților culturale și științifice din județul Harghita cu metode,
tehnici, informații, practici buni., promovarea științei, transferul de cunoştiinţe, workshopuri, ateliere și
conferințe tematice, contribuirea editării materialelor cu conținut cultural, trezauri cu valori etc. De
asemenea promovarea instituției ca centru metodologic, a multiculturalității, căutarea și facilitarea
posibilitățiilor de cooperare, dezvoltarea diferitelor compentențelor lingvistice, digitale etc. necesare
pentru actorii culturali.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarea arie de dezvoltare:
11. Validarea paradigmei de economie a cunoaşterii
Scopul programului s-a realizat prin prisma următoarelor expoziții și proiecte culturale:
1.
Dezbatere publică a strategiei culturală a județului Harghita
A avut loc în data de 9 martie 2021, în Sala de Marmură a Consiliului Județean Harghita. A participat
președintele Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba, vicepreședintele Bíró Barna Botond, Ferencz
Angéla, Zonda Erika, Csák László din partea elaboratorului, precum și reprezentanții instituțiilor publice
culturale din județul Harghita, în total 25 de persoane. Evenimentul a avut caracter hibrid, participanții
au luat parte la dezbateri în mediul offline și online.
Au fost prezentate principiile, obiectivele și pilonii principali pe care se bazează Strategia culturală a
județului Harghita .
https://www.borbolycsaba.ro/hargita-megye-kulturalis-strategiaja-valasz-az-uj-idokkihivasaira/?fbclid=IwAR2SrBq4k0kLtupDoJ3DIcqV8Xe_rsQeOnudFPhZ5rCvnXTL-8W6vR36e3s
2.
Încondeierea ouălor de Paști cu meșterul Bíró Gyöngyi
În data de 31 martie 2021, la sediul Centrului Cultural Județean Harghita a avut loc un atelier de predare
a artei și meșteșugului de încondeiere a ouălor de Paști . Atelierul a fost condus de Bíró Gyöngyi, la
solicitarea Asociației Csíki Anyák Egyesülete. Au participat 12 persoane.
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3.
Discuție Zoom cu privire la situația intrepreților și artiștilor
În data de 20 aprilie 2021 a fost organizat o discuție pe platforma Zoom la care au participat 12
reprezențanți ai CJH și subunitățile culturale ale acestuia. Tema discuției a fost : artiștii, interpreții sunt
printre cei mai afectați de criza Covid-19.
Pe baza cercetărilor din 2020 realizate de CCJHr s-a concluzionat că, cei care au fost afectate de
pandemie erau acei artiști care lăngă activitatea artistic de bază nu aveau altă sursă de venit. Ca soluție a
fost oferit remunerarea diferitelor prestații online realizate de aceștia. S-a discutat și despre metodologia
dificilă a apelurile de proiecte lansate, au fost integrate feedbackurile primite în toamna anului 2020.
4. Curs Comunicăm valorile noastre în limba engleză (grupe: A2, B1)
Cursul a avut loc în perioada decembrie 2020 – 21 iulie 2021. A fost organizat pentru actorii culturali,
organizatorii de evenimente culturale din partea instituțiilor publice, UAT-uri din județul Harghita. Cursul
a fost împărțit în două grupe: A2 pentru începători, B1 pentru avansați. Fiecare grupă a efectuat 60 de
ore de curs. În total au participat 23 de persoane, au absolvit 23 de persoane.
Partener: Centrul de Educație Spektrum
5.Curs de grafică
Cursul a avut ca scop dobândirea abilităților de a realiza aplicații practice pentru principalele medii de
lucru cu grafică computerizată - DTP design. La sfârșitul cursului participanții au putut să realizeze lucrări
practice pentru publicitate, web sau print.
Cursul s-a desfășurat în perioada 10-11 și 17-18 decembrie 2021, însumând în total 16 ore de teorie și
practică. Au participat în total 14 persoane
Partener: Asociația Cultura Nostra. Modul de realizare: offline
6.
Conferința Márton Áron
Intitulată „X. csíkszentdomokosi megemlékezés és zarándoknap Márton Áron püspök születésének
125. Évfordulóján”
Scopul conferinței a fost transmiterea moștenirii crezului catolic, a identității locale, cultival și
reprezentat de episcopul Áron Márton generației tinere și comemorarea a 125 de ani de la nașterea
episcolpului. Conferința a fost organizată în data de 28 august 2021 la Sândominic, la Márton Áron
Látogató- és Zarándokközpont care a fost deschis cu această ocazie. Conferința a fost precedată de o
tabără de 4 zile la care au participat cca. 100 de copii. La conferință au participat în total 500 de
persoane.
https://szekelyhon.ro/aktualis/megnyilt-a-csikszentdomokosi-marton-aron-latogato-es-zarandokkozpont
https://hargitanepe.ro/marton-aron-puspokre-emlekeztek-meg-kell-mutatnunk-istennek-hogymegerdemeljuk-a-puspok-szentte-avatasat/
https://maszol.ro/kulfold/125-eve-szuletett-az-emberkatedralis-Marton-Aron-puspok
7.
Conferința Via Mariae, ediția a XI-a - „Prezentul și viitorul drumului Mariei!”
Conferința anuală a fost organizată în perioada 8-10 octombrie 2021, Șumuleu Ciuc la casa Jakab Antal,
Vlăhița și Căpâlnița. S-a întergat în șirul evenimentelor organzate în cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc,
ediția a XII-a. În cadrul conferinței s-au discutat „Anii Covid”, prezentări de către pelerini și coordonatorii
diferitelor programe ale asociației. A avut loc lucru pe teren în localitățile Vlăhița și Căpâlnița și o
drumeție care a fost un tur istoric, religios și natură pe traseul Xantus de pe Muntele Șumuleu. Au
participat
100 de persoane.
https://www.youtube.com/watch?v=Gz3q9kaaItQ
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8.
Valori Hargitene
În cursul anului au fost elaborate și postate pe pagina https://valoriharghitene.ro/despre-valoriharghitene/ materiale despre patru valori culturale harghitene elaborate în trei limbi (ro, hu , eng):

Lăsata Secului în județul Harghita

Sistemul de ceasuri solare de la Șumuleu Ciuc

Bazilica și Mănăstirea Franciscană Șumuleu Ciuc

Monumentul Siculidicium
Scopul acestora este promovarea valorilor culturale harghitene.
9.
Forumul Cultural ”Cultura Tradițională – Tezaure Umane”
A fost organizat de Asociaţia Centrul Pentru Resurse şi Dezvoltare Durabilă „Orizont 2050” în data de 4
iunie în localitatea Subcetate. Manifestarea a avut scop principal prezentarea și dezbaterea problemelor
cu care se confruntă comunitățile locale, în ceea ce privește conservarea și promovarea culturii
tradiționale. Au participat 40 de persoane, reprezentanți ai asociațiilor și organizațiilor culturale din țară.
10.
Lansare carte: Főcze János - A MADOSZ. Baloldali magyar történet a Román Királyságban
(1934‒1944)
În data de 29 septembrie 2021, la sediul Centrului Cultural Județean Harghita a avut loc prezentarea de
carte a istoricului Főcze János. Zsolt Orbán, profesor la liceul Áron Márton, a purtat o discuție cu autorul.
Gazda evenimentului a fost Ferencz Angéla, managerul instituției.
https://multikult.transindex.ro/?hir=11915&a_madosz._baloldali_magyar_tortenet_a_roman_kiralysagb
an_focze_janos_konyvbemutatoja_csikszeredaban
11.
Premierea concursul de științe sociale József Venczel ed. IX-a
Concursul s-a desfășurat în perioada 23 septembrie – 11 noiembrie 2021.
În data de 10 noiembrie 2021 a avut loc festivitatea de premiere, unde Centrului Cultural Județean
Harghita a acordat 8 premii constând în cărți științifice, cercetare în domeniul cultural, arte vizuale.
Prin acordarea premiilor scopul este promovarea CCJHr dar și impulsionarea generației tinere spre
aprofundarea cunoștințelor despre regiune, moștenire culturală etc.
12.
Daczó Katalin: „Jeles alcsíkiak E-G, életrajzi adattár”
Este continuarea publicației de tip lexicon, realizată de Daczó Katalin, în parteneriat cu Asociația Alcsík
Kistérség. CCJHr a finanțat parțial redactarea acesteia.
13.
Revista Művelődés
Diseminarea revistei profesionale de istorie a culturii transilvănene către cât mai mulți profesori și
organizatori comunitari culturali, către personalitățile culturii, a bibliotecilor din județul Harghita. Se
distribuie lunar câte 100 de bucăți.
14.
Ziuă metodologică
În data de 15 decembrie 2021 a avut loc în localitatea Ciumani evaluarea anuală a celor trei centre
culturale din județ: Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita,
Central Cultural Județean Harghita și Centrul Cultural și de Arte – Lăzarea. A participat președintele CJH și
36 de angajați ai celor trei centre.
Evenimentele au fost realizate în majoritate offline, cu respectarea măsurile sanitare pandemice la care
au participat cca. 2000 persoane, au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în mediul online
însumând un impact persoane de cca. 10000 persoane, aproximativ 1100 like-uri, 2500 interacțiuni, 50
distribuiri.
Costul programului a fost de 26.212,44 lei, responsabilul programului a fost Lajos Mária Franciska
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Conferința Márton Áron- deschidere

Forumul Cultural ”Cultura Tradițională – Tezaure Umane”

Lansare carte: Főcze János - A MADOSZ. Baloldali magyar történet
a Román Királyságban (1934‒1944)

Curs Comunicăm valorile noastre în limba engleză (grupe: A2, B1) - închidere

14. Programe culturale cu ocazia comemorărilor
Scopul programului a fost sprijinirea și păstrarea memoriei culturale colective prin participarea la
comemorări prin programe culturale.
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030,
încadrându-se în următoarea arie de dezvoltare:
- 13. Sprijinirea consumului cultural conştient
Scopul programului s-a realizat prin prisma următoarelor proiecte și evenimente:
1.
Spectacol teatral „Szép Fehér Annácska” Cu ocazia Zilelor culturii maghiare
Spectacolul a avut trei reprezentații, în data de 22 ianuarie 2021 în localitatea Frumoasa în Căminul
cultural, în data de 23 ianuarie 2021 în localitatea Lunca de Jos în Căminul cultural, în data de 25
ianuarie 2021 în localitatea Miercurea Ciuc la sediul Centrului Cultural Județean Harghita. D-na Márdirosz
Ágnes, actor al Teatrului Csíki Játékszín, a susținut spectacolul de teatru, serată de balade ” Szép Fehér
Annácska”, cu ocazia Zilelor culturii maghiare. Spectacolul a fost gratuit, dar având în vedere măsurile și
reglementările în domeniul sănătății publice, numărul de locuri a fost limitat. Fiecare reprezentația a
avut
un
număr
de
60
de
spectator,
în
total
180
de
spectatori.
Limita de vârstă pentru vizionarea spectacolului a fost de 14 ani.
Partenerii evenimenutului au fost Primăria comunei Frumoasa și Primăria comunei Lunca de Jos.
https://www.facebook.com/kkozpont/posts/3366205030155896
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2.
Ziua Patrimoniului Cultural- excursie de studiu și întâlnire profesională
Scopul evenimentului a fost comemorarea Zilei Patrimoniului Cultural în cadrul căreia participanții să
cunoască patrimoniul construit al comunei Frumoasa și al Centrului Memorial al Grănicerilor Secui.
Comemorarea a avut loc în perioada 21-24 septembrie 2021 în comuna Frumoasa la Centrul Memorial al
Grănicerilor Secui. Au participat 250 persoane din care: 29 elevi din clasa a VI-a din Liceul de Arte Nagy
István și un profesor, 56 de elevi din Gimnaziul Segítő Mária din două clase a VI.-a și doi profesori, din
Sântimbru 24 elevi din Școala Gimnazială Arany János clasa a VIII.-a cu 2 profesori, 141 specialiști din
domeniul cultural, la o excursie de studiu organizată de CCJHR, în cadrul căreia au vizitat nou-deschis
Centrul Memorial al Grănicerilor Secui din Frumoasa unde au participat la un tur al muzeului însoțit de
un tur ghidat, după care au vizitat expoziția foto în aer liber János Kájoni și s-au familiarizat cu
moștenirea construită din localitate. În cea de-a patra zi a programului, au avut loc întâlnirea
profesională a specialiștilor din domeniul culturali din regiunea Ciuc, în cadrul căreia au vizitat Centrul
Memorial al Grănicerilor Secui și au făcut cunoștință cu patrimoniul construit din Frumoasa. Au participat
34 de specialist din domeniul cultural din zona Ciuc.
3. Workshop Kodály Zoltán
Scopul evenimentului a fost comemorarea Zilei de naștere a muzicianului Kodály Zoltán. Workshopul a
fost organizat în data de 16 decembrie 2021 la sediul CCJHr din Miercurea Ciuc la care au participat 12
persoane, specialiști în domeniul culturii. Temă workshopului a fost comemorarea a 139 de ani de la
nașterea muzicianului Kodály Zoltán.
4. Negyed évszázad
Evenimentul a fost realizat cu ocazia a 25 de ani de la înființarea ansamblului de dans popular
Ördögborda. A avut loc în perioada 26-30 decembrie 2021 în localitatea Bălan. Programul a demarat cu
un spectacol al fostilor membri ai ansamblului. A avut loc difuzarea unui material comemorativ Amintiri,
din materiale video și fotografii realizate pe parcursul a 25 de ani, concertul ansamlului Kedves zenekar,
o degustare de vinuri alese, serate de dans popular. În data de 29 decembrie a avut loc spectacolul Jerika
Kő legendája, prezentat de ansamblul popular Mocorgok din Ciumani. Partener a fost Centrul Cultural și
de Arte Lăzarea. Au participat cca. 300 de persoane.

Ziua Patrimoniului Cultural- excursie de studiu și întâlnire profesională

Negyed évszázad - spectacolul Jerika Kő legendája
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Evenimentele au fost realizate în totalitate offline, cu respectarea măsurile sanitare pandemice la care au
participat cca. 1450 persoane, dar au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în mediul online
însumând un impact persoane de 7519 persoane, aproximativ 59 like-uri, 290 interacțiuni, 10 distribuiri.
Costul programului a fost de 12.800,00 lei, responsabilul programului a fost Triff Ramona Gabriela.

Programele și evenimentele realizate de Centrul Cultural Județean Harghita în anul 2021 au înregistrat în
total o participare a cca. 67000 persoane și au fost urmărite știri și postări despre evenimente și în
mediul online însumând un impact persoane de 2170000 persoane, aproximativ 14025 like-uri, 43522
interacțiuni și 3116 distribuiri.

Manager,
Ferencz Angéla

Miercurea Ciuc
3 martie 2022
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