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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 

„A mi falunkban ő tesz a legtöbbet a kultúráért” 

 

Lezárult a Hargita Kultúra Munkacsoport által 

kezdeményezett "A mi falunkban ő tesz a 

legtöbbet a kultúráért" című publicisztikai 

verseny. Összesen 24 tanuló nevezett be, 7 

tanár irányításával. Nyolc tartalmas és igen 

érdekes dolgozat született, összesen 7 

személyről. A versenyre a következő 

települések iskoláiból jelentkeztek be: 

Gyergyóremete, Kőrispatak, Felsőboldogfalva, 

Csíkszentmihály, Csíkmenaság, Csíkcsicsó és 

Gyimesfelsőlok. Ezen a héten meglátogattuk a versenyzőket és átadtuk a díjakat, okleveleket. 

A díjazásról készült képeket a következő linken lehet megtekinteni:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559453124164448.1073741925.17043777639932

0&type=1 

 

Fiatalok a vidékért! Fiatal szakemberek esélyei, szakmai lehetőségei a székelyföldi 

vidékfejlesztésben témában szervez műhelykonferenciát a Pro Agricultura Hargitae 

Universitas Alapítvány, amelyen a Hargita Kultúra Munkacsoport is részt vesz. Ferencz Angéla, 

a HMKK igazgatója Kultúra és vidékfejlesztés kapcsolatáról tart előadást, Silló Ágota 

kerekasztalon vesz részt Fiatal szakemberek fejlesztéspolitikai tudásának térségi hasznosítási 

lehetőségei témában.  

 

TEREP-TÁR 

 

 

Hargita megyei vidéki művelődési 

házak felmérése terepmunka során 

Madéfalva községbe látogatott el a 

Hargita Kultúra Munkacsoport. 

Felmértük kultúrotthon állapotát, 

fényképeket készítettünk, illetve a 

helységben zajló kulturális 

tevékenységekről érdeklődtünk. A helyi 

polgármesteri hivatallal együttműködve 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559453124164448.1073741925.170437776399320&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559453124164448.1073741925.170437776399320&type=1


 

 

 

a települések kulturális életéről és az 

azokat mozgató csoportokról, civil 

szervezetekről folytattunk beszélgetést 

a helyi kulturális életért felelős 

személlyel. Ottjártunkkor épp a 

Madéfalviak Világtalálkozójának 

szervezési munkálatai zajlottak.

 

WEB-TÁR 

 

Vidéki kulturális csoportok webes jelenléte 

 

Hargita megyében nagyon sok tevékenykedő kulturális csoport működik vidéki 

környezetben. Munkásságukról azonban többnyire a közvetlen környezet, a falu lát és 

hall. Ahhoz, hogy együttműködések alakulhassanak ki a csoportok között, fontos, hogy 

ismerjék egymás munkáját. Ehhez a legmegfelelőbb módszer a webes felületen való 

jelenlét, amely egyben költséghatékony is. 

A csíkszentsimoni fúvószenekar és az újtusnádi színjátszócsoport Facebook oldalait 

ajánluk figyelmébe! Ők már ott léteznek a virtuális világban. 

 

A csíkszentsimoni fúvószenekar Facebook oldala elérhető a következő linken: 

https://www.facebook.com/csikszentsimoni.fuvoszenekar 

 
 

Az újtusnádi színjátszócsoport Facebook oldala elérhető a következő linken: 

https://www.facebook.com/ujtusnadi.szinjatszocsoport?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/csikszentsimoni.fuvoszenekar
https://www.facebook.com/ujtusnadi.szinjatszocsoport?fref=ts


 

 

 

ÉRTÉK-TÁR 

A világ diafilmeken 

 

Több ezer diafilmet nézhet meg 

mostantól bárki a Virtuális 

Diafilmmúzeum oldalán. A magyar 

diafilmek gyűjtőoldala a legnagyobb 

magyar diafilm-gyűjtő, Bíró Ferenc 

gyűjteményén alapul és a tervek szerint 

hetente bővül. 

A gyűjtemény rendelkezik az 1920-as 

évektől napjainkig megjelent oktató, 

ismeretterjesztő és szórakoztatási 

célokat szolgáló diafilmek és 

diasorozatok érdemi teljességével. 

A honlap a következő linken érhető el: 

http://dia.osaarchivum.org/public/index.

php 

  

 
 

FORRÁS-TÁR 

Pályázati felhívás diákoknak! 

 

A főnemesi családok múltját kutató történelmi pályázatot hirdet magyarországi 

és Magyarország határain túli általános és középiskolás diákoknak az ELTE Apáczai Csere 

János Gyakorlógimnázium és Kollégium. 

A pályázatot 2014. június és 2015. június között kell megvalósítani A diákok 

feladata, hogy tanáraik segítségével a főnemesi családok múltját kutatva készítsenek egy 

projektet: mutassák be a kiválasztott család egy tagjának, esetleg tagjainak a szerepét 

egy település életében, fejlődésében, történelmének, hagyományainak alakulásában. A 

diákokat kisfilmek, interjúk, dokumentumok feltöltésére, életút-bemutatásra kérik. 

A pályázatról a következő linken olvashat: 

http://meridian.apaczai.elte.hu/?tipus=c&rovat=t&alrovat=aktualis_temak&cikk=t399 

 

http://dia.osaarchivum.org/public/index.php
http://dia.osaarchivum.org/public/index.php
http://meridian.apaczai.elte.hu/?tipus=c&rovat=t&alrovat=aktualis_temak&cikk=t399


 

 

 

TUDÁS – TÁR 
 
Szabó János Zoltán értekezése a kulturális fesztiválokról 
 

A kulturális fesztiválok mint a művelődés új formái címmel írt értekezést Szabó János 

Zoltán, okleveles művelődési és felnőttképzési menedzser. A dolgozat központi témája a 

fesztivál. Az értekezés a fesztivál és a kulturális fesztivál fogalmának meghatározásával 

kezdődőik, majd ezt követi a fesztivál-jelenség történeti sajátosságainak bemutatása, a 

fesztiválkutatás elméleti kérdéseinek felvázolása, illetve a saját kutatás eredmények 

összefoglalása. A kutatás a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Események 

Kollégiuma által 2007 évben támogatott fesztiválok szervezői körében zajlott. 

 

Az értekezés a következő linken érhető el: 

http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/129798/5/Szabo_Janos_Zolt
an_Ertekezes-t.pdf 
 

 
 
 
FOGALOM-TÁR       
 
Vidékfejlesztés (8): Szubszidiaritás 

 

A szubszidiaritás elve azt írja elő, hogy adott rangsorban vagy struktúrában a fölsőbb 

szint nem veheti át azokat a szerepeket, amelyeket egy alacsonyabban elhelyezkedő 

szint is képes kielégítő módon betölteni. 

Ez az alapelv mind a személy (az egyén) és a hatóság magasabb szintje (a közösség) 

között, valamint a hatóság, hatalomgyakorlás különféle szintjei között a közösségen 

(társadalmon) belül alkalmazható.  

A szubszidiaritás elve a hatalomnak valamely hierarchián belüli megosztását és 

használatát szabályozza. A hatalom vertikális elosztására vonatkozik, de érinti a 

törvénykezés kérdéseit is mind a hatalomgyakorlás vertikális, mind pedig horizontális 

tengelyén. Foglalkozik a hatalommegosztással és a felelősségek elosztásával, képességek 

és illetékességek kiutalásával az esedékes problémák megoldásánál és az egyes 

kötelezettségek sikeres teljesítésénél. 

A szubszidiaritás eszméjével különféle gondolkodói iskolák foglalkoztak Arisztotelésztől 

és Aquinói Szent Tamástól kezdve Abraham Lincolnig. Mindazonáltal a szubszidiaritás öt 

 

http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/129798/5/Szabo_Janos_Zoltan_Ertekezes-t.pdf
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/129798/5/Szabo_Janos_Zoltan_Ertekezes-t.pdf


 

 

 

fő elméleti forrása: Althusius, az amerikai konföderalisták, a gazdasági föderalizmus, a 

katolikus perszonalizmushoz, illetve a liberális szerződéselméletek.  

Althusiusnál csírájában találjuk a szubszidiaritás elméletét, amelyet itt az orthodox 

kálvinizmus inspirált. E szerint az elmélet szerint az egyének közösségei vagy társulásai 

fontos és lényegi eszközök mindazon igények kielégítésének támogatására (subsidia), 

amelyek az egyén szellemi életéhez szükségesek. A szubszidiaritás a tágabb közösség 

működésére is lehetséges modellként szolgál, amikor ellentmondás van különféle 

közösségek és egyének sajátos útjai között. 

Az amerikai konföderalisták azt állítják, hogy az egyéneknek szabadságában kell álljon a 

döntés mindazon kérdésekben, amikor senki másnak nincsenek ártalmára. Ebben az 

összefüggésben a legfontosabb eszme a szabadság megőrzése és a zsarnokságtól való 

félelem. A kisebb egységek vétót emelhetnek a döntéshozatali folyamattal szemben; 

amikor ez nem lehetséges, olyan döntéshozatali formát kell beiktatni, amely enged a 

többségi szabályból. 

A gazdasági föderalizmus elméletei, melyek a hatékonyságra összpontosítanak, azt 

állítják, hogy a hatalmi eszközöknek és a közjavakon lévő terheknek azon a szinten kell 

lenniük, amely legközelebb van ahhoz a népességhez, mely haszonélvezője azoknak. Ez a 

sajátságos elmélet az illetékességi körök felosztására helyezi a hangsúlyt és mércékkel 

szolgál az alegységek és kötelezettségeik azonosításához.  

A katolikus perszonalizmus szerint a jó az, amire az embernek törekednie kell, az Isten 

képére teremtett egyén tehetségének teljes kibontakoztatása. "Civitas propter cives, 

non cives propter civitatem" ("a társadalom van az egyénért és nem az egyén a 

társadalomért") (XII. Pius pápa) - ez az egyház társadalomról szóló tanításának alapja, 

valamint a szubszidiaritás elvének alapvetése. Az ember, a tények természeténél fogva, 

az államhoz képest elsőbbséget élvez. Az embernek gyakorolnia kell jogait, melyek saját 

("Rerum novarum") és családja életének fenntartását szolgálják ("Familiaris consortio", 

II. János Pál pápa, 1981), még az állam feltűnése előtt. Következésképpen a helyi 

közösségek értékeinek és jogainak a társadalmi szerveződés fölsőbb formáival szemben 

elsőbbségük van.  

A liberális kontraktualizmus a szubszidiaritás-elv alkalmazásának kétféle hatását hirdeti: 

egyrészt védi érdekeinket és elhárítja mások uralmát, másrészt bizonyos mértékű 

ellenőrzés alatt tartja az intézményes változásokat, ilyenformán jobb válaszokat képes 

adni az egyének legitim elvárásaira. A szubszidiaritás gondoskodik a döntéshozatal előtti 

vitákról és tárgyalásokról, ily módon a "sajátos jelleg, arculat formálásának" 

folyamatáról. Ugyancsak elősegíti a különféle választási lehetőségek értékelését és 

kiválogatását, valamint preferenciák formálását. Az ebből adódó párbeszéd 

közösségépítő hatású, míg a helyi érdekek erősödnek. 

 



 

 

 

A szó európai szinten való használata - először az Európai Unióról szóló szerződésben - 

az integráció és differenciálás, a harmonizáció és a sokféleség, a centralizáció és a 

lokalizáció közötti kiegyenlítésre irányuló erőfeszítésekhez kapcsolódik. Az alapvető 

ismérv ebben az összefüggésben a döntések közelítése az állampolgárokhoz. A 

"Szubszidiaritás elvének Alkalmazásáról Szóló Egyezményben", amely az Amszterdami 

Szerződés része, az Európai Közösségnek az alábbi esetekben kell cselekednie: 

amennyiben a problémának olyan transznacionális aspektusai vannak, melyek a 

tagállamok ellenőrzési körén túlra terjednek; amennyiben a tagállamok intézkedése 

vagy a Közösség részéről az intézkedés hiánya megsértené a szerződést; amennyiben a 

Közösség intézkedése a tagállamok intézkedésével való összehasonlításban méretét és 

hatását tekintve nagyobb hasznot produkálna. A szubszidiaritás-elv gyakorlati 

alkalmazásával kapcsolatban bírálatok is megfogalmazódnak. Az ilyesféle bírálat az 

illetékességek szférájának azonosítási problémáját veszi célba a kizárólagos, a 

megosztott és a vetélkedő illetékességek tekintetében. Valójában igen könnyű olyan 

helyzetbe kerülni, mikor a kompetenciák átfedik egymást.  

Olykor (jogi szempontból) a szubszidiaritás fogalmát úgy jellemzik, mint amely bizonyos 

meghatározatlansággal és kialakulatlansággal rendelkezik. Mindazonáltal, olykor 

pontosan e jellegzetességei miatt választják ezt a szót, mivel bizonyos nehéz esetekben 

megkönnyíti, hogy kompromisszumot érjenek el.  

Általában a főhatalom, a szupremácia és a szubszidiaritás-elv között kerülhetne sor 

összeütközésre. Feltételezik, hogy a központosított intézkedés rosszabb a helyi 

intézkedésnél. Következésképp, bizonyos akadályokat támaszthat, ha nemzetek fölötti 

értékek és eljárások mellett erősködnek. Miként Montesquieu megfogalmazta, a 

zsarnokság sokkal könnyebben üti fel a fejét kisebb közösségekben; mégis, ilyen 

közösségekben jobban felismerik a közös célokat. Egy további vita azon legmagasabb 

szintet kérdőjelezi meg, amelyre a szubszidiaritás elvét, akár felfelé, akár lefelé haladva, 

alkalmazni kell.  

Végül egy további bírálat, melyet a szubszidiaritás elve ellen szól, azt állítja, hogy az elv 

alkalmazásával szűkül a magasabb szint politikai napirendje. Ám ez ugyanakkor pozitív 

érv is, mivel ez esetben könnyebb lesz a döntéshozatali folyamat.  

 

A szubszidiaritás elvéről további olvasnivalók a következő linken érhetőek el: 

http://tatkalmamater.csx.hu/hu/109945/Szubszidiaritas.page 
 

http://tatkalmamater.csx.hu/hu/109945/Szubszidiaritas.page

