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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 

Felhívás Hargita megyei kultúrfelelősök és közművelődési szakemberek találkozójára 

A Hargita Megyei Kulturális Központ, a Márton Áron emlékév keretében 2016. április 23–24-én 

Csíkszentdomokoson szervezi meg a Hargita megyei kultúrfelelősök és közművelődési szakemberek 

találkozóját. A találkozó programjából: együttműködési lehetőségek, jó gyakorlatok megosztása, szakmai és 

módszertani tanácsadás. Bővebb információt kaphatnak a 0748-240832-es telefonszámon vagy a 

hargitakultura@gmail.com email címen. 

Kiértékelték a Hargita megyei 
Farsangbúcsúztatót 

Pénteken Gyergyóditróban megtartottuk a 

farsangbúcsúztató esemény kiértékelőjét. A 

szervezők és hagyományőrző csoportok 

vezetői megállapítottak, hogy nagy volt a 

média részéről az érdeklődés, számos turistát 

vonzott az esemény. A jó eredmény 

köszönhető annak a több mint 270 segítő 

kéznek is Gyergyóditróban, akik 

megvendégelték a csoportokat és az 

odalátogatókat. A szervezők meglátogatták a 

ditrói közbirtokosság kezelésében működő 

Erdő házát, ahol egy természettudományi kiállítás tekinthető meg. Köszönjük a polgármester úr és 

csapatának példás hozzáállását, a közösség odadó munkáját. Jövőre Szentegyháza várja a farsangolókat és a 

közönséget. Részletek a  https://www.facebook.com/kkozpont/facebook oldalon. 

 

FORRÁS-TÁR 
Filmkészítési pályázat 

 

A magyarsiker.hu filmkészítési pályázatot hirdet kárpát-medencei civil szervezetek számára.  

A pályázat témája: a pályázó szervezet bemutatása, céljainak ismertetése vagy a szervezet által a 2014–

2015-ös évben elvégzett tevékenységek, példaértékű programok, már megvalósított és a későbbiekben 

mások számára is alkalmazható „jó gyakorlatok" bemutatása. 

Beküldési határidő: 2016. február 29. 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9a3a17e6d16c1a25c1257f41

00414e7e?OpenDocument 
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TUDÁS-TÁR 
Felhívás online marketing képzésre 
Február 24–én a Prisma Egyesület és a Hargita 

Megyei Kulturális Központ Inbound Marketing 

képzést szervez Csíkszeredában. A képzés tartalma: a 

szervezet hatékony népszerűsítése, online marketing 

eszközök használata, a Google Ad Grants támogatás. 

A képzésen megszerzett információk segíthetik a 

kulturális és civil szervezetek működését, 

promoválását. Helyszín: A Hargita Megyei Kulturális 

Központ pinceterme. 

Bővebb információ található a Prisma Egyesület 

honlapján: 

http://prismae.eu/Inbound_Marketing_Kepzesek 

 

Megjelent a Gyergyói Szemle I. száma 

A Gyergyói Szemle egy tudományos, ismeretterjesztő kiadvány, mely 

Gyergyóban élő vagy Gyergyóból elszármazott szakemberek értekezéseit 

tartalmazza. A megjelenő tanulmányok a térségről, a térség problémáiról 

szólnak. 

Bővebb információt találnak a Gyergyói Szemle facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/Gyergy%C3%B3i-Szemle-Egyes%C3%BClet-

223118511215140/?fref=ts 

 

 
 

ÉRTÉK-TÁR 
Megkezdődtek a Márton Áron Emlékév rendezvényei  

Február 12-én, pénteken, Márton Áron felszentelésének 77. évfordulóján 

nyitották meg Csíkszeredában a Márton Áron Emlékévet. Délelőtt  

Csíksomlyón szentmisével és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia 

koncertjével kezdődött a program, majd a Márton Áron Főgimnáziumban 

folytatódott ünnepi beszédekkel, megemlékezéssel .  

Az eseményről részletesen olvashatnak az alábbi oldalakon:  

https://www.facebook.com/martonaron2016/posts/1103073246389911/ 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/akkor-lehetunk-huek-marton-

aron-emlekehez-ha-vallaljuk-orokseget 
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JÓ GYAKORLATOK-TÁR 
Projektötleteket vár a Csík LEADER Egyesület 

A Csík LEADER helyi akciócsoport szeretné felleltározni a kászoni, alcsíki, 

felcsíki és gyimesi településeken megvalósítható projektötleteket, 

fejlesztési elképzeléseket. Céljuk, hogy minél több jó kezdeményezést  

tudjanak pályázati pénzből, LEADER forrásból támogatni. 

A helyi civil szervezetek, önkormányzatok és magánszemélyek ötleteiket 

elküldhetik elektronikus formában, a Csík Leader Egyesület honlapján 

elérhető kérdőív segítségével. 

http://www.csikleader.ro/1420/index.php/hu/projektotletek/ 

 

Tamási Áron felolvasómaraton. Kapcsolódjanak be Önök is!  

Tamási Áron halálának 50. évfordulója alkalmából, a Kájoni János Megyei 

Könyvtár 2016. február 23-án felolvasómaratont szervez.  A felolvasni 

vágyók nemcsak a könyvtárban vehetnek részt az eseményen, hanem 

otthonaikban is felolvashatnak, csatlakozhatnak a világ bármely pontjáról. 

A nemzetközi rendezvény népszerűsíti az olvasást, bevonja, megmozgatja 

a kis közösségeket, megszólítja a fiatalokat és az időseket egyaránt. 

Bővebb információ található a könyvtár honlapján vagy a 

felolvasómaraton facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/events/1542645132718461/ 

 

 
Megújult a derzsi templom beltere 

A Norvég Alap támogatásával sikerült restaurálni a 

székelyderzsi templom értékes falfestményeit. A 

templom belső falának megújításán túl a pályázat része 

a vártemplom hatékonyabb bevonása a turisztikai 

körforgásba. Ennek érdekében tervbe vették a 

világörökség részét képező hét vártemplom egy 

hálózatba való összekapcsolását, térképek elhelyezését, 

kiállítások berendezését. 

Részletek az alábbi honlapon: 

http://hargitanepe.eu/megujultak-a-derzsi-templom-falfestmenyei/ 
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WEB-TÁR 
Kultúra és Közösség 

 
 

A Kultúra és Közösség negyedévente megjelenő művelődési folyóirat. A Magyar Tudományos 

Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének Kultúrakutató Műhelyében szerkesztik. Ajánljuk a 

kultúra területén dolgozó személyek, szakértők számára, hiszen olyan értekezések, cikkek 

jelennek meg, melyek egyfajta tükröt tartanak a mai társadalomnak, kulturális szférának. 

Tanulmányokat olvashatnak média és kultúra, kultúra és gazdaság, politika és kultúra 

összekapcsolódási pontjairól, tájékozódhatnak kulturális téren végzett kutatások eredményeiről. 

 

A tanulmányok megtalálhatóak online az alábbi honlapon: 

http://kulturaeskozosseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=81 

 
 

KÖSZÖNJÜK A HÍRLEVELÜNKRE FORDÍTOTT FIGYELMÉT! 
 
 

Kapcsolat: 
Hargita Megyei Kulturális Központ 

530102 Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. 
Tel: 0040266-372044, 0040-0746-244235 

Fax: 0040266-315891 
E-mail: hargitakultura@gmail.com 

https://www.facebook.com/kkozpont 


