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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 
VI. Székelyföld Napok 

Október 8-18 között zajlanak a Székelyföld Napok, közel 120 
szervező közreműködésével, 80 helyszínen 150 programba lehet 
bekapcsolódni.  A részletes program az alábbi linken tekinthetnek 
meg: www.szekelyfoldnapok.ro.  

 

Hargitai Szalon harmadjára 

Idén immár harmadik alkalommal 
rendezzük meg Hargita megye 
legátfogóbb képzőművészeti 
kiállítását, a Hargitai Szalont, 
amelyre 31 szerző összesen 49 
alkotással nevezett be. A 
megnyitóra Csíkszeredában, a 
Megyeháza Galériában kerül sor 

szeptember 25-én, pénteken, 18 órától. Ezúttal Határok 
témában várták a művészek jelentkezését, és a kiállítás október 
14-ig látogatható. 
A Hargita Megyei Kulturális Központ, a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ, valamint Hargita Megye 
Tanácsa 2015. szeptember, október, november hónapokban 
három helyszínen szervezi meg a kiállítást, így Csíkszereda után 
Székelyudvarhelyen (a Municípiumi Művelődési Ház 
koncertterme, 2015. október 21–november 12.), majd Gyergyószárhegyen (Művelődési Ház 
Cika terme, 2015. november 13–december 29.) is megtekintheti a tárlatot az érdeklődő 
közönség. 
 

FORRÁS-TÁR 
Környezetünk szépségei – a jelen 

Székelyföldje rajzpályázat  

A VI. Székelyföld Napok 
rendezvénysorozatának keretében a 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti 
Központ rajzversenyt hirdetett Környezetünk 
szépségei – a jelen Székelyföldje címmel. 

http://www.szekelyfoldnapok.ro/
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A rajzverseny célja, hogy a gyermekek megmutathassák, hogyan látják környezetüket: mi az, 
ami számukra szép lakóhelyükön, itt Székelyföldön. A pályázatra beérkezett alkotásokból 
kiállítás nyílik Csíkszeredában, a Megyeháza Galériában, ahová az első 100 munkát fogják 
kiállítani 2015. október 16-án, valamint online katalógus is készül a szakmai zsűri által 
kiválogatott munkákból, amelyeket szélesebb közönség is megtekinthet. 

További részletek itt: https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok/posts/906727076073876 

 
ÉRTÉK-TÁR 
Érték-tár Konferencia 

A Tatros forrásánál 

A XXXIX. Csángó Fesztivál és A Tatros 
forrásánál című néptánctalálkozó idén 
szeptember 12-13. között zajlott 
Gyimesfelsőlokon. A kétnapos esemény során 
népzene- és néptánc-előadásokkal, sport- és 
gasztronómiai vetélkedőkkel, kulturális és 
szórakoztató programokkal várták az 
érdeklődőket. 
Szombaton zajlott a Csángó Olimpia, amelynek 
helyszíne a katonaság focipályája volt. 
Bicikliversenyen, focibajnokságon és ügyességi 

vetélkedőkön vehettek részt az érdeklődők. Vasárnap ünnepi szentmisével, főzőversennyel, 
illetve népzene- és néptáncelőadásokkal folytatódott a program. Az estét szabadtéri csángóbál 
és tűzijáték zárta. 
Vendégek voltak a Somoskai Hagyományőrző Néptánccsoport, a Kosteleki Szellő Néptánc-
együttes, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, de hidegségi, csíkszeredai, felsőloki táncosok 
műsorai is szórakoztatták a csángó fesztiválra látogatókat. 
Fotók a rendezvényről: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.784547261655032.1073742003.1704377763993
20&type=1&l=1b9c93ad27 
 

TUDÁS-TÁR 
Új kiadást ért meg A magyar helyesírás szabályai 

2015 szeptemberében jelent meg A magyar 
helyesírás szabályai 12. átdolgozott kiadása. Az 
előző kiadás óta több mint 30 év telt el, hiszen a 11-
et 1984-ben jelentették meg. 

https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok/posts/906727076073876
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.784547261655032.1073742003.170437776399320&type=1&l=1b9c93ad27
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.784547261655032.1073742003.170437776399320&type=1&l=1b9c93ad27
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A szabályzat szerkesztésével, összeállításával a Magyar Tudományos Akadémia foglalkozik. Az 
MTA honlapja szerint az előző kiadás  
2016. szeptember 1-ig marad érvényben, utána viszont már az új kiadás szerint kell alkalmazni a 
helyesírási szabályokat. A fent említett időpontig mindkét kiadás szabályai szerint íródott 
szövegek helyesnek számítanak. Az új kiadást ez év őszétől lehet megtalálni a boltok polcain. 
Forrás és további információk: 
http://mta.hu/mta_hirei/szeptemberben-jelenik-meg-a-magyar-helyesiras-szabalyai-
tizenkettedik-kiadasa-136386/ 

 
JÓ GYAKORLATOK-TÁR 
XIV. Amatőr Színjátszó Találkozó 

Amatőr Színjátszó Találkozóra kerül sor 2015. október 17-18. között Vacsárcsiban, amelynek 
szervezője a Vacsárcsi Ifjúsági Kulturális Egyesület. A rendezvényre amatőr színjátszó csoportok 

jelentkezését várják. Bővebb információkat a 
vacsarcsi@gmail.com e-mail címen vagy a 0741-
077090-es telefonszámon lehet kérni. 
Jelentkezni a fent megadott elérhetőségek 
egyikén lehet legkésőbb 2015. október 9-ig. 

Az Amatőr Ifjúsági Színjátszó Találkozó immár 
hagyománnyá vált az egész csíki régió számára, 2001 óta minden évben megszervezik 
Csíkszentmihály községben az amatőr színjátszók számára ezt a tapasztalatcsere jellegű 
programot. A rendezvényen a résztvevő csoportok megismerhetik egymást, és otthon 
hasznosíthatják a találkozón szerzett tapasztalatukat. A program két napja alatt minden 
jelenlévő színjátszócsoport rövid darabot mutat be, amelyet kulturális szakemberekből álló 
zsűri értékel, és így a második nap végén különböző értékelési kategóriákban díjkiosztó gálára 
kerül sor. Itt nem csak csoportok kaphatnak jutalmat, de kitűnő eredményt mutató egyének is. 
Az esemény az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/events/400645156791937/ 

 
WEB-TÁR 
A VI. Székelyföld Napok honlapja és Facebook-oldala 

A Hargita Kultúra legújabb 
hírlevelében a VI. Székelyföld 
Napok honlapját és Facebook-
oldalát ajánljuk szíves 
figyelmükbe. 
A honlap az alábbi linken érhető 
el: http://szekelyfoldnapok.ro/. 
Itt hozzáférhetnek a rendezvény 

http://mta.hu/mta_hirei/szeptemberben-jelenik-meg-a-magyar-helyesiras-szabalyai-tizenkettedik-kiadasa-136386/
http://mta.hu/mta_hirei/szeptemberben-jelenik-meg-a-magyar-helyesiras-szabalyai-tizenkettedik-kiadasa-136386/
https://www.facebook.com/events/400645156791937/
http://szekelyfoldnapok.ro/
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programjához, az események leírásához és további információkhoz is a rendezvény kapcsán. 
 

Facebook-on is elérhetőek vagyunk! 

https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok  
 
Facebook oldalunkon figyelemmel kísérhetik a Székelyföld Napok 

alakulását, és mindig friss, aktuális hírekhez, információkhoz juthatnak az oldalt böngészve. 
Like-olja oldalunkat vagy iratkozzon fel, hogy elsőkézből értesülhessen az eseményekről! 
 

 
 
 
 
 

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 

https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok
https://www.facebook.com/kkozpont

