
 

 

 
 
 
 
Székelyföld értékeiért 

Hatodik évébe lépett a Székelyföld Napok rendezvénysorozat, és immár második éve tartjuk októberben. Ősszel 
szüreteljük a terményt is, ősszel tudjuk igazán élvezni munkánk gyümölcsét, amely pusztán következetes munkával, 
erőbefektetéssel születhetett meg. Ehhez hasonlóan a székelyföldi kultúra egyedi vonásai csupán állandó értékteremtés, -őrzés és 
-átadás révén, vagyis folyamatos munkával, építkezéssel maradhatnak fent. Ezen értékek áthagyományozása felelősségteljes 
feladat, ugyanakkor kihívást jelenthet mind helyi, mind regionális szinten, hiszen a külső változásokhoz igazítottan szükségünk van 
bizonyos szintű rugalmasságra. 

Ez az időszak kiváló arra is, hogy értékeinket számba vegyük, mi magunk is belekóstoljunk és másokkal is megkóstoltassuk. 
Székelyföld sajátos értékekkel rendelkezik, ezekre szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet. Kulturális és természeti örökségünk, 
vendégszeretetünk, a székely konyha ízei, falvaink hagyománytisztelő közösségei mellett fontosnak tartjuk megmutatni az 
értéktermető, alkotó, kreatív kezdeményezéseket is. A hagyományok, a múlt ismerete elengedhetetlen része az építkezésnek, 
fejlődésnek, újabb és újabb értékek teremtésének. A múlt irányadó lehet, viszont kulturális és más örökségeink erőteljes jelenléte 
mellett teret kell biztosítanunk a gyarapodásra, növekedésre. 

A rendezvény egyedi sajátossága, hogy egy egész régiót fog össze, ezen belül teremt újabb és újabb kapcsolatokat, 
együttműködésre sarkall, és ekképpen válik közös ünneppé. Falu és város, kicsi és nagy, szakmai és műkedvelő közösségek 
találkoznak. Egymás értékeit megismerve és elismerve erősödhetünk meg igazán abban, hogy mi egyazon/ugyanazon kulturális 
régió lakói vagyunk, saját értékeinket jobban megismerve lehetünk igazán büszkék arra, ahová tartozunk. 

Egyéni identitásunk kialakulásához számottevően hozzájárulnak azon környezeti jellegzetességek, ingerek, amelyek 
gyermekkorunktól fogva érnek bennünket. Szilárd értékekre épülő közösségek olyan hátteret biztosíthatnak a felnövekvő 
generáció számára, amely biztonságérzetet nyújt, hiszen így tudják, honnan jöttek, milyen közösség tagjai, és ez a közösség milyen 
értékek mentén funkcionál. A Székelyföld Napok olyan programsorozatot kínál idén is, amely a közösségi értékek felfedésére, 
kibontakoztatására ad lehetőséget, és ahol a közösségi identitás építése éppen akkora hangsúlyt kap, mint az értékteremtés. 

Székelyföld az értékeiben lakozik, közös feladatunk azokat kutatni, felismerni, őrizni, átadni és újakat teremteni. 

Székelyföld Napok. Értéket őrzünk és teremtünk. 

 Ezen gondolatkörrel, tisztelettel meghívják ÖNT a VI. SZÉKELYFÖLD NAPOK erdőszentgyörgyi 
szervezői, a Rhédey-kastélyban tartandó eseménysorozatra, melynek részletes programját a meghívó 
hátoldalán megtekinthetik.  

 További tájékoztatót a VI. SZÉKELYFÖLD NAPOK eseménysorozatról a következő oldalakon találhatnak: 
www.szekelyfoldnapok.ro , www.facebook.com/szekelyfoldnapok,   

 

 

Borboly Csaba 

elnök 

Hargita Megye Tanácsa 

Brassai Zsombor 

elnök 

az RMDSZ Maros Megyei Szervezete 

Tamás Sándor 

elnök  

Kovászna Megye Tanácsa 

 

http://www.szekelyfoldnapok.ro/
http://www.facebook.com/szekelyfoldnapok


 

Erdőszentgyörgy, Rhédey kastély 

 

Október 9., péntek 

16:00 A múltba vezető Árpád-vonal, 1944. - Kincses Kálmán, református lelkész, Székelyszenterzsébet 
vetítőképes beszámoló egy lovas zarándoklatról 
 
17:30 Kiapadó búvópatak - Bözödújfalvi székely szombatosság - Pál János, unitárius lelkész, 
Homoródszentmárton 
 
19:00 A felszín alatt - Debreczeni Alex dokumentumfilmje Bözödújfaluról. 

Október 10., szombat 

17:00 Ami Kodály a zenében az Tímár a néptáncban - Ambrus Emese, Százfonat Szociokulturális 
Egyesület elnökének előadásában 

18:00 Bözödi székely népdalok a folklórkutatásban - Tőkés Lóránt, unitárius lelkész, Csókfalva-
Erdőszentgyörgy 

- archív felvételek (népdal és néptánc) 
- bözödi népdalok a Százfonat előadásában 
- kőrispataki és bözödi táncokat mutat be a FolkFonat hagyományőrző csoport 

Október 17., szombat 

13:00-24:00 Szüreti felvonulás és mulatság, Rhédey kastély 
Zenélnek: István Ildikó és barátai, Kovászna megye 

16:00 I. Rhédey kupa – Erdélyi kopó seregszemle, fajtabemutató, kiállítás 

17:00 Élő értékeink – az erdélyi kopó, mint hungarikum – Dr. Kelemen Atilla fajta szakértő 

18:00 Az erdélyi kopó képi ábrázolásai és írott emlékei - Tőkés Lóránt, unitárius lelkész, Csókfalva-
Erdőszentgyörgy 
 
19:00 Székely szőlő, székely bor – a kelementelki Orbán pincészet borainak bemutatása, kóstolása 

Az események ideje alatt a következő állandó kiállítások tekinthetők meg a Rhédey-kastélyban: 
Makovecz Imre - Imre álma  
Sándor János faragott címerei 
Kisküküllő menti templomok, Magyari Hunor fotóművész – légi felvételek 
 

Szervezők: Százfonat Egyesület, Württemberg Sándor hagyományőrző huszáregyesület, 

Erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, az erdőszentgyörgyi csőszök. 
 

Partnerek: Kovászna Megyei Művelődési Központ, Naplemente Idősek Klubja 

 

Az erdélyi kopó seregszemle támogatója a SC. PROMEDIVET SRL.  

 
 
Köszönjük, hogy jelenlétével megtiszteli rendezvényünket! 

http://www.promedivet.com/

