Időpont: 2019. augusztus 30-31. szeptember 01.
Programterv:
1. nap:
Kötetlen program, ismerkedés a faluval és lakóival, 12.00
órától kirándulás a Varjúvárhoz és a Szentimrei Villához.
A Szentimrei Villában Dr. Szabó Zsolt irodalomtörténész,
főszerkesztő könyvbemutatója.
Vacsora után Népismeret és filmezés címmel szakmai
beszélgetés.
2. nap:
10.00 órától Dr. Kós Károly emléktábla avatása a Dr. Kós
Károly terem falán.
Filmszemle megnyitása
Filmek vetítése, zsűrizés.
3. nap:
10.00 órától eredményhirdetés, 11.00 órától Istentisztelet,
utána Kós Károly szobrának koszorúzása
Dr. Kós Károlyról röviden
Dr. Kós Károly néprajztudós 100 évvel ezelőtt,
1919. augusztus 31-én született Sztánán (Kolozs
megye) abban a Varjú-várban, melyet édesapja
1910-ben épített és az erdélyi építészet egyik
remeke.
A kolozsvári egyetem néprajz szakát végezte el,
ahol olyan jeles professzorai voltak, mint Viski
Károly, Gunda Béla, Mendöl Tibor, Roska Márton.
Doktorátusát Gunda Béla mellett szerezte meg,
1944-ben.
Először a kolozsvári magyar egyetemen a régészeti, később a néprajzi
tanszék tanársegéde. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Néprajzi Tárának
tudományos őre (1944-1950), majd mikor ezt beolvasztották az Erdélyi
Néprajzi Múzeumba annak osztályvezetője, illetve igazgatóhelyettese
egészen nyugdíjba vonulásáig (1979). Időközben (1955-1959) a Bolyai
Tudományegyetemen a néprajzi előadója. 1970-74 között a Ion
Andreescu képzőművészeti főiskolán adott elő néprajzot és
népművészetet a hallgatóknak.
1995-ben
a
Magyar
Néprajzi
Társaság
tiszteletbeli
tagjává
választották, a Magyar Tudományos Akadémia külföldi tagja lett.

Néprajzi kutatásainak különös jelentősége van Erdélyben, illetve
Romániában, ahol különböző népek élnek egymás mellett.
Számos könyv, kutatás, tanulmány szerzője és társszerzője, közülük a
legfontosabbak:
Népélet
és
néphagyomány,
Tájak,
falvak,
hagyományok, Eszköz, munka, néphagyomány, A mezőség néprajza,
Népi földművelés Kalotaszegen. Gyűjteményes köteteket indított
útjára Népismereti Dolgozatok címen. Társzerzőkel írt kötetei:
Szilágysági
magyar
népművészet,
Kis-Küküllő
vidéki
magyar
népművészet, Moldvai csángó népművészet, Kászoni8 székely
népművészet.
Az azonos nevű építész-író apával való összetévesztés elkerülése
érdekében a Dr. Kós Károly nevet használta, illetve cserélte fel az ifj.
Kós Károly megjelölést, amikor már kora azt megkívánta.

Információk a Sztánára utazóknak:
SZÁLLÁSLEHETŐSÉG SZTÁNÁN
Somvirág Közösségi Ház, foglalás: papphunor@freemail.hu
Pávatollas Panzió: https://www.facebook.com/pavatollaspanziosztana
Orgona Panzió Sztána (Stana) 42. 46.88828, 23.14059 +40-770-665-564
Riszeg Vendégház (a falutól 2 km-re), árak és egyéb információk a Szentimrei
Alapítvány honlapján
ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG: a panziókban és/vagy a Somvirág Közösségi Házban,
foglalás: papphunor@freemail.hu
UTAZÁS, MEGKÖZELÍTÉS
AUTÓVAL: Ártánd-Biharkeresztes határátkelő után Sárvásárig (Saula) kell
haladni Kolozsvár (Cluj Napoca) irányába. Sárvásár falu után rögtön balra kell
fordulni, Zsobok (Jebucu) felé, s onnan Sztánára. Fontos: határátlépés után
útadót kell fizetni, a matrica megvásárolható benzinkutaknál, jelzése: rovineta.
VONATTAL: Bánffyhunyadig (Huedin), Hunyadról átszállással Sztána állomásig,
onnan gyalog a falu kb. 2 km.
AUTÓBUSSZAL: Bánffyhunyadig a kolozsvári járattal, onnan vonattal Sztána
állomásig, ahonnan a falu 2 km-re gyalog.
Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány, www.drkoskaroly.hu
dr.kos.neprajztudos@gmail.com

