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Tisztelt olvasó! 

Egy újabb meghatározó perióduson van túl Hargita Megye Tanácsa, ami a munkásságát illeti. 

A 2018-as és 2019-es évek során több kulcsfontosságú projektet is életbe léptettünk, de 

természetesen a hagyományosnak számító eseményeinkre is ugyanúgy hangsúlyt fektettünk, 

akárcsak az előző években.  

2018-ban építettük meg a Via Mariae zarándokutat. A 100 kilométeres zarándoklat 2018. 

május 13-tól kezdődően érhető el Parajdtól Csíksomlyóig a székelyudvarhelyi, illetve a 

gyergyói medencét keresztező útvonalakon. Ugyanakkor ebben a periódusban fejlesztettük ki 

a Visit Harghita telefonos applikációt, amely létfontosságú szereplő a megye turizmusának, 

értékeinek népszerűsítésében. Ugyancsak ebben a periódusban történt az egyik legnagyobb 

történelmi jelentőségű esemény is, hiszen 2019. június 1-jén látogatott el Ferenc pápa 

Csíksomlyóra. Ez az esemény a katolikus vallás megerősítése, Székelyföld elismerése, aminek 

komoly súlya van az erdélyi magyarság életében.  

Ebben az időszakban is kiemelt hangsúlyt fektettünk egyházaink támogatására és a velük való 

együttműködésre, a családi és kulturális értékek népszerűsítésére. Szeretnénk látni, hogy a 

megye lakosai egészségesebbek, ezért egészségügyi szűrőprogramot szerveztünk a Bács-

Kiskun megyei orvoscsapat közbenjárásával. Számtalan kórházi fejlesztést végeztünk, bővült 

az egészségügyi személyzet, és e tekintetben mérföldkőhöz érkeztünk azáltal, hogy 2018-ban 

számos orvosoknak szánt lakást sikerült megépíteni, ezáltal megteremtve a lehetőséget újabb 

szakágak létesítésére, a kivizsgálási lehetőségek bővítésére.  



  
 

 

 

 

Fejlettebb infrastruktúráért dolgoztunk, új utakat, hidakat építettünk, korszerűsítettünk, 

megoldva ezáltal a települések közötti átjárást. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettünk a 

járdák építésére a lakosok biztonsága érdekében.  

Az utóbbi időben egyre inkább nyitottunk a fiatalok felé, ezért 2019 októberében elindítottuk 

Hargita Megye Tanácsánál az internship programot, továbbá együttműködést tartunk fent 

gyakornokokkal középiskolákból és egyetemekről.  

Mindezek mellett számtalan lépést tettünk még, hogy a megye lakosai biztonságban érezzék 

magukat, egészségesebbek legyenek, elégedettebbek legyenek. A következő beszámoló arra 

hivatott, hogy mindezeket megismertesse.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

CSALÁD ÉS IFJÚSÁG 

----- 

Családi és kulturális értékek népszerűsítése Hargita megyében 

Az előző évekhez hasonlóan, Hargita Megye Tanácsának családprogramja keretén belül több 

eseményt is megszerveztünk, amelyek a családi, valamint a kulturális értékek 

népszerűsítésére irányultak és különböző tematikájú rendezvény megvalósulását jelentette. 

Hargita megyei családi- és gyermeknap 

2018-ban, illetve 2019-ben is megrendeztük az eseményt. A több helyszínen szervezett 

Családi- és gyereknap rendezvényeire több mint 300 résztvevő látogatott el.  

A megyeháza oszlopcsarnokába és a megyeháza előtti téren kézműves-foglalkozások 

(fafaragás, agyagozás, gyermekjátékok készítése, kötélverés, karkötőkészítés, bútorfestés), 

kreatív rajztevékenységek, gyermeknapi Fotósarok, hangszerbemutatók (dob, gitár, furulya 

stb.), görkorcsolya, wave board ügyességi feladatok várták 

a résztvevőket. Nagy sikernek örvendett a népi 

gyermekjátékok és közös táncház Ádám Katalin 

vezetésével, a hegyimentők interaktív bemutatója 

Biztonságos hegyi turizmus gyermekeknek címmel, a 

Barátkozzunk a kutyával című gyermekeknek szóló 

foglalkozás Jakab Tamással, a Smart Dogs Club vezetőjével, 

valamint a Fakalinka bábegyüttes A róka és a nyuszikák 

című előadása. A fénypont pedig az ALMA Együttes 

gyermekkoncertje volt. 

A Kájoni János Megyei Könyvtárban került sor a közös gyermeknapi éneklésre és arcfestésre, 

Gyergyószárhegyen pedig a Bábok földjén című bábkiállítást és bemutatót látogathatták 

meg a kisgyermekes családok és más érdeklődők, a Halvirág Bábszínház közreműködésével. 



  
 

 

 

 

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont közreműködésével a kányádi Égei-tetőn 

került sor a gyermeknapi mesterségbemutatókra (kosárfonás, bútorfestés, nemezelés), 

továbbá szabadtéri játékokra és néptáncoktatásra.  

2019-ben a rendezvény a csíkszeredai központi 

parkba és a Szabadság térre költözött. Kézműves-

foglalkozásokat (fafaragás, agyagozás, 

gyermekjátékok készítése, kötélverés, 

karkötőkészítés, bútorfestés), kreatív 

rajztevékenységeket, gyermeknapi fotósarkot, 

hangszerbemutatókat (dob, gitár, furulya stb.), 

bábszínházat, gyermekkoncerteket, táncházat, előadásokat foglalt magába. A résztvevők nagy 

érdeklődéssel fogadták a népi gyermekjátékokat, a közös táncházat Ádám Katalin vezetésével, 

a Fakalinka és a Halvirág bábegyüttesek előadásait, valamint a Pöttöm Palkó táncelőadást és a 

Makám együttes gyermekkoncertjét. 

Adventi ünnepségek 

2019-ben három helyszínen szervezték meg az adventi ünnepségeket: Székelyudvarhelyen 

december 6-án, Gyergyószentmiklóson ugyancsak december 6-án, Csíkszeredában pedig 

december 14-én. 

Családjóléti munkacsoport 

A családjóléti munkacsoport 2018-ban is folytatta tevékenységét a Családi és kulturális 

értékek népszerűsítése Hargita megyében című program keretén belül és javaslatokat 

fogalmazott meg annak érdekében, hogy a családbarát intézkedések segítsenek a családok 

otthonteremtésében, megélhetésében, valamint a munka és a családi élet/gyermeknevelés 

összeegyeztetésében. A részleteiben kidolgozott javaslatok kitértek a jövedelmi 

adókedvezmények bevezetésére a gyermeket vállalók számára, a családi otthonteremtési 

kedvezmény bevezetésére, rendelkezés/kedvezményrendszer kialakítására kis- és 

középvállalkozó családfők támogatására. Továbbá cél volt a család és munkahely 



  
 

 

 

 

összeegyeztethetőségére olyan megoldásokat keresni, mint a rész- és csökkentett 

munkaidő, vagy a gyermek születésekor nyújtott egységes csomag. Ezenkívül fontos volt 

segíteni az „after school’’ programot, a bölcsődeprogramot, a korai fejlesztést, valamint a 

védőnői hálózat létrehozását. 

Családoknak szóló tevékenységek támogatási programja 

A program célja vissza nem térítendő támogatást nyújtani a jogi személyiséggel rendelkező, 

Hargita megye területén a családok érdekében tevékenységet folytató szervezetek, 

egyesületek, alapítványok, valamint egyházak számára, a következő tevékenységekre: 

 fórumok, találkozók, konferenciák és megbeszélések szervezése család témában; 

 gyermekprogramok szervezése; 

 baba-mama programok szervezése. 

A program keretében a 2018-as évben 43 pályázat érkezett a megyei tanácshoz, ezek közül 

harmincat fogadott el az elbíráló bizottság, tizenhármat pedig visszautasítottak, mivel nem 

feleltek meg a követelményeknek. 2019-ben 33 pályázat érkezett a megyei tanácshoz, ezek 

közül 24-et fogadott el az elbíráló bizottság. 

Ennek értelmében 2018-ban megtartották 

Csíksomlyón a nők találkozóját és 2019-ben is 

megtartották az erdélyi hálós családok 

konferenciáját.  Ezek mellett megvalósult 

mindkét évben a hogyan fejlesszük 

önmagunkat és gyermekeinket a lelki élet 

révén témakörben szervezett program, 

ugyanakkor rendezvényeket szerveztek a gyermekeknek és a családoknak. Adventi 

programokkal lepték meg az érdeklődőket: tevékenységet szerveztek olyan szülőknek, akik 

sérült gyermekekről gondoskodnak, lelki hetet tartottak a kozmási családoknak. Ezenkívül az 

egyesületek pályáztak családoknak szóló találkozók szervezésére hagyományőrzés céljából 

Családban élünk, Családok napja, valamint A szülők támogatásában címmel. 



  
 

 

 

 

Az Ifjúság Napja 

2004-től a romániai fiataloknak hivatalosan is elismert ünnepnapjuk van, az Ifjúság Napja. 

Ennek megünneplésére Hargita Megye Tanácsa több ifjúsági szervezettel, alintézménnyel és 

számos fiatal önkéntessel közösen szervez rendezvényeket Ifjúsági Napok Hargita megyében 

címmel. 

A programsorozattal célunk volt a fiatalokat kimozdítani a számítógép mellől, több, a 

természetben szervezett eseménnyel, igyekeztünk minél több olyan, fiatalokat érintő 

aktivitást hozzárendelni, amelyek hozzájárulnak a fiatalok sportolási lehetőségeihez, az 

egészséges életmódhoz, a tanulási és művelődési lehetőségeikhez, valamint 

vállalkozókedvük, megélhetésük lehetőségének fejlesztéséhez, mivel jelenleg ezek a 

legfontosabb igényeik. 

A 2018-as évet Hargita Megye Tanácsa az Ifjúság 

Évének nyilvánította, így a programok keretében idén 

még több fiatalhoz kapcsolódó tevékenység 

szervezésére került sor, a hagyományos Ifi napok 

pedig egyhetes rendezvénysorozattá nőtte ki magát. 

Hargita Megye Tanácsa a 2018-as esztendőt az 

ifjúság éve jegyében igyekezett olyan tartalmakkal 

megtölteni, amelyek lehetőséget biztosítanak fiatal 

pályakezdő, vagy a művészetek iránt érdeklődő 

diákoknak, egyetemistáknak a megmutatkozásra. 

Ezért ebben az évben a megyeháza földszinti 

kiállítótere átalakult az Ifjúság Terévé. Ugyancsak a 

művészetek jegyében szerveztünk a megyeházán Youth is, marad is képzőművészeti 

műhelymunkát művészetis diákoknak a CreArt projekt keretében, és egész hetes fotózásra 

indult a Fotós workshop az Ifjúság Évében résztvevő csapata. 



  
 

 

 

 

Ezt követte a Sakkszimultán diákoknak nevű program, fiataloknak ahol több mint 25, a 

megye különböző pontjairól érkező résztvevő mérte össze tudását Bíró Sándor nemzetközi 

sakkmesterrel. 

Csíksomlyón, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány székhelyén a Székely Konyha főzőcskére került 

sor Jánossy Alízzal és a Szent István otthonban lakó fiatalokkal a Hargita Népe Kiadó 

szervezésében, ezáltal igyekeztünk felhívni a figyelmet az egészséges táplálkozás 

fontosságára a fiatalok körében. 

A Hargita Megyei Művészeti Népiskola közreműködésével a csíkszeredai József Attila 

Általános Iskola dísztermében szerveztük meg a Népiskola ifjú tehetségeinek bemutatóját 

(zongora, szintetizátor, furulya hangszerek), valamint gyermektáncházra és népdaltanításra. 

A Hargita Megyei Kulturális Központ pincetermében megrendeztük az Online biztonság 

fiataloknak című szakmai kerekasztal-beszélgetést Hargita Megyei Kulturális Központ 

szervezésében, Simó Irma pszichológus moderálásával.  A meghívottak között voltak 

pedagógusok, nevelők, szülők, ifjúsági vezetők, valamint egyetemisták. Itt került sor az Ultra 

című dokumentumfilm vetítésére is a KineDok projekt keretében, amely a sport és motiváció 

fontosságáról szólt.  

A Kájoni János Megyei Könyvtárban pedig egész héten látogatható volt az Öko tavasz – 

kiállítás V-VIII. osztályos diákok újrahasznosítható anyagokból készített munkáiból. 

A székelyudvarhelyi Bányai János Szakközépiskola asztalosműhelyében szintén egész hetes 

program várta az érdeklődőket: Buli a léleknek csapatépítés hagyományőrző bútorfestéssel, 

motívumelemzéssel Lőrincz Csilla pszichológus vezetésével, a Hargita Megyei Nevelési 

Tanácsadó és Erőforrás Központ szervezésében. 

A gyergyóvárhegyi Gyermekvédelmi Elhelyező Központban nyílt napot tartottak, a 

gyergyótölgyesi Gyermekvédelmi Elhelyező Központban pedig álarcosbált szerveztek a 

központ lakóinak, mindkettőt a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság közreműködésében. 



  
 

 

 

 

A programsorozat keretén belül interaktív gazdasági fórumot szerveztünk a fiataloknak, 

hiszen az ifjúság évének fő célja, hogy felhívjuk a figyelmet a fiatalok elvándorlásának 

problémájára. Biztosítani kell minden feltételt a fiataloknak, hogy vállalkozásba 

kezdhessenek, és ők maguk munkahelyet teremtsenek. Hargita Megye Tanácsa pályázatain 

és számos más programon keresztül dolgozik azon, hogy a fiatalok kipróbálhassák magukat, 

és a kudarcok után is lehetőségük legyen az újrakezdésre és fejlődésre.  

Cilip Árpád, a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség ideiglenes igazgatója Merj gazdaságot 

építeni! címmel tartott előadást a középiskolás és egyetemista fiataloknak, amelyet Király 

Szabolcs Gyere haza és vállalkozz! című interaktív előadása követett. Borsa Orsolya pályázati 

szakértő a start up-okról tartott bemutatót, de megismerhettük Bereczki Attila 

vállalkozásának történetét is, aki jó példa lehet a fiataloknak. Végül pedig Jánó Edit, a 

Megyei Munkaerő Elosztó Ügynökség részéről a fiatalok alkalmazási lehetőségeiről tartott 

tájékoztatást. 

Ugyancsak a Megyeházán került sor a diákoknak szóló Életpályatervek Székelyföldön 

workshopra  Bartha Dalma iskolai tanácsadó vezetésével, valamint pályaorientációs 

játékokra Kocsis Zsófia iskolai tanácsadó meghívásában, mindkettő a Hargita Megyei 

Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ szervezésében zajlott. 

A Kájoni János Megyei Könyvtárban Napjaink közgazdasága Drábik János szemszögéből 

címmel rendhagyó gazdasági órát tartottak a Sapientia EMTE csíkszeredai karának Agrár- és 

élelmiszeripari gazdaság szakos hallgatói részvételével, dr. Péter E. Katalin egyetemi docens, 

tanszékvezető-helyettes irányításával. 

A Nagy Imre Általános Iskolában zajlott a Középiskolások élő könyvtára nyolcadikos diákok 

számára Geréd Piroska iskolai tanácsadó segítségével, a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó 

és Erőforrás Központ szervezésében. 

Szentegyházán a Gábor Áron Líceum dísztermében volt megtekinthető a Fába vésett 

örökségünk című, a szentegyházi fafaragó szakosztály kiállítása, a Hargita Megyei Művészeti 

Népiskola szervezésében. 



  
 

 

 

 

Május 9-én az események az Európa Nap jegyében zajlottak párhuzamosan a csíkszeredai 

Megyeházán, illetve annak 

oszlopcsarnokában. Hargita Megye 

Tanácsa idén is díjazta azokat a 

fiatalokat, akik valamilyen téren 

kiemelkedőt alkottak. Olyan sikeres 

fiatalok tevékenységét ismerték el, 

akik kitartással és szakértelemmel 

végezték tevékenységüket, bíztak a 

felkínált lehetőségekben, és támogatásban is részesültek. Hargita Megye Tanácsának célja, 

hogy - bár az elvándorlás divatja elérte a fiatalokat -, megteremtsék a hazatérés feltételeit. 

Legyen a mai korhoz méltó infrastruktúra és egészségügyi, oktatási, kulturális szolgáltatás, 

kedvező feltételek a vállalkozáshoz, a gazdálkodáshoz.  

A Megyeháza márványtermében a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségével 

(MAKOSZ) közösen képzésprogramot szerveztünk a diákoknak. Helyi vállalkozások, jó 

gyakorlatok címmel tartott interaktív bemutatót Kacsó Andrea, a marosvásárhelyi Artfleur 

Alapítvány elnöke.  

A program két, diákoknak szóló párhuzamosan zajló képzéssel folytatódott, Online 

kommunikáció vizuális eszközökkel Szegedi Zsolt MAKOSZ elnökségi tag előadásában, 

valamint Rendezvényszervezés és kommunikáció Bencze Tamás szintén MAKOSZ elnökségi 

tag előadásában. Utóbbi az önéletrajz és motivációs levél megírásának fortélyaira is kitért. 

A Megyeháza amfiteátrumában került sor a Dalban mondott üzenet címmel ellátott ifjú 

énekesek előadására, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola szervezésében. A 

gyergyóvárhegyi Miron Cristea Líceumban ifjúsági irodalmi vetélkedőt tartottak a Kájoni 

János Megyei Könyvtár szervezésében. 

Csíkkozmáson a Dr. Boga Alajos Általános Iskola dísztermében zajlott a Népiskola 

csíkkozmási diákjainak előadása Hegedűszó címmel, a csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános 



  
 

 

 

 

Iskola dísztermében pedig a Népiskola diákjainak koncertje (zongora, szintetizátor kísérettel) 

Májusi színes dalcsokor címmel, mindkettő a Hargita Megyei Művészeti Népiskola 

szervezésében.  

A gyergyószárhegyi Kultúrházban legényes bemutató volt a Gyergyószéki Néptánccsoport 

táncosainak közreműködésével, ezt követte Kozma Zsombor és zenekarának 

népzenekoncertje. Az estét táncházzal zárták a fiatalok. 

A gyergyótölgyesi, székelykeresztúri és bélbori Családi Elhelyező Központokban nyílt napot 

tartottak a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezésében. 

A rendezvénysorozat a központi parkban 

folytatódott, a szervezésbe bekapcsolódott a 

Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság és 

Hargita Megye Tanácsának Hegyi- és 

Barlangimentő Közszolgálata is. A programok 

célja az volt, hogy kimozdítsuk a fiatalokat a 

szabadba, és hogy több szabadidős 

tevékenységgel megismerkedjenek.  Az 

érdeklődők kipróbálhatták a tiroli kötélpályát és 

a mászófalat, valamint bushcraft és túlélési 

technikákat mutatott be Koronka Sándor. A 

hegyimentést, a vízimentést és a kutyákkal való 

mentést mutatta be Fekete Örs, a biztonságos 

hegyi turizmusról Bertóti Zsolt, a barlangi mentésről pedig Simon László tartott előadást. 

A Hargita Megyei Mentőszolgálat közreműködésével megvalósultak a sürgősségi ellátást és 

elsősegélynyújtást bemutató tevékenységek, egészséges életmód témában a Hargita Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóság tartott interaktív bemutatót. 

Önvédelmi harcbemutató is volt a Hargita Megyei Érdekeltségű Létesítményeket Őrző 

Közszolgálat szervezésében, a csíkszeredai Bushi Tokukai Klub közreműködésével. 



  
 

 

 

 

Bemutatták a karatét, mint önvédelmi és olimpiai sportot, valamint a kendo japán kardvívást 

Shihan Búzás Csaba karate és kendo mester vezetésével. 

 

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szervezésében csíkszentdomokosi 

Guzsalyas házban Népi mesterségbemutatót tartottak diákok számára, népi mesterek 

vezetésével. 

A programsorozat részeként sor került a Fotós workshop az Ifjúság Évében című programban 

résztvevők munkáinak megtekintésére és díjazására Iochom Zsolt fotóriporter vezetésével. 

A csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház könyvtár termében fiatal rezidens orvosok szakmai 

bemutatkozása zajlott, a Székelyföld Galériában pedig kiállítás várta a fiatalokat Irodalom és 

képzőművészet címmel (kortárs költők, írók művei alapján készítették a Nagy István 

Művészeti Középiskola diákjainak munkáiból), a Hargita Kiadó szervezésében. 

Csíkszépvízről indult a hegyimentők vezetésével az a diákcsapat, akik a Pogányhavasra 

gyalogoltak és körülbelül hét kilométeres turistaösvényt festettek újra a természet 

megóvásának érdekében. 

A nagygalambfalvi Kultúrotthonban is zajlott a program: Fától fáig, verstől versig címmel a 

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont megszervezte a Kányádi Sándor versmondó 

versenyt. 



  
 

 

 

 

A Súgó barlangban nyílt napot tartottak a hegyimentők: több fiatal résztvevő látogathatta 

ingyen a barlangot a mentőcsapat kíséretével, a Hargita Megye Tanácsa Hegyi- és 

Barlangimentők Közszolgálata és a Gyilkos-tó Adventure Egyesület szervezésében. 

A székelykeresztúri, bélbori, oklándi, gyergyóvárhegyi Családi Elhelyező Központokban nyílt 

napot és számos fiataloknak szóló programot szerveztek, mint például Bélborban Hozzáértő 

kiskertészek címmel kertészkedés, Várhegyen pedig Junior Chef címmel főzőverseny zajlott. 

Május 13-án, vasárnap került sor a Fiatalokkal a Mária úton zarándoklatra, ahol a fiatal 

résztvevők a Mária út egy körülbelül 23 kilométeres szakaszát tették meg Parajd-Atyha-Etéd 

között az Erdélyi Mária Út Egyesülettel közös szervezésben, Molnár Sándor vezetésével. 

A színes programkínálatot, amely a megye húsz településén zajlott, több mint 500 résztvevő 

látogatta meg. 

2019-ben intézményünk tizenötödik alkalommal ünnepelte meg az Ifjúság Napját, ezért május 

9–10. között a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökséggel, a Hargita Megyei Ifjúsági és Sport 

Igazgatósággal és az ifjúsági szervezettekkel közösen a Hargita megyei diákoknak és 

fiataloknak színes programot szerveztünk Ifjúsági Napok címmel, amelyhez a Csíkszeredai 

Megyei Sürgősségi Kórház is csatlakozott a fiatal rezidensorvosok bemutatkozásával. 

Az Itthon is van jövő, ha szakmát tanulsz című konferencia után flashmobra került sor a 

Szabadság téren. Hargita Megye Tanácsa rendes havi ülésén Csík, Udvarhely és Gyergyó 

térségi fiatalokat díjazott Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke és EP-képviselőjelölt, Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond és Barti Tihamér térségi alelnök. 

https://www.facebook.com/hargitamegye/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARCrGWjOQLM0GGqgTx0JQ5ui2ekeKntTIZ_hugDlkv6yHXaOw6PTd55N9sKzhyua9S5VgQbKy5PL2Ai0 

A csíkszeredai Megyeháza márványtermében tartott díjazást követően Borboly Csaba, Hargita 

Megye Tanácsának elnöke örömét fejezte ki, hogy az Ifjúság Napján olyan fiatalokat tüntetnek 

ki, akik példaképei lehetnek társaiknak, és felkérte a testület tagjait, de más szervezeteket, 

https://www.facebook.com/hargitamegye/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCrGWjOQLM0GGqgTx0JQ5ui2ekeKntTIZ_hugDlkv6yHXaOw6PTd55N9sKzhyua9S5VgQbKy5PL2Ai0
https://www.facebook.com/hargitamegye/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCrGWjOQLM0GGqgTx0JQ5ui2ekeKntTIZ_hugDlkv6yHXaOw6PTd55N9sKzhyua9S5VgQbKy5PL2Ai0


  
 

 

 

 

civileket is, hogy jelezzék, ha környezetükben hasonló fiatal tevékenykedik, jelöljék díjazásra 

azt, aki megérdemli. 

Ifjúsági tevékenységeket támogató pályázati program:  

A program célja Hargita megye területén ifjúsági tevékenységet folytató alapítványok, 

egyesületek, szervezetek és egyházak ifjúsági programjainak támogatása. 

Az ifjúsági szervezetek pályázhattak tematikus táborok szervezésére tehetséges fiatalok 

számára, Erdei iskola jellegű tevékenységeinek támogatására, diákok felkészítésére a 

képességfelmérő és érettségi vizsgákra, cseretáborokra fiataloknak és gyermekeknek, 

szemléltető didaktikai eszközök vásárlására, különböző ifjúsági tevékenységek szervezésére 

partnerségben a Hargita megyéhez hasonló hagyományokkal rendelkező megyék 

szervezeteivel és intézményeivel, iskolai és tudományos tevékenységek, versenyek 

szervezésére iskolásoknak és óvodásoknak.  

A program keretében, a 2018-as évben 167 leadott pályázatot iktatott a megyei tanács, ezek 

közül 100-at fogadott el az elbíráló bizottság, 67-et pedig visszautasítottak, mivel nem 

feleltek meg a követelményeknek. 2019-ben a program keretösszege 250 000 lej volt, 

összesen 132 pályázatot nyújtottak be, amelyből 80 pályázat nyert. Ebben az évben nagy 

sikernek örvendett a szemléltető eszközök, didaktikai eszközök vásárlása az iskolai fejlesztés 

érdekében, valamint a tematikus táborok tevékenységeinek támogatása.  

Az ifjúsági program keretében a megyei tanács támogatja a szakmai tapasztalatcserék és 

képzési programok szervezését, valamint a pályaorientációs szakmai és az Iskola után iskola 

program keretében folytatott tevékenységeket. Az érintettek pályázhattak továbbá az iskolai 

digitalizációs programok keretében a gyakorlati képességek és applikációk fejlesztésének 

támogatására, interaktív és innovatív eszközök beszerzésére, valamint az önrész 

megszerzésére a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz is. 

 

 



  
 

 

 

 

Együttműködés gyakornokokkal 

Hat éve fogad rendszeresen gyakornokokat Hargita Megye Tanácsa. Azóta számos 

középiskolás, egyetemi hallgató kapott kedvet a közigazgatási munkához, éppen annak 

köszönhetően, hogy szakmai gyakorlatát a megyei tanácsnál vagy alintézményeinél 

teljesítette. 

Rendszeres az együttműködés a csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskolával, ahonnan csak 

a 2018-2019-es tanév számadatait tekintve, hatvanhárom 9-12. osztályos diák 

gyakorlatozott három-négy hetes időszakokat, és további 31 diák érkezik július 1-től 

intézményünkhöz. 

A Székely Károly Szakközépiskola média szakos diákjai is maradandó emlékeket őriznek az itt 

teljesített gyakornoki programjukról, ők többek közt a Hargita Stúdióban, a megyei tanács 

sajtóirodájában tevékenykedtek, különböző projektek kommunikációs feladataiba 

kapcsolódtak be. 

A diákok, egyetemi hallgatók betekintést nyerhettek a közigazgatási tevékenység 

alapelveibe, intézményrendszerébe, faladataiba, karrier-tanácsadásban részesültek. A Kájoni 

János Szakközépiskolában a szakvizsgán is értékelhettük a diákok ismereteit. 

A Sapientia EMTE mesteri szakos hallgatói 2015-től évről évre bekapcsolódnak 

keretszerződés alapján a fordítói tevékenységbe, olyan szövegeket fordítanak, amelyeket a 

tanács felhasználhat a külföldi intézményekkel és a sajtóval való kapcsolattartás során. 

Emellett a hallgatók betekintést nyernek az intézmény működésébe. 

A Sapientia különböző szakjairól tavaly nyáron hét hallgató teljesítette szakmai gyakorlatát 

Hargita Megye Tanácsánál, további négy a Babeș-Bolyai Tudományegyetemről, egy pedig a 

brassói Transilvania Egyetemről. 

Az Erasmus+ Program keretében Magyarországról is érkezett egy egyetemi hallgató, aki egy 

évet töltött a megyei tanácsnál. 



  
 

 

 

 

A gyakornokok fogadása a vonatkozó törvényes előírásoknak megfelelően történik. Az 

eljárás különböző a középiskolás és az egyetemi hallgatók esetében. A középiskolások 

szervezett módon, az iskola által kijelölt mentor irányításával vesznek részt a gyakorlaton, 

szerződésben rögzített időszakokban, feladatokkal, szülői beleegyezéssel. 

Az egyetemi hallgatók legtöbbször egyénileg keresik fel intézményünket, kérést nyújtanak 

be vagy küldenek elektronikus formában, mellékelve motivációs levelet és önéletrajzot. 

Szerződéskötés után többnyire 90 órát gyakorlatoznak intézményünkben, végzettségüknek, 

érdeklődési körüknek megfelelő részlegeken. Minden gyakornok munkáját mentor szervezi 

meg és követi nyomon, a szakmai gyakorlat teljesítése után pedig igazolást állítunk ki az 

egyetemi hallgató számára. Sokan közülük később is visszatérnek intézményünkhöz, 

önkéntesként vagy sikeres versenyvizsga után akár alkalmazottként is segíthetik a megyei 

tanács munkáját. 

- 2013-tól működik az intézmény keretei között gyakornokfogadás, 

- Középiskolások és egyetemi hallgatók gyakorlatoznak Hargita Megye Tanácsánál és 

az alintézményeknél, 

- A 2018-19-es időszakban 63 középiskolás, 12 egyetemi hallgató gyakornokoskodott 

intézményünk keretei között, 

- A nyárra is többen jelentkeztek, beleegyező nyilatkozatot két hallgatónak 

készítettünk, egy mesteris hallgató a Fejlesztési Ügynökségnél gyakorlatozott két 

hétig, 

- A középiskolások három-négy hetet gyakorlatoznak, évente visszatérnek, 

- Az egyetemi hallgatók többnyire 90 órás kötelező szakmai gyakorlatukat végzik, 

- Egyéni vagy keretszerződést kötünk gyakornokainkkal kérés alapján, 

- Létrejött egy munkacsoport a gyakornokság hatékonyabb megszervezésére, 

elkezdődött a vonatkozó módszertan frissítése. 

 

 



  
 

 

 

 

Internship gyakornoki program Hargita Megye Tanácsánál 

2019 októberében indult el Hargita 

Megye Tanácsánál az internship 

program. A program öt hónapig 

tart, így a 2019-ben sikeresen 

bevizsgázó kilenc fizetett gyakornok 

programja 2020. március 17-én jár le. A program célja, hogy a jelentkezők számára szakmai 

és személyes fejlődést biztosítson mind egyénileg, mind pedig egy szakmai közösség 

tagjaként. A programban részt vevőknek lehetőségük nyílik a szakmai tapasztalatszerzésre, 

valamint gyakorlati készségek és kompetenciák fejlesztésére. Ugyanakkor a program további 

célja, hogy megkönnyítse az oktatási rendszerről a munkaerőpiacra való áttérést, valamint 

karrierépítési lehetőséget biztosítson Hargita Megye Tanácsánál.  

 

Székelyföldi Akadémia 

A program célja megfelelő keretet nyújtani a közvetlen kommunikációra a vidéki lakosság, 

valamint a megyei és vidéki közintézmények vezetői között. További cél lehetőséget kínálni 

az aktuális, helyi problémák megfogalmazására és a 

megoldások megtalálására különböző 

szakterületekről hívott neves előadók, szakemberek 

segítségével; a helyi értelmiséget, de akár a 

gazdákat, vállalkozókat is bevonva a székelyföldi 

közélet formálásának folyamatába. 

A program keretében vidéken szerveztünk előadásokat a Hargita Megyéért Egyesülettel 

közösen a helyi, specifikus igények alapján megfogalmazott témákról. Az előadások végül 

beszélgetéseket generáltak a résztvevők és a jelenlevő elöljárók között, a meghívott 

specialisták szaktudása pedig megoldások keresését volt hivatott segíteni a felmerülő, helyi 

problémák kapcsán.  



  
 

 

 

 

2018-ban a program keretén belül több helyszínen szerveztünk összejöveteleket, 

előadásokat. 

A csíkszépvízi Székelyföldi Akadémia a polgármesteri hivatal pincetermében kapott helyet. 

Hargita Megye Tanácsa és Csíkszépvíz Község Önkormányzata által közösen szervezett 

rendezvény célja arra irányult, hogy a program által elindítson egy egészséges életmódot és 

egészséges táplálkozást népszerűsítő kampányt a meghívott résztvevőket is bevonva. 

Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetője Népi gasztronómia, 

néphagyományok címmel tartott előadása egyben betekintést nyújtott a táplálkozás 

néprajzi vizsgálatába.  

Egészséges életmód és táplálkozás vidékünkön címmel tartotta meg előadását Szász Hunor 

dietetikus, aki beszélt vidékünk előnyeiről: az oxigéndús környezetről, az 

alapélelmiszerekhez való könnyű hozzáférésről, valamint a hagyományosan előállított 

ételekről.  

Csíkmindszenten a sportcsarnokban kapott helyet a Székelyföldi Akadémia. A családias 

hangulatú rendezvényen a szülők, családanyák, pedagógusok szakemberektől, hiteles 

forrásból hallhattak konkrét tanácsokat, és feltehették a témához kapcsolódó kérdéseiket.  

Gyermeklélektanról szülőknek – a gyermeknevelés rejtelmei című előadásában Kádár Enikő 

pszichológus hangsúlyozta, hogy a család olyan közeg lehet a gyermek számára, ahol 

megélheti a biztonság érzését. Ez rendkívül erős támpontot ad a személyiségfejlődéshez, 

hiszen az egyén személyisége akkor stabil, ha a külső világ bármilyen változására a belső 

világa ugyanaz marad. 

Szenvedélyes tizenéves címmel tartotta meg előadását Forró-Erős Gyöngyi pszichológus, 

mentálhigiénés szakember. 

 



  
 

 

 

 

Csíkszentsimonban a Községháza látta 

vendégül a Székelyföldi Akadémiát. Ezúttal 

ismét a gyermekek és a kamaszok lelkivilága 

volt a téma, az egymást jól kiegészítő előadó-

páros, Forró-Erős Gyöngyi és Kádár Enikő 

pszichológusok előadásában.  

Kányádban is szerveztünk Székelyföldi Akadémiát, meghívottunk Macalik Ernő biológus, 

fitoterapeuta volt, aki Fűszerek és gyógynövények szakszerű gyűjtése, termesztése, tárolása 

és felhasználása címmel tartott interaktív előadást. Az eseményen olyan értelmiségi, 

önkormányzati, egyházi, civilszervezeti, ifjúsági vezetők és munkatársak, pedagógusok, 

közösségszervezők vettek részt, akiket érdekel az egészséges életmód, a növénytermesztés, 

a fűszerek és a gyógynövények, vagy éppen a szokások és hiedelmek, amelyek a 

gyógynövényekhez kapcsolódnak. 

Csíkszentimrén a Mesevár Napköziotthon adott helyet a Székelyföldi Akadémia 

rendezvényének. Hargita Megye Tanácsa és Csíkszentimre Község Önkormányzata által 

közösen szervezett esemény kapcsolódott a megyei tanács egészséges életmódot és 

egészséges táplálkozást népszerűsítő kampányához, amelybe így a csíkszentimrei lakosok is 

bekapcsolódhattak. 

Kádár Enikő pszichológus és Szász Hunor 

dietetikus nyíltan és őszintén beszéltek a 

mai gyerekek lelki, testi és táplálkozási 

problémáiról. Gyermeklélektanról a 

szülőknek – a gyereknevelés rejtelmeiről 

címmel Kádár Enikő pszichológus tartott 

érdekes, nyitott és közvetlen hangvételű 

előadást. 



  
 

 

 

 

A Székelyföldi Akadémián Dr. Zsigmond Győző etnomikológus, a sepsiszentgyörgyi László 

Kálmán Gombászegyesület elnöke Erdők-mezők ehető gombái – a népi gombaismerettől a 

szaktudásig címmel tartott előadást. A program keretében a gomba és mitológia, 

népköltészet, népművészet, valamint a különféle gombával kapcsolatos ismeretek, 

hiedelmek, mondások, a gombáknak tulajdonított különböző gyógyhatások kerültek 

terítékre. 

Demeter László és Domokos Péter előadása Csíkrákos környékének természeti értékeit 

mutatta be.  

A Székelyföldi Akadémia a Hargita Megyei Kulturális Központtal közös szervezésben 

vendégül látta a Szacsvay Akadémia 

rangos előadás-sorozatát, amely Az 

erdélyi magyarság 100 éve címet 

viseli, és áttekinti a magyar közösség 

történelmében azt a száz évet, amit 

egy új helyzetben egy másik ország 

kisebbségeként élt meg.  

A tíz előadásból álló sorozat meghívottjai többségében erdélyi magyar történészekből álltak. 

Olyan, nagyrészt fiatal kutatók, akik doktori tanulmányaikat, egyetemi oktatói 

munkásságukat, kutatóintézeti programjaikat is e témának szentelték, és így e terület kiváló 

ismerőivé váltak. 

2019-ben 15 településen szerveztük meg a Székelyföldi Akadémiát. Csíkszentmártonban, 

Csíkszentkirályon, Csíkmadarason, Csíkszentsimonban, Csíkszentimrén, Kányádban, 

Gyimesközéplokon, Gyergyószárhegyen, Kisgalambfalván, Nagygalambfalván, 

Gyergyóalfaluban, Bencéden, Gyergyószentmiklóson, Gyimesfelsőlokon, Csíkszenttamáson a 

következő témákkal foglalkoztunk: 

 Hagyományos építkezés a székelyföldi falvakban, 

 A turizmus fejlesztésének lehetőségei, 



  
 

 

 

 

 Egészséges életmód és egészséges táplálkozás, 

 Fiatal gazdák, vállalkozók – hogyan induljunk el?, 

 Ökogazdálkodás – fenntartható termelési módszer. Elméleti és gyakorlati példák, 

 Gyógy- és fűszernövények Székelyföldön. Gyűjtés, termesztés, felhasználás, 

 Minőségi élelmiszertermelés, 

 Hagyományos gyümölcsfajták telepítése és gondozása, 

 Hagyományőrzés. Vidéki kézműves mesterségek. Népi gasztronómia, 

 Gyermeknevelés, Gyermekpszichológia, kamaszkor, 

 Életpályatervek Székelyföldön – motiváció és pályaorientáció fiataloknak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

EGÉSZSÉGÜGY 

----- 

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház  

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 

Kórház sürgősségi jellegű, bennfekvő és 

járóbeteg-rendelő részlegekkel működő 

egészségügyi egység. Fenntartója 

Hargita Megye Tanácsa, működésüket a 

95/2006-os számú törvény alapozza 

meg. Széleskörű egészségügyi 

szolgáltatásokkal állnak Csíkszereda és 

Hargita megye, továbbá a szomszédos 

megyék lakosainak rendelkezésére. A kórházban az utóbbi években folyamatosan 

emelkedett az orvosok száma, új szakágak jelentek meg. Felszereltségük folyamatosan javul 

és állandó erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a rendelőkben, az osztályokon, 

továbbá a műtőblokkban modern eszközök segítsék a gyógyítást. 

Míg 2017-ben megtörtént az I. Csíkszeredai Kórháznapok tudományos konferencián való 

részvétel, 2018-ban a II. Csíkszeredai Kórháznapok és Tudományos Konferencia részeként 

együttműködési szerződés született a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház és a Sapientia 

EMTE között. A 2018-as év az orvosoknak szánt lakások építését illetően is kiemelkedő volt, 

ebben az évben ugyanis 16 lakás épült meg (4 tömbházlakás, egyenként 4-4 lakrésszel), 

közel 1.815.000 lej értékben. Mindezek mellett újabb négy, orvosoknak szánt lakrészt 

magába foglaló ház tervezésére és építésére keresett Hargita Megye Tanácsa kivitelezőt. A 

beruházás ÁFA nélküli értéke 575.000 lej. Augusztusban aláírtuk az ötödik erre vonatkozó 

kivitelezési szerződést 1.100.000 lej értékben. 

http://investitii.hargitamegye.ro/slide?field_starea_investitiei_tid=All&field_tip_investitie_value=All&field_an_value=All&field_coordonator_value=All&title=locuinte&field_zona_value=All&field_uat_tid=&field_numele_si_prenumele_value=
http://investitii.hargitamegye.ro/slide?field_starea_investitiei_tid=All&field_tip_investitie_value=All&field_an_value=All&field_coordonator_value=All&title=locuinte&field_zona_value=All&field_uat_tid=&field_numele_si_prenumele_value=


  
 

 

 

 

Az orvosoknak szánt lakások építése mellett a képzésekre is nagy hangsúlyt fektettünk, 

összesen közel 15.300 lejt szántunk a következő képzésekre, amelyek összesen 90 

alkalmazottat érintettek: 

a. Közbeszerzési továbbképzés, amely 64 alkalmazottat érintett, 

b. A SEENS idegsebészeti kongresszuson való részvétel, 

c. Az EANS idegsebészeti kongresszuson való részvétel, 

d. A burnout szindróma megelőzése című képzés, amely 24 alkalmazottat érintett. 

Kórházi fejlesztések 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2018. december 28-án a POR 8-as tengely alapból 

gépekre 9.808.607,64 lejt kapott, ebből visszautaltak 2.654.637,01 lejt az Egészségügyi 

Minisztériumnak és 4.927.276,29 lejt Hargita Megye Tanácsának, azaz összesen 

7.581.913,30 lejt. A 2.226.694,34 lej különbség a kórház saját forrása volt.  

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház bővítésének kivitelezésére közbeszerzést írtunk ki. 

A beruházás ÁFA nélküli értéke több mint 10,5 millió lej. Ezen beruházás magába foglalta a 

jelenlegi épület felújítását, új műtőblokk építését valamint azon épületszárny kibővítését, 

amelyben a későbbiekben a tüdőgyógyászati és fertőző osztály is helyet kap.  

Szeptemberben elkezdődtek a munkálatok a műtőblokknak helyet adó épületrészben. Még 

egy lépéssel közelebb került a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a regionális klinika 

besoroláshoz. A kórházat fenntartó Hargita Megye Tanácsa ugyanis meghirdette a 

helikopterleszálló közbeszerzését. A kórház udvarára elképzelt leszálló megépítésére 

október 14-ig tehettek ajánlatokat a kivitelező cégek. A tervezést és kivitelezést is magába 

foglaló kiírás ÁFA nélküli értéke 880.000 lej, amelyet saját forrásból fedez a megyei tanács. A 

megvalósításra 9-10 hónap áll a cégek rendelkezésére.  

Építkezés volt a szentegyházi részleg új gyermekosztályán és a belgyógyászaton. A 

látványtervek kivitelezésére Szentegyháza város EU-s pályázatot nyújtott be. Az önrész 

előteremtésében számíthattak a megyei tanács segítségére, hogy a városnak ez ne kerüljön 

plusz pénzbe, hisz ez egyben megyei érdek és több települést kiszolgáló intézmény. 

http://investitii.hargitamegye.ro/slide?field_starea_investitiei_tid=All&field_tip_investitie_value=All&field_an_value=All&field_coordonator_value=All&title=spital&field_zona_value=All&field_uat_tid=&field_numele_si_prenumele_value=&page=3


  
 

 

 

 

A tüdő- és fertőző betegségek osztályának szánt épület megvalósíthatósági tanulmányának 

elkészítésére vonatkozó szerződést a szakcég képviselőjével február 20-án írtuk alá. A 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződés értéke 80.000 lej ÁFA 

nélkül. Az épület felülete 4.500 négyzetméter lesz, az első emeleten kap helyett a tüdő- és 

fertőző betegségek osztálya, a félemeleten pedig a röntgenvizsgáló és raktárak.  

Bővülő egészségügyi személyzet 

Újabb onkológus szakorvossal, plasztikai sebésszel és egy gyermeksebésszel is gazdagodott a 

kórház szakorvos-csapata. Mindezek mellett kórházmenedzseri állást hirdettünk, amely 

során a kórház jelenlegi menedzsere sikeresen vizsgázott. 

Tizenhét új állásra szervezett versenyvizsgát a Hargita Megye Tanácsa alintézményeként 

működő Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: asszisztens, betegápoló, takarító és 

szakreferens munkakörökre. 

Meghatározatlan (végleges) időre, teljes munkaidőre hirdettünk általános asszisztensi állást 

kezdőtől főasszisztens szakmai fokozatig az onkológiai osztályra, az újszülött osztályra 

(balneo-fizioterápia), az aneszteziológia és intenzív terápiás osztályra, a gyermekgyógyászati 

osztályra, valamint az általános sebészeti osztályra.   

Ezek mellett betegápolót alkalmaztunk a fül-orr-gégészeti osztályra, a szülőszobára és az 

aneszteziológia és intenzív terápiás osztályra.  

Takarító személyzetet alkalmaztunk az újszülött, az onkológiai, valamint az általános 

sebészeti osztályokra. Ugyanakkor a kardiológiai osztályra szakreferenst alkalmaztunk. Végül 

a menedzsment és innovációs iroda is új munkatárssal bővült. 

A kórház kutatólaboratóriummal és a saját laborral bővült. Júliusban zajlottak a III. 

Kórháznapok. Az intervencionális kardiológia kialakításának támogatására ígéretet tett 

Németh Zsolt elnök, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke.  

 

 



  
 

 

 

 

Egészségügyi szűrőprogram 

Az egészségügyi szűrővizsgálatok az 

erdélyi emberek számára kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak. A szűrővizsgálatok 

vitathatatlan érdeme, hogy azokon az 

elszigetelt településeken élő lakosoknak 

is lehetőségük volt részt venni a 

szűréseken, akik a távolság miatt nem, 

vagy csak nagy ritkán mennének el ilyen 

kivizsgálásokra. 

2018-ban az egészségügyi szűrőprogram Csíkszentdomokoson volt megszervezve, ahol közel 

1.200 személyt vizsgáltak meg, nagyrészt csíkszentdomokosiakat és a környékről érkezőket. 

Bács-Kiskun megye és Hargita megye között tizenkét éve működik testvérmegyei kapcsolat, 

a Bács-Kiskun megyei orvosok között sokan vannak, akik évente visszajárnak Hargita 

megyébe.  Általában kevés 

embernek jut arra ideje, hogy 

egészségével foglalkozzon. A 

munkahelyi stressz, a sok 

munkaóra, az egészségtelen, 

mozgásszegény életmód 

hozzájárul nem csupán a testi, 

de a lelki betegségek 

kialakulásához is. Gyakran a 

beteg észre sem veszi, hogy baj van, csak amikor a tünetek kialakulnak és elhatalmasodik a 

probléma. 

A megelőző szűrővizsgálatok révén a betegségek, mint például a magas vérnyomás, magas 

vércukorszint (diabétesz), magas húgysavszint (köszvény), vagy a különböző 

szívritmuszavarok időben kiszűrhetőek, és ezáltal nagyobb eséllyel gyógyíthatóak.  



  
 

 

 

 

2019-ben az egészségügyi szűrőprogramot Gyergyóditróban kellett volna megszervezni, de 

sajnos objektív okok miatt a magyar orvoscsoport visszamondta a programot.  A 2019-es 

esztendőben Hargita Megye Tanácsa támogatta a cukorbetegséggel és daganatos 

betegségekkel küzdő gyermekek táborát, a Yuppi tábort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

MEGYEI UTAK 

----- 

Összekötjük Székelyföldet 

Hargita Megye Tanácsa mindig is kiemelten foglalkozott a megyei utak helyzetével, 

minőségével. Tette és teszi mindezt a gazdasági, társadalmi és szociális fejlődés elősegítése 

érdekében, hiszen a jó minőségű utakon termelőink árui hamarabb kerülhetnek az 

értékesítők polcaira. Hisszük, hogy megfelelő, biztonságos utakon járva, csökkenthetjük a 

távolságot a családok között, hogy a távolabb élő nagyszülők ne csak hétvégente 

élvezhessék az unokáikkal töltött időt.  

Éppen ezért a 2018-as évben megépítettük a 

123F jelzésű út esetében az Olt folyón való 

átjárást biztosító hidat, megoldva az utazás 

lehetőségét Csiba és Csicsó között. A 126-os 

megyei út modernizálása során 4,921 

kilométernyi utat aszfaltoztunk le Vasláb fele.  A 

132A jelzésű megyei útszakasz, 

Homoródszentmárton és Homoródalmás között 

szintén modernizálásra került annak 

érdekében, hogy a két település között 

megfelelő körülmények között folyhasson a 

közlekedés.  A 134A jelzésű megyei út 

esetében sor került az útrendszer 

korszerűsítésére, melynek során 2,853 

kilométernyi utat aszfaltoztunk le. A 135-ös 

jelzésű megyei út esetében a 136B jelzésű 



  
 

 

 

 

úttól Kobátfalváig sor került az útrendszer rehabilitációjára. Ugyanakkor a 136A jelzésű 

megyei út esetében is történt korszerűsítés az útrendszert illetően, Maros megye határa és 

Kőrispatak között 4,788 kilométernyi út került leaszfaltozásra.  

Mindezek mellett a 2018-as év során elkezdődött a dokumentáció elkészítése az új, uniós 

alapokból finanszírozott beruházási projektekről. Az egyik fontos projektünk a jövőre való 

tekintettel a Brassó, Hargita és Kovászna megyék megfelelő összekötése. Ebben az esetben a 

projektvezető Hargita Megye Tanácsa, aki a projektet Kovászna Megye Tanácsával 

együttműködve nyújtotta be. A projekt időtartama öt év a finanszírozási megállapodás 

aláírásától számítva. A Hargita megye területén található megyei utak teljes hossza, amely 

ebben a projektben szerepel 48,33 kilométer. 

A 2019-es évet tekintve ugyancsak több útszakaszon 

végeztünk munkálatokat. Többek között sor került a 

134C jelzésű útszakasz esetében az útrendszer 

rehabilitációjára, melynek során 1,10 kilométer hosszú 

útszakasz került leaszfaltozásra a DN13A és Bogárfalva 

között. Útrendszer-rehabilitációt végeztünk a 135-ös 

jelzésű megyei úton Szentábrahám és Siménfalva 

között. Ezt az útszakaszt tekintve, a 2018-2019-es 

években egy 11,11 kilométer hosszú útszakasz került 

leaszfaltozásra. Ezek mellett modernizálásra került sor a 

138-as megyei út esetében is. Az említett útszakasz 

Gyergyóvárhegy és Sikaszó között helyezkedik el. A 2019-es év folyamán egy 2,503 kilométer 

hosszú útszakasz került leaszfaltozásra. Ugyancsak 2019-ben lebontásra került a régi híd, és 

megkezdődtek az új híd építésének munkálatai a Nagyküküllő feletti átjárást biztosító híd 

esetében, Nagygalambfalván. A 138A megyei út rehabilitációjára is sor került, ez az út 

biztosítja a forgalmat Hargitafürdőig. 2019-ben megkezdődött egy 5,25 kilométer hosszú 

útszakasz aszfaltozása, a munkálatok még tartanak. Mindezek mellett, sor került ebben az 

évben a nyári karbantartásra is a megyei utakon.  



  
 

 

 

 

Ugyanakkor foglalkoztunk a forgalmi biztonság kérdésével is. Hargita megyében a megyei 

utakon a közlekedésbiztonsági eszközök karbantartási munkálatai során 2019-ben többek 

között arra is hangsúlyt fektettük, hogy megyei útjaink 

megfelelő útjelző táblákkal és eszközökkel legyenek 

felszerelve, hogy az útjelzések jól láthatóan legyenek 

megfestve, hogy a közúti korlátok megfelelő állapotát 

biztosítsuk a balesetek minimalizálása érdekében. 

Fokozott figyelmet szenteltünk ugyanakkor a járdák 

építésére is a megyei utak mentén Hargita megyei 

helységekben. 2019-ben a járdák rendezésére került 

sor Zetelakán és Székelyszentkirályon, járdák építésére 

került sor a megyei utak közelében Ditró községben és 

Gyergyócsomafalván.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

TURIZMUS 

----- 

Hargita megye fejlődő turizmusa 

A turizmus szempontjából számos program, esemény, fejlesztés valósult meg. Hargita 

megye turisztikai vonzerejének fejlesztése érdekében a Hargita Közösségi Fejlesztési 

Társulás (Hargita ADI) számos lépést tett meg. Főbb tevékenységeik közé tartozik a 

turizmusfejlesztés és népszerűsítés (fejlesztési lehetőségekhez való hozzáférés elősegítése a 

turizmus szereplői számára; intézményi keretek fejlesztése a turisztikai szektorban; vásárok, 

kiállítások, turisztikai konferenciák szervezése; kiadványok készítése; tematikus 

projektekben való részvétel, valamint a vallási és kulturális turizmus népszerűsítése stb.). 

Ezen felül a védett területek menedzsmentje (tanulmányok, kutatások készítése; védett 

területek adminisztrációja; programok és projektek fejlesztése a fenntartható turizmus 

területén). A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás több programban is társszervezőként 

vett részt, emellett pedig saját rendezvényeket is szervezett. 2018-tól a Hargita ADI 

konferenciákat és képzéseket is szervez, amelyek segítik a turizmusban dolgozók, és a 

turisztika iránt érdeklődő személyek munkáját, informálódását, fejlődését.  

Romexpo 

2018 február 22-25. között Bukarestben, 

a Romexpo nemzetközi turisztikai vásáron 

Hargita, Kovászna és Maros megye 

turisztikai egyesületei közösen 

népszerűsítették a Székelyföld természeti 

és kulturális értékeit, illetve a régió 

turisztikai látványosságait. A „Ținutul 

Secuiesc” standnál Hargita megye 

részéről a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás munkatársai, valamint a Sapientia EMTE 

utolsó éves turisztikai szakos hallgatói fogadták az érdeklődőket. Sok látogató arról számolt 



  
 

 

 

 

be, hogy meglátogatta a régiót, és szép emlékei maradtak róla. 2019-ben a Romexpon 

Hargita megye képviselői elsősorban a mobiltelefonos alkalmazást és a Visit Hargita 

weboldalt népszerűsítették, illetve olyan hagyományos programokat is promováltak, mint a 

csíkszeredai Régizene-fesztivál vagy a hargitafürdői Kerge Olimpia. A „Ținutul Secuiesc” 

stand ebben az évben is az első naptól kezdve sok látogatóval büszkélkedhetett, ugyanakkor 

nagy érdeklődés mutatkozott olyan események iránt, mint Ferenc pápa látogatása és 

csíksomlyói pünkösdi zarándoklat. 

Hungexpo 

2018. március 1-4. között a budapesti 

Hungexpo kiállítótérben rendezték meg a 

magyar turisztikai vásár 41. kiadását, ahol 

Hargita megyét szintén a Hargita Közösségi 

Fejlesztési Társulás képviselte. A rendezvény 

erős pontja a terület új trendjeinek bemutató 

sorozata volt. Az érdeklődők naprakész 

információkat szerezhettek a közösségi 

oldalak legújabb trendjeiről, a bloggerek beszéltek munkájukról, a polgármesterek pedig az 

általuk vezetett helységek beruházásairól. 2018-ban a Székelyföldi Legendárium polgári 

kezdeményezés két figurája, az Ördögöcske és a Csetlik voltak a stand kabalafigurái, amelyek 

nagyon hatékony módon mozdították elő az elszállásolást Székelyudvarhelyen, nagy 

népszerűségnek örvendtek. A Mária út iránt szintén nagy volt az érdeklődés.  

2019-ben Kovászna, Hargita és Maros 

megye a Székelyföld márkanév alatt közös 

standon keresztül népszerűsítette a 

régiót a budapesti Utazás Nemzetközi 

Turisztikai Vásár 42. kiadásán, amelyet a 

Romexpo kiállítási központban 



  
 

 

 

 

szerveztek. Magyarország legfontosabb turisztikai vásárán, a Székelyföld 30 méter hosszú 

standján a hangsúlyt a tapasztalatszerzésre, a személyes kapcsolatok fejlesztésére és a 

látogatók minél szélesebb körű tájékoztatására helyezték. Az érdeklődők többnyire vidéki 

területeken kerestek szállást, táborok és szervezett kirándulások iránt érdeklődtek, de aktív 

programok is érdekelték őket. A legnagyobb "sztár" ugyanakkor egy életnagyságú medve 

volt, amely megpróbálta a vadvilág szerelmeseit medvelesre vonzani. 

A társulás ugyanakkor 2018-ban és 2019-ben is több saját rendezvényt szervezett, mint a 

Kerge Olimpia vagy a Székely Ízek Gasztronómiai Fesztivál. 

Kerge Olimpia 

2018. március 10-én Hargitafürdő lejtőjén mintegy 

4.000 résztvevővel rendezték meg a Kerge Olimpiát. 

2019-ben ismételten megszervezték az eseményt a 

hargitafürdői Csipike pályán immáron kilencedik 

alkalommal, megközelítőleg 6.000 résztvevővel. 

Ebben az évben 11 csapat jelentkezett.  

Székely Ízek Gasztronómiai Fesztivál 

2018. augusztus 3-5. között Csíkszereda városával és a Román Patronátussal közösen az ADI 

Hargita megszervezte a 3 napos Székely Ízek 

Gasztronómiai Fesztivált, ahol mintegy 2.000 

látogató vett részt. A rendezvény célja a helyi 

értékek és a székely gasztronómia 

népszerűsítése volt az érdeklődők körében. 

Mindezek mellett szerveztünk térségi turisztikai konferenciákat is Csíkszeredában, 

Székelyudvarhelyen illetve Gyergyóban úgy 2018-ban, mint 2019-ben. 

 



  
 

 

 

 

Via Mariae 

2018. június 18-án a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás benyújtotta jelentkezését a 

Cultural Heritage as an Asset for Responsible and Sustainable Tourism nevű versenyre, a Via 

Mariae – az utolsó 100 kilométer témával. A 100 kilométeres zarándoklat 2018. május 13-tól 

kezdődően érhető el Parajdtól Csíksomlyóig a 

székelyudvarhelyi, illetve a gyergyói medencét 

keresztező útvonalakon. A zarándoklat 

mindkét útvonalon megtehető, akár 

egyénileg, akár a szervezett programokon 

belül. 

A www.100km.mariaut.ro weboldal szakaszokat tartalmaz azok számára, akik gyalog, 

kerékpárral vagy lóháton szeretnék megtenni a túrát, valamint információkat nyújt a 

szállásról és a kapcsolattartásról, a különféle szolgáltatásokhoz való hozzáférésről. Interaktív 

térképen felsorolva találhatóak az elsősegélynyújtó pontok, gyógyszertárak, rendőrségek és 

városházák, üzletek, éttermek. A zarándokútvonalat 2018-ban számos alkalommal mutatta 

be a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás különböző rendezvényeken, mint a Via 

Transilvanica vagy az INSiGHTS projektek keretében szervezett eseményeken. 

2019. február 23-án közgyűlésen 

találkoztak a Via Mariae zarándoklat 

szervezői. Többek között megvitatták 

az elmúlt évek eredményeit, és 

elkészítették a 2019-es tevékenységek 

listáját. A Via Mariae konferencia 9. 

kiadására a csíksomlyói Jakab Antal 

Házban került sor október 11-13. között. A konferencián olyan állami hatóságok és 

szervezetek képviselői vettek részt, amelyek Ausztriában, Szlovéniában, Olaszországban, 

Magyarországon és Romániában adminisztrálnak zarándoklatokat vagy tematikus 

útvonalakat. 

http://www.100km.mariaut.ro/


  
 

 

 

 

Visit Harghita 

2018. december 12-én Hargita 

Megye Tanácsa egy 

Székelyudvarhelyen tartott 

rendezvény során elindította a Visit 

Hargita turisztikai mobilalkalmazást, 

amely első alkalommal egyesíti a 

megye összes turisztikai ajánlatát, hasznos eszközként szolgálva azok számára, akik meg 

akarják látogatni a térséget. Az ADI Hargita csapata együttműködőként vesz részt Hargita 

Megye Tanácsának csapatával (az INSiGHTS projekten belül) és az Eventya csapattal az 

alkalmazás és a webes platform fejlesztésében. A 2019-es év hangsúlyosan jellemezte ennek 

a rendszernek a népszerűsítését a turisták körében, valamint a nyugdíjak, szállodák, 

éttermek, turisztikai egyesületek tulajdonosainál. A promoválást mind online, mind offline 

módon végezték, a turistáknak szóló üzenetekkel ellátott matricák szerkesztésével és 

kinyomtatásával, a főutak közelében lévő hirdetőtáblákon reklámfelület bérlésével, 

különféle turisztikai vonatkozású kiadványok hirdetési felületének bérlésével. Az online 

hirdetések olyan cikkeket tartalmaztak, amelyeket jó nevű turisztikai blogokon írtak és 

tettek közzé. 

2019 decemberétől az 

alkalmazást 6.000 felhasználó 

töltötte le. A letöltők 78%-a 

román, 18%-a magyar, 2%-a 

osztrák állampolgár, 1%-a 

német és 1%-a brit 

állampolgár volt. 

Bukarest városi léptékben az 

első helyen állt. A felhasználók 36% -a a román fővárosban él. A visitharghita.com 

weboldalon több mint 50.000 aktív felhasználó regisztrált 2018. december 12. és 2019. 



  
 

 

 

 

december 9. között. A visitharghita.com látogatóinak 83%-a román, 12%-a magyar, 2%-a 

amerikai, 2%-a német, 1%-a pedig az Egyesült Királyságból származik. 2019-ig a Visit Hargita 

kapcsán 32 cikk jelent meg magyarul, 22 románul, 5 angolul és 3 héberül. A digitális 

vezetésű utazások tökéletes alkalmazását Hargita Megye Tanácsa készítette az INSiGHTS 

nemzetközi projekt keretében. A programon belül két romániai PR-cikk jelent meg a 

platformról. Mindezek mellett 2019-ben mintegy 3.000 Visit Hargita reklámanyagot osztott 

szét a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, főleg a megye szállodáiban. Ezenkívül 

hozzávetőlegesen 5.000 A5 méretű matricát, valamint 1.000 kisebb verziót szórtak szét 

Hargita megye körül. A turisztikai vásárok és a partnerekkel folytatott megbeszélések során 

a legnépszerűbb szórólapok a promóciós kiadványok voltak, amelyek közül 2.000 magyar, 

1.000 román és 1.000 angol nyelvű volt. 2019 végén 4.000 példányban jelent meg a Visit 

Hargita – Téli tevékenység kiadvány. 

 

Turisztikai tevékenységek pályázati programja 

A 2018-as évben 35 pályázatot nyújtottak be, amelyből 26 pályázat nyert, 2019-ben pedig a 

17 benyújtott pályázatból 12 pályázat győzött. A megnyert összegekből turisztikai 

fejlesztéseket eszközöltek több Hargita megyei településen is. Így 2018-ban Csíkszépvízen, 

Szentegyházán ásványvízforrások és fürdők környékének rendezését, Madéfalván az Erdei 

Múzeum fejlesztését, Csíkszenttamáson, Nagygalambfalván, Gyergyócsomafalván, Ditróban, 

Alfaluban, Gyergyószárhegyen, Parajdon, Gyergyóhollón, Vaslábon, Madarasi Hargitán, 

Gyergyószentmiklóson turistautak- és ösvények, bicikliutak létrehozását és felújítását. 

Továbbá turisztikai programcsomagok összeállítását tervezik idén a Hargita megyei 

szervezetek Csíkrákosról, Csíkkozmásról a helyi és regionális turizmus fejlődése, fenntartása 

és népszerűsítése érdekében.  

 

 

 



  
 

 

 

 

2019-ben a következő településeken végeztek turisztikai fejlesztéseket a megnyert 

összegekből:  

 Szentegyházán a Kalibáskő-Szentegyháza-Vargyas szoros bicikli- és turista útvonal 

kijelölése és a Vargyas forrás rendbetétele,  

 Nagygalambfalván a faluvégi bánatos királylány kútja környékének rendbetétele,  

 Zetelakán az EKE-ÖKÓ tematikus park feljavítása és modernizálása,  

 Farkaslaka és Zetelaka között a Mária út felújítása és feljavítása,  

 Gyergyócsomafalván a Kispatak tanösvény bővítése,  

 Ditróban a Szent Anna forrás felújítása,  

 Gyergyóhollón a Sólyomszikla via ferrata és mászóútvonalak létrehozása,  

 Gyergyószentmiklóson a Torony Múzeum kialakítása az örmény katolikus templom 

tornyában,  

 a Visit Hargita applikáció népszerűsítését Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és 

Tusnádfürdőn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNY 

----- 

 

Hagyományos, helyi termékek népszerűsítése a román élelmiszerek nemzeti napján 

A program 2017-ben indult, célja a hagyományos, helyi termékek népszerűsítése. 2019-ben, a 

román élelmiszertermékek napján, a helyi termelők megélhetésének támogatása kiemelt 

célunk volt, ahogyan az is, hogy felhívjuk a fogyasztók figyelmét arra, hogy a helyi, friss 

termékek választása nem csak a termelőket segíti, hanem egészségesebb életvitelt is 

eredményezhet. A helyi termelők promoválása és az ökológiai agrárstratégia témájában 

fórumra, előadásokra, munkacsoport-értekezletekre és termékkiállításra került sor 

Csíkszeredában. Partnerek voltak a Székely Gazdák Szervezete és Hargita Megye Tanácsának 

Fejlesztési Ügynöksége. 

 

Ezer Székely Leány Napja 

  

Csíkszereda Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala, Hargita 

Nemzeti Székely Népi Együttes és 

az Ezer Székely Leány Napja 

Alapítvány, Hargita és Kovászna 

Megye Tanácsának 

közreműködésével – a 

hagyományokhoz híven – 2018-

ban, valamint 2019-ben is 

megszervezte az Ezer Székely Leány Napját Csíkszeredában és Csíksomlyón. A rendezvény 

programja követte a korábbi években megszokott forgatókönyvet, magába foglalta a 



  
 

 

 

 

csoportok, a települések képviseleteinek székely ruhába öltözött lovas és fogatos 

felvonulását a városban, majd az ünnepi szentmisét és egész napos műsort a csíksomlyói 

Nyeregben, amelyet kézműves vásár és népi mesterségek bemutatója is színesített.  A 2018-

as évben 2.131 leányt és 1.156 legényt regisztráltak népviseletben, rajtuk kívül a program 

rengeteg érdeklődőt vonzott. 2019-ben 1.944 leányt és 1.001 legény regisztráltak 

népviseletben, ezen kívül az esemény rengeteg érdeklődőt vonzott. 

Megyeháza Galéria 

Megyeháza Galériánkban 2018. első félévében 12 kiállítást szerveztünk, hét képzőművészeti 

kiállítást, amelyből négy egyéni kiállítás volt és öt fotókiállítás. A kiállítások által közel 1.200 

érdeklődőt sikerült a Megyeháza Galériába vonzani. A megyeháza földszinti kiállítóterében 

összesen öt kiállítást lehetett megtekinteni, ebből négy képzőművészeti kiállítás és egy 

fotókiállítás volt. 

2019-ben Galériánkban 21 kiállítás kapott teret. A 15 képzőművészeti kiállításból kilenc 

egyéni kiállítás, míg öt fotókiállítás volt. A kiállítások által az előző évekhez képest több, közel 

2.000 érdeklődőt sikerült a Megyeháza Galériába vonzani, növelve ezzel galériánk 

látogatottságát, kihasználását, így számos magas színvonalú kiállítást sikerült 

intézményünkben bemutatni. A tárlatmegnyitókon kívül is sokan eljöttek megtekinteni a 

kiállításokat, főként diákok érkeztek csoportosan. A megyeháza földszinti kiállítóterében 

ebben az évben összesen 11 kiállítás volt, ebből 2kettő 

képzőművészeti kiállítás és kilenc fotókiállítás. Többek között 

a következő kiállítások szerepeltek:  

Csóka Szilárd Zsolt: A művész visszajáró vendégnek számít a 

megyeházán, hiszen 2016-ban is megtekinthetőek voltak 

alkotásai. „A valóság nemcsak önmagában érdemes a 

megismerésre. Azon túl, hogy érezve és értelmezve helyet, 

helyeket lehet keresni benne, amely hely határai pontosan a 

megismerés által tovább tágíthatók. Végtelennek képzeljük 



  
 

 

 

 

világunkat, merthogy végét nem találtuk eddig. Nyomasztó egy érzés magunkat ezzel a 

léptékkel mérni, mégis újabb végteleneket nyitunk – ilyen végteleneket próbálok én is nyitni a 

festményeim felületén, keresve a további lehetőségeket” – vallja a művész.  

Ábrahám Jakab / Ábrahám Imola: A lázárfalvi születésű Ábrahám 

Jakab grafikus, formatervező a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán 

végzett 1976-ban. Mesterei voltak Feszt László, Nica Ioachim, 

Serban Constantin. Brassóban telepedett le, tagja a Romániai 

Képzőművészek Szövetségének. Kiállításokon szerepelt – Bukarest 

és az erdélyi városok mellett – Budapesten és több hazai 

településen, valamint Olaszországban, Németországban, 

Franciaországban. Ábrahám Imola Brassóban született 1978. 

március 7-én. Édesapja Ábrahám Jakab, képzőművész, tanár; édesanyja Ábrahám (Kincses) 

Olga. A középiskolát 1996-ban a sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Líceumban, míg az 

egyetemet 2002-ben a kolozsvári Művészeti és Design Egyetemen végezte. 

Hosszú Zoltán: „A művészet dolga az – és itt most nem 

kimondottan csak a képzőművészetre gondolok –, hogy 

alkalomadtán kiragadjon bennünket a hétköznapok monoton 

szürkeségéből, a rutinból, a fizikai, biológiai, társadalmi 

kényszerek fogságából és szabaddá, tudatossá, sőt – akár egy 

pillanat töredékéig is – boldoggá tegyen bennünket, míg a 

valóság egy másik dimenziójába kapunk villanásszerű 

betekintést. A képzőművészeti alkotás nem csupán egy puszta 

tárgyi dolog, amit valaki létrehozott, aztán meg kitette közszemlére, hogy mindenki 

gondoljon róla azt, amit akar. Az alkotás élő dolog: olyan, akár egy pörgő párbeszéd. 

Párbeszéd alkotó és anyag, anyag és forma, forma és tér, tér és fény, érzékelt valóság és 

megélt valóság, alkotás és befogadó közt, és még sorolhatnám. Ez a párbeszéd maga az út, a 

művészet, a szabadság, a tudatosság és a boldogság közösen kanyargó útja” – vallja Hosszú 

Zoltán.  



  
 

 

 

 

ORIGO – Lakóca alkotócsoport: Az alkotócsoport saját bevallás 

szerint Kós Károly transzilvanista szellemiségét próbálják 

feleleveníteni, ebbe új életet lehelni, ugyanis a kommunista 

diktatúra időszakában, a központi parancsuralom hatására a 

helyi sajátságokon alapuló, addig organikusan formálódó 

gondolkodásmód, szellemiség megszakadt. Ez az 1989-es 

fordulat után lassan-lassan kezdett újraszerveződni. Papíron 

megszűnt a központi parancsuralom és minden közösség helyi 

szinten, a maga ereje és lehetőségei szerint próbálta felvenni és 

újragöngyölíteni a kommunizmusban megszakad fonalat. A transzilvanizmus által is hirdetett 

önrendeződés és önszervezés elvének a fonaláról van szó itt elsősorban, amelyhez ily 

módon igyekszik a Lakóca csoport is alkotói és szervezői munkájuk által hozzájárulni. 

XV. FREE Camp Nemzetközi Képzőművészeti Alkotóműhely: Tizenötödik alkalommal 

szerveztük meg Csíkszeredában a 

FREE Camp Nemzetközi 

Képzőművészeti Alkotóműhelyt, 

2019. május 15–25. között, a 

Szakszervezetek Művelődési 

Házának Márványtermében. A tábor 

ebben az évben is a már korábbi 

évek hagyományához híven, 

tematikailag és műfajilag teljes alkotói szabadságot biztosított a résztvevő művészeknek, 

ugyanakkor az érdeklődők és kíváncsiskodók számára megadta az alkotói munkába való 

betekintés lehetőségét. A Free Camp alkotótáborba négy országból érkeztek képzőművészek. 

Magyarországról Fábián Zoltán, Damó István, Ausztriából Fazakas Csaba, Németországból 

Dóró Sándor, Szerbiából Danijel Babic, Đula Šanta, Romániából Maria Balea, Andreea Rus, 

Marinela Măntescu Isac, Márton Árpád, Botár László. Művészeti írók: Dr. Radu George 

Serafim Bukarestől, Székedi Ferenc Csíkszeredából. 



  
 

 

 

 

 

2019. augusztus 29-én Székely Géza Helyzetkép című grafikai 

tárlatát nyitották meg Csíkszeredában a Megyeháza 

Galériában. Az alsócsernátoni születésű, Kolozsváron élő 

Székely Géza grafikus- és festőművész tanulmányait a 

Kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen végezte, grafika és 

rajztanár szakon. 1986. óta számos hazai és anyaországi 

egyéni és csoportos tárlat résztvevője. Legutóbb 2015-ben 

állított ki Csíkszeredában. 

 

A hagyományos és népi viseletek pályázati programja 

A program célja vissza nem térítendő támogatást nyújtani Hargita megyei köz- és magánjogi 

fizikai és jogi személyeknek, amelyek a román törvénykezésnek megfelelően voltak 

megalapítva és bejegyezve a hagyományos és népi viseletek elkészíttetésére/beszerzésére.  

2018-as évben 65 pályázat érkezett a megyei tanácshoz, amelyből 47 pályázat nyert. 2019-

ben pedig 56 pályázat érkezett, amelyből 37 pályázat nyert. A program kiváló lehetőségként 

szolgált a népi együttesek viseleteinek felújítására, illetve a megye iskolái és óvodái 

népviseleti gyűjteményeinek a bővítésére.  

 

Általános kulturális tevékenységek támogatási programja 

A program célja vissza nem térítendő támogatást nyújtani a jogi személyiséggel rendelkező, 

Hargita megye területén, a kultúra terén tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, 

alapítványok, valamint egyházak számára, a következő, prioritást élvező tevékenységekre: 

 Amatőr színházak tevékenységének a támogatása, 

 Fúvószenekarok tevékenységének a támogatása; 

 Hargita megyei könnyű- és komolyzenei együttesek, zenekarok támogatása, 



  
 

 

 

 

 A régió kulturális turizmusát fejlesztő kulturális projektek és tevékenységek 

támogatása; 

 Néptánccal kapcsolatos kurzusok, táncházak és előadások szervezésének támogatása, 

stb. 

A program keretében a 2018-as évben 147 pályázatot nyújtottak be az általános kulturális 

pályázati kiíráshoz, amelyből 80 pályázat nyert. 2019-ben pedig összesen 102 pályázatból 74 

nyert. A nyertes pályázatok keretében megvalósult tevékenységek közül kiemelnénk a 

legfontosabbakat: 

- X. Madéfalvi Hagymafesztivál, 

- Amatőr Színjátszó Találkozó Balánbányán, 

- Nosztalgia Fesztivál Borszéken, 

- Szárhegyi Káposztafesztivál, 

- Palacsintafesztivál Felsősófalván, 

- a székelyudvarhelyi VI. Őszi Zenei Kavalkád, 

- a Bagossy Brothers Company együttes nagy sikerű videóklipjének az elkészítése, 

- a gyergyószentmiklósi Figura Színház több sikeres előadása, 

- a Pipacsok Egyesület által szervezett 25 Jubileumi Nemzetközi Néptánctalálkozó, 

- az Udvarhely környéki templomokban tartott orgonakoncert sorozat, stb. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

PÁLYÁZATI PROGRAMOK 

----- 

 

Hargita Megye Tanácsa évente vissza nem térítendő támogatást nyújt a megyében működő 

civil szervezeteknek, egyházaknak célkitűzéseik, terveik megvalósításának támogatása 

céljából. 

Pályázhatnak a román törvények szerint létrehozott és bejegyzett jogi- és fizikai személyek, 

Hargita megye területén tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok, 

valamint egyházak. 

A programok keretében 2018-

ban összesen 656 pályázatot 

adtak le, ebből 415 pályázat 

nyert támogatást. 2019-ben 

pedig a 494 leadott 

pályázatból 377 nyert 

támogatást. Ebben az évben 

megnövekedett a 2018-as 

évhez viszonyítva az általunk 

jóváhagyott összeg a 

családprogramok, a sport 

valamint a román kulturális rendezvények tekintetében.  Célunk a lehetőségeinkhez mérten 

minél több támogatási program biztosítása, hiszen ezek szerves részét képezik egy élhetőbb, 

vonzóbb és fejlettebb Hargita megye kiépítésének. A 2018-2019-es periódusban pályázati 

programjainkon keresztül számos megvalósítás (események, fejlesztések) született, ezeket 

az alábbiakban mutatjuk be.  

 



  
 

 

 

 

Sporttevékenységeket támogató pályázati program  

A program keretösszege a 2018-as évben 550.000 lej volt, összesen 118 pályázatot 

nyújtottak be, amelyből 72 pályázat nyert. A 72 nyertes pályázat keretében a következő 

sportágazatokat támogattuk: taekwondo, judo, bicikli, sakk, ökölvívás, squash, kézilabda, 

labdarúgás, sporttánc, triatlon, autóversenyzés, futsal, asztalitenisz, kosárlabda, 

hegymászás, bowling, jégkorong, hegyi futás, karate, enduro, lovaglás, úszás, aerobic, 

mountain bike. A legtöbb pályázat (24) labdarúgás sportágazatban nyert. 

2019-ben a keretösszeg 650.000 lej volt. Összesen 120 pályázatot nyújtottak be, amelyből 100 

pályázat nyert. A nyertes pályázatok keretében keretében a következő 27 sportágazatot 

támogattuk: taekwondo, judo, bicikli, sakk, ökölvívás, kézilabda, labdarúgás, sporttánc, 

autóversenyzés, futsal, asztalitenisz, kosárlabda, hegymászás, jégkorong, hegyi futás, karate, 

lovaglás, úszás, aerobic, mountain bike, vízilabda, cross training, birkózás, alpesi sí, aikido, 

malomjáték és korcsolya. A legtöbb pályázat (23) labdarúgás sportágazatban nyert az előző 

évhez hasonlóan, amellyel több, mint 2.500 személyt támogattunk. 

Programunk nagy sikernek örvendett, a tömegsportrendezvények és a versenysport 

népszerűsítésével hozzájárult a megye lakosságának a mozgásra ösztönözéséhez. 

 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatási programja  

A program célja vissza nem térítendő támogatást nyújtani a jogi személyiséggel rendelkező, 

önkéntes tűzoltó egyesületek vagy jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén 

vészhelyzetek kezelését, beavatkozási tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, 

alapítványok tevékenységeinek megvalósítására. 

A program keretében a 2018-as évben 55 pályázat érkezett a megyei tanácshoz, amelyből 39 

pályázat nyert. 2019-ben a program keretében 42 pályázat érkezett a megyei tanácshoz, 

amelyből 39 pályázat nyert. Újdonság volt a tűzoltóknak szóló pályázatoknál, hogy tűzoltáshoz 

szükséges felszerelések és eszközök beszerzésének támogatásara is lehet pályázni (pl. 

láncfűrész, tűzcsap, tömlő, létrák, feszítő eszközök 2500 lej/db alatt). 



  
 

 

 

 

A román közösség számára kiírt kulturális tevékenységek támogatási programja 

A program keretében 2018-ban 26 pályázat érkezett a megyei tanácshoz, ezek közül 21-et 

fogadott el az elbíráló bizottság, a 2019-es évben 12 pályázat érkezett a megyei tanácshoz, 

ezek közül 11-et fogadtak el. A fontosabb támogatott tevékenységek a következők: 

- Több, a Centenáriummal kapcsolatos esemény támogatása, 

- Képzőművészeti kurzusok támogatása, 

- Falunapok támogatása, 

- Vaslábi Fúvósok találkozója, 

- Erdélyi Hagyományos Néptánctalálkozó szervezése, 

- Helyi közösségek rendezvényeinek a támogatása, stb. 

 

Egyháztámogatási és együttműködési programjaink 

Egyháztámogatási program 

Az egyház intézményeinek és 

tevékenységeinek közösségépítő szerepe 

meghatározó jelentőségű a székelyföldi 

társadalomban, releváns szerepet töltenek 

be az oktatás, kultúra és közösségszervezés 

területén egyaránt.  

Az elmúlt években Hargita Megye Tanácsa 

stabil együttműködést alakított ki a megyei 

egyházi felekezetekkel, támogatta templomok, egyházi épületek felújítását, javítását, illetve 

programok megszervezését, amelyek révén a helyi közösségek megerősítéséhez, lelki, 

kulturális és közösségi értékeik gyarapításához járult hozzá. A megyei tanács 2001-től évente 

támogatja a megyében működő egyházakat, de a 2009-es évtől kiemelt figyelmet fordít 

ennek a tevékenységnek. 2019-ben, a felekezeteknek nyújtott támogatás 4,631 millió lej 

volt.  



  
 

 

 

 

A támogatási programok kezdeményezésével és folyamatos biztosításával a megyei tanács 

célja az együttműködés alapjainak és az ehhez szükséges forrásoknak a biztosítása főleg 

azokban a kisebb közösségekben, amelyekben a gyülekezet az egyetlen működő intézmény, 

szerveződés. Hasonlóképpen, a nagyközösségek esetében is összetartó és közösségteremtő 

szereppel bírnak ezek az intézmények, ennek támogatásához kíván a megyei tanács 

hozzájárulni a rendelkezésre álló formákban, eszközökkel. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a civil, vállalkozói, kulturális és önkormányzati szféra képviselői 

mellett az egyházi intézmények képviselői olyan réteget alkotnak, amely a helyi közösségek 

szempontjából releváns problémákról kellőképpen tájékozott, és közvetítő szereppel bír a 

helyi közösségek meg a megyei adminisztráció között. 

2019-ben Hargita Megye Tanácsa a következő tevékenységek megvalósításához nyújtott 

támogatást: 

 templomok és más egyházi épületek építése és javítása;  

 egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása;  

 az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt 

ingatlanok építése, kialakítása és javítása;  

 egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása;  

 egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása; 

 Hargita megyei templomok fűtésrendszerének kiépítése; 

 Orgonajavítás; 

 Harangok működtetésének automatizálása és toronyórák javítása, korszerűsítése. 

 

2019-ben a beérkezett pályázatok száma 175 darab volt, amiből 100 pályázat felelt meg a 

kiírás feltételeinek. A felekezeteknek nyújtott támogatás 4,631 millió lej volt, ami a 

felekezetek között az alábbiak szerint oszlott meg: 

 

 



  
 

 

 

 

 2019 

 Nyertes pályázat Támogatás 

Római katolikus 50 2,986,300 

Református 18 678,400 

Unitárius 22 649,000 

Ortodox 8 295,000 

Egyéb felekezet 2 23,000 

Összesen 100 4,631,700 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy évente a megyei tanács hangsúlyosabban támogatott egy-egy 

egyházi ingatlan felújítási/építési munkálatot, így a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium 

bentlakásának felújítási munkálatait 2018-ban 135.000 lejjel míg 2019-ben 420.000 lejjel 

támogatta. 

 

Együttműködési programok az egyházakkal 

Az egyházakkal való konzultációnak és együttműködésnek több intézményesült formája 

létezik Hargita megyében. Kiemelt programnak számít az együttműködési program az 

egyházközségekkel, amely keretében megemlékezéseket, ifjúsági táborokat, nemzetközi 

találkozókat, családi találkozókat, hitéleti tevékenységeket támogatott Hargita Megye 

Tanácsa.  

A 2019-es együttműködési program 

keretében a hitéleti tevékenységek 

támogatása került előtérbe. Fontos 

ugyanakkor a hagyomány, a folytonosság és 

a megyei jelleg is. 2019-ben 13 pályázat 

érkezett be Hargita Megye Tanácsához, 

amiből 8 nyertes pályázat született. A 

támogatás összértéke  174.530 lej volt. 



  
 

 

 

 

Hagyományosan támogatott eseménynek számít az évente megrendezésre kerülő 

Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, a Máriapoli családos találkozó, a Szent Tarzíciusz ministráns 

tábor, valamint a Szejkefürdői Unitárius Találkozó.  

2019-ben az együttműködési program kiemelt eseménye volt a Járjunk együtt az úton – 

Ferenc pápa látogatása Csíksomlyón nevű pályázat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pápalátogatás (2019. június 1.) 

Hargita Megye Tanácsa örömmel vette tudomásul a Szentszék közleményét, miszerint 

Ferenc pápa Romániába tervezett apostoli útján ellátogat Csíksomlyóra, Székelyföld és a 

térség legnépszerűbb Mária zarándokhelyére.  

A 2019. június 1-jei pápalátogatás történelmi fontosságú, hisz Székelyföldön ez volt az első 

alkalom. Ez az esemény véleményünk szerint a katolikus vallás megerősítése, Székelyföld 

elismerése, aminek komoly súlya van az erdélyi magyarság életében. 

A rákészülést nagyon komolyan vette Hargita Megye Tanácsa és teljes hozzáállással segített 

a főszervezőknek. Támogatást nyújtott az együttműködési program által, és több 

alintézményén keresztül, mint például a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, 

hegyimentőink, Hargita Megyei Kulturális Központ. 


