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2020 A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY TÜKRÉBEN 
 

A 2020-as évre szóló terveinket nagyban módosította a Romániába márciusban berobbanó 

koronavírus-járvány. Alkalmazkodnunk kellett az országos intézkedésekhez, ugyanakkor 

tevékenységünket az aktuális vészhelyzethez igazodva szerveztük: amellett, hogy igyekeztünk 

minél több tervezett programot, munkát lebonyolítani a lehetőségekhez mérten, próbáltunk 

minél nagyobb segítséget nyújtani a lakosságnak a járvány idején. 

Az állampolgárok a más országokba történő utazások feltételeiről, a karanténkötelezettség 

feltételeiről és körülményeiről, szociális és egészségügyi problémákról kérdeztek a 

leggyakrabban. Napi szinten tartottuk a kapcsolatot és egyeztettünk a járvány szempontjából 

kulcsfontosságú szerepet betöltő intézményekkel, mint például a Megyei Közegészségügyi 

Igazgatósággal, az Egészségügyi Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Hargita Megyei 

Prefektusi Hivatallal, a Hargita Megyei Rendőrfelügyelőséggel, a Hargita Megyei Sürgősségi 

Helyzetek Felügyelőségével. 

A kialakult helyzetre és a lakosság igényeire reagálva felállítottuk Hargita Megye Tanácsának 

COVID-19 tanácsadó csoportját, amely keretében a hivatalos oldalakon és telefonon keresztül 

beérkezett kérdésekre a csoport tagjai válaszoltak. A járvány kirobbanásától kezdődően élő 

videók keretében tájékoztattuk a lakosságot az aktuális változásokról. 

 A hiteles tájékoztatás céljából létrehoztuk a korona.hargitamegye.ro oldalt, amelyen az 

érdeklődők naprakész információkat olvashattak a járványhelyzet alakulásáról Hargita megyében 

és Romániában. Gyakori kérdésekről, a koronavírus-járványról és a betegség tüneteiről, valamint 

a különféle betartandó szabályokról tájékozódhattak, egy helyen voltak ugyanakkor a különféle 

használatos formanyomtatványok is. Továbbá a platformon elérhetőek voltak a nemzetközi 

közlekedési feltételek magyar illetve román nyelven, a dokumentumok tartalmazták a járvány 

során a különböző országok által elfogadott intézkedéseket.  



  
 

  

 

A tömegközlekedés megszűnésének problémájára reagálva szerződéseket kötöttünk 

személyszállítási szolgáltatást végző társaságokkal. Egy űrlapon keresztül regisztrálhattak azok, 

akik Bors vagy Nagylak vámterületéről akartak utazni, ezzel a megoldással lehetőséget tudtunk 

biztosítani azon személyeknek, akiknek elengedhetetlen volt az utazás, hogy ezt a járványügyi 

előírásoknak megfelelően tehessék. A társaságok járműveiket a szabályozásoknak megfelelően 

szerelték fel és alakították át.  

Az intézkedések értelmében Hargita Megye Tanácsa azonnal létrehozta a távmunkához és az 

online ügyintézéshez szükséges infrastruktúrát. A különböző gyűléseket online szerveztük meg, 

ugyanakkor a napi folyamatos egyeztetések is online történtek. Mindezek mellett a kollégák 

igényelhettek elektronikus aláírást is, ezáltal előrelépést téve a digitalizációban. Ugyanakkor nem 

csak az intézményen belüli, hanem a lakossággal való kommunikációt is áthelyeztük az online 

térbe, a tanácsülések pedig a tanács közösségi oldalán voltak követhetőek.  



  
 

  

EGÉSZSÉG 
 

Az egészségügy terén egyik legfontosabb mérföldkő 2020-ban, hogy az Egészségügyi 

Minisztérium elfogadta a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház jelentkezését a rezidensképzés 

bevezetésére, és bekerült azon intézmények közé, amelyeket a minisztérium rezidensképzésre 

megfelelőnek talál, így a kórház 19 orvosi ágazatban fogadhat rezidenseket. Ez egy megítélt 

bizalom az Egészségügyi Minisztérium részéről a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház felé, ami 

egyrészt az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhető, másrészt pedig az orvosi csapatnak, akik 

megfelelő szinten felkészültek. A rezidensképzés bevezetése egy fontos mérföldkő a kórház azon 

törekvésében, hogy elérje a II. kategóriába tartozó regionális klinikai besorolást.  

Márciusban elkezdte működését a 

kórház saját laboratóriuma. A 

laboratóriumi szolgáltatásokat 2000-ben 

felfüggesztette a kórház, az újraindítás 

folyamata pedig fontos lépés a minőségi 

és gyors egészségügyi szolgáltatások 

biztosításához.  

Hargita Megye Tanácsa az élvonalban 

dolgozó egészségügyi személyzetének 

védelme és a vírus terjedésének megfékezése érdekében április-május időszakban orvosi 

védőeszközöket és egészségügyi anyagokat vásárolt megközelítőleg 480.000 lej értékben. A 

szétosztott egészségügyi termékek közt voltak egészségügyi maszkok, FFP2 típusú maszkok, 

egyszer használatos kesztyűk, overallok, védőszemüvegek, egyszer használatos orvosi ruhák, 

csizmák és sapkák, kézfertőtlenítők, felület fertőtlenítők és eszközfertőtlenítők. A termékeket 

Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatósággal együtt osztotta szét 

155 háziorvos és 40 fogorvos számára.  



  
 

  

A világjárvány által okozott helyzet kezelésére új funkciót kapott a Hargita Megye Tanácsának 

tulajdonában levő csíksomlyói Multifunkcionális Központ. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 

Kórház tüdő- és fertőző osztályainak tehermentesítése érdekében ide helyezték el a 

tünetmentes, de igazoltan koronavírussal fertőzött pácienseket, akik speciális orvosi 

felügyeletben részesültek a kezelés ideje alatt.  

Hargita Megye Tanácsa és a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház közös pályázatot tett le 2020 

nyarán az Európai Unió Nagy Infrastrukturális Operatív Programjába, a világjárvány 

ellenőrzésében és megelőzésében használt védőeszközök költségeinek megtérítésére, valamint 

bizonyos egészségügyi felszerelések és anyagok vásárlására. A pályázat összértéke közel 

20.000.000 lej volt. A pályázat célja a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett, az egészségügyet 

érintő válsághelyzet kezelési képességének növelése és a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 

közegészségügyi válságra való reagálási képességének megerősítése. 

Augusztusban dr. Nelu 

Tătaru egészségügyi 

miniszter tett látogatást a 

Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórháznál. A 

tárcavezető tájékozódott 

az egészségügyi 

intézmények helyzetéről, a 

megye és ezen 

intézmények vezetői pedig 

ismertették számára az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében elkezdett, illetve tervezett 

beruházásokat. A látogatás során ismertették a meghívottal a fejlesztési terveket és a 

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház II-es kategóriába való besorolásának fontosságát a térség 

lakosságának gyors, hatékony és szakszerű ellátása érdekében. Az egészségügyi miniszter szerint, 



  
 

  

amennyiben teljesülnek Hargita Megye Tanácsának fejlesztési tervei, rövid időn belül a kórház 

kérése teljesülhet, tekintve, hogy a megyei kórház egy fejlődő egészségügyi intézmény, ahol sok 

fiatal orvost, szakembert, jó infrastruktúrát és jó feltételeket látott. 

Szeptember és október között Hargita Megye Tanácsa felmérést végzett a megye családorvosi 

hálózatáról. Együttműködve a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és 

Technológiai Egyetem rezidens családorvos hallgatóival, a megye polgármesteri hivatalaival 

valamint a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral, Hargita Megye Tanácsa azon dolgozott, 

hogy újabb fiatal családorvosokat vonzzon a megyébe annak érdekében, hogy javítsa a lakosság 

hozzáférését a családorvosok által nyújtott egészségügyi alapellátáshoz. A megyében 

elfoglalható családorvosi helyek ismertetése céljából bemutató filmek is készültek több Hargita 

megyei településről és az általuk nyújtott lehetőségekről olyan rezidens családorvosok számára, 

akik szeretnének Hargita megyében dolgozni. 

Novemberben három szolgálati lakást adtunk át olyan fiatal orvosok számára, akik a Csíkszeredai 

Megyei Sürgősségi Kórháznál dolgoznak neurológia, kardiológia és aneszteziológia területeken. 

Decemberben Hargita Megye Tanácsa Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának jóvoltából 

241.000 védőmaszkot osztott szét a megyében a koronavírus-járvány terjedésének 

megakadályozására. 

 A koronavírus-járvány kezelése és leküzdése érdekében az év folyamán a Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórház a Hargita Megyéért Egyesületen keresztül megközelítőleg 330.000 lej értékű 

pénzadományt kapott magánszemélyektől, csoportoktól, cégektől, egyesületektől, valamint 

egyházközségektől. Az összeget védőeszközök, PCR-berendezés és laboratóriumi kiegészítők, 

steril fülke, valamint a csíksomlyói kórházépületben működő tüdő- és fertőző osztályokhoz 

szükséges betegszállító lift beszerzésére fordították. 



  
 

  

MEGYEI UTAK 
 

A 2020-as évben befejeződött a 123F jelzésű megyei út felújítása, amelynek köszönhetően most 

már aszfaltúton lehet közlekedni Csiba és Csíkcsicsó között. Ugyanakkor megépítésre került 

három vasbeton híd Hidegségen a 127A jelzésű megyei úton, biztosítva a biztonságos átkelést a 

Bükkhavas-patakán. Továbbá folyamatban van a támfalak építése is, amely az árvíz elleni 

partvédelem szempontjából egy nagyon fontos beruházás a hidegségi lakosok számára.  

Elkezdődött a Homoródkeményfalvát 

Abásfalván át Homoródszentmártonnal 

összekötő 131A jelzésű megyei út 

felújítása, amelynek során 2020-ban 

sikerült befejezni két új híd megépítését 

a Nagy-Homoródon, valamint elkezdeni 

a betonsáncok, átereszek kialakítását, 

illetve előkészíteni az útrendszert az 

aszfaltozásra.  

Lövétén, a 132-es megyei út mentén 

épült egy több mint 100 méter hosszú 

gabion támfal, amely a biztonságos 

közlekedést szolgálja. Felújítottuk a 133-

as megyei út Maros megye határa és 

Székelymuzsna közötti útszakaszt, ezzel 

megnyitva az utat a forgalom előtt 

Maros megye irányába. Ugyancsak Maros megye irányába megtörtént a forgalom megnyitása 

Újlaknál, a 134-es megyei út felújítása által, amely elkészültével csökkenhet a távolság 

Marosvásárhely irányába az arra utazók számára. 



  
 

  

Befejeztük a Székelyandrásfalva és Kissolymos közötti 1,3 km-es útszakasz felújítását, valamint 

elkezdtük a Kissolymos és Székelykeresztúr között lévő csuszamlás, valamint a tavak melletti 

útszakasznak a megterveztetését. Sikerült kivitelezni a Farkaslaka község önkormányzata által 

megrendelt 1 km-es tervet a 134C jelzésű megyei út felújítására a 13A jelzésű országút és 

Bogárfalva település között. Sok szempontból az egyik legkiemelkedőbb beruházásnak tekinthető 

a Nagy-Küküllő feletti átjárást biztosító décsfalvi híd építésének befejezése. Modernizálásra 

került a 138-as megyei út 2,5 km-es szakasza is a zetelaki víztározó és Sikaszó között. 

Továbbá folytatódott a 138A megyei út rehabilitációja is, amely 5,25 km-en át biztosítja a 

forgalmat a 13A országút és Hargitafürdő között, valamint jó ütemben haladtak a munkálatok 

Bélborban a 174C jelzésű megyei úton is, ahol a 6,3 km útszakasz aszfaltozási munkálatainak 

befejezését követően biztosítva lesz az átjárhatóság Bélbor és Szucsáva megye között. 

2020-ban számos további nagy beruházás vette kezdetét, mint például a Csíkszentmárton és 

Egerszék közötti 123-as megyei út 14,5 km-es szakaszának teljes felújítása, a Gyergyóditrót és 

Gyergyótölgyest összekötő 127-es megyei útnak 21,5 km hosszan való felújítása, továbbá 

átereszek és támfal építése a 135-ös megyei út Peszente-tető és Firtosmartonos közötti 

szakaszán, illetve az Etéd-Küsmöd-Siklód útszakasz teljes felújítása. 

A beruházások mellett sor került ebben az évben is a nyári karbantartási munkálatokra a megyei 

utakon. Rezgő csíkok kerültek festésre a települések ki- és bejáratainál, elvégezték a kátyúzást, 

az útburkolati hibák javítását, szalagkorlátokat szereltek 13,8 km hosszan, útjelző táblákat 

helyeztek ki, valamint egybefüggő aszfaltréteg került a 123C jelzésű megyei út Akó kapu - 

Menaságújfalu közötti 8 km-es szakaszára, a 124-es megyei út Csíkrákos és Csíkvacsárcsi közötti 

szakaszára, valamint a 132B jelzésű megyei útra Városfalván. 

Fokozott figyelmet szentelünk ugyanakkor a járdák építésére is a megyei utak mentén. 2020-ban 

a járdaépítési program keretében befejeztük a járdák építését Zetelakán, Gyergyóditróban és 



  
 

  

Csomafalván, illetve elkezdődtek a munkálatok Székelyszentkirályon. További két településen, 

Gyergyóalfaluban és Csíkszentkirályon elkészültek a tervek, hamarosan elkezdődhet a kivitelezés. 

A civil beruházások tekintetében, 2020-ban elkészült a megvalósíthatósági tanulmány a 

csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ felújítására vonatkozóan, elkezdődött 

a homoródfürdői utászház terveztetése, továbbá elkezdődtek a tervek előkészítési folyamatai a 

csíkszeredai Petőfi Sándor utcai betegellátó központ teljes felújítására, valamint a csíkszeredai 

fogászati szakrendelő felújítására is. 

Hargita Megye Tanácsa számára egyik legfontosabb célkitűzés a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 

Kórház fejlesztése, ahol szintén folytatódtak az elkezdett munkálatok, ugyanakkor sikerült 

elkezdeni a helikopter-leszállóhely kialakítását. 

CSALÁD 
 
Családjóléti munkacsoport 

A programmal szoros együttműködésben jött létre a családjóléti munkacsoport azzal a céllal, 

hogy a Hargita megyei családok jólétéért szervezett programok, tevékenységek, az ilyen irányban 

kifejtett erőfeszítések hatásosabban, erőteljesebben érvényesüljenek. Ezért a munkacsoport 

tagjai is különböző szakterületeket képviselnek, hogy egyaránt erősödhessen nemcsak a szociális 

szegmens, hanem például a gyermekeket vállaló középosztálybeli családok kultúrája, vagy akár a 

gyerekek korai fejlesztése is.  

Az infrastrukturális rendszerek korszerűsítése, az utak, az egyes intézmények tevékenységei és a 

közszolgálati tevékenységek közvetett módon szolgálják a megyében élő családokat. Mivel 

Hargita Megye Tanácsa elkötelezett a családi élet támogatását célzó intézkedések megerősítése 

iránt, pályázati és egyéb programjain keresztül közvetlenül is támogatja a családokat, a családi 

élet kultúrájának az ápolását, annak szellemi, lelki és erkölcsi vonatkozásainak megőrzését és 

továbbadását.  



  
 

  

A munkacsoport közösen kezdeményezi, szorgalmazza, támogatja az olyan családjóléti 

intézkedéseket, amelyek a közösségi létünk irányából erősítik és támogatják a családalapítást, az 

otthonteremtést, a gyermeknevelést a gazdaság, a kultúra, a sport vagy vallás tényezői által. 

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 2020-as évben 41 pályázat érkezett a megyei tanácshoz, ezek közül 

huszonkettőt fogadott el az elbíráló bizottság. Ebben az évben is megtartották az édesanyák 

hetét, az erdélyi hálós családok konferenciáját, valamint a lelki élet révén történő fejlesztés 

kapcsán szerveztek programot. Ugyanakkor rendezvényeket tartottak a gyermekeknek és a 

családoknak, továbbá adventi programokkal lepték meg az érdeklődőket. Ezenkívül az 

egyesületek lebonyolítottak családoknak szóló találkozókat hagyományőrzés céljából, illetve 

Családban élni nagyon jó, Családok napja, valamint Családerősítés címmel programokat. 



  
 

  

OKTATÁS, IFJÚSÁG 
 

Hargita Megye Tanácsa prioritásként kezelte az elmúlt év során is a kisebbségi oktatás kérdését, 

a román nyelv nem anyanyelvként való oktatását, valamint a szakoktatást. Ugyanakkor folytattuk 

azon tevékenységeinket, amelyek a szakoktatás presztízsének visszaállítását, a szakképzés 

munkaerő-piaci igényekhez történő igazítását, valamint a fiatalokat célzó szakszerű 

pályaválasztási tanácsadás, pályaorientáció megerősítését szorgalmazták.  

Szakoktatás 

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége révén 2017-ben létrehoztunk szakemberek bevonásával 

egy megyei szintű munkacsoportot, amely az elmúlt év során is folytatta tevékenységét. Részt 

vett a témában szervezett megbeszéléseken és szerepet vállalt a szakoktatás minőségének 

javítása és népszerűsítése által a szakoktatás presztízsének visszaállításában. Azon 

meggyőződésből, hogy a fiatalok jövőjét leginkább az oktatási rendszer milyensége határozza 

meg, figyelemmel követtük a minőségi és innovatív oktatási módszerek fejlesztése terén elért 

eredményeket, és örömmel fogadtunk minden olyan együttműködési lehetőséget, amely a 

székelyföldi fiatalok minőségi oktatását célozza.  

Ahhoz, hogy az oktatás választ adhasson az aktuális és a jövőbeli kihívásokra, fontosnak tartjuk 

az oktatásban résztvevő tanárok képzését, készségfejlesztését, és a digitális, online szakmai 

tananyag fejlesztését. Szorgalmaztuk a szakoktatás terén a közös fellépést a magyarországi 



  
 

  

közpolitikai élet szereplőivel is, hisz Magyarország mintaértékűen foglalkozik a témával. 

Szükségesnek tartjuk a szakmai tapasztalatcseréket a székelyföldi szakképzés, a pályaorientációs 

tanácsadói képzés és az ehhez kapcsolódó tevékenységek, az e-learning tananyag fejlesztése 

kapcsán. 

Fontosnak tartjuk a szakképző intézmények fejlesztése érdekében bevonni a magyarországi 

erőforrásokat, tapasztalatokat és jó gyakorlatokat, valamint a projekt alapú oktatási módszerek 

bevezetését és fejlesztését a fiatalok gyakorlati, életközeli feladatainak sikeres végrehajtása 

érdekében. Ezért ezen a téren javasoltuk a magyarországi jó gyakorlatok megosztását és a közös 

pályázati lehetőségek kiaknázását a szakterületekre vonatkozóan, a megfelelő európai uniós 

finanszírozású keretprogramokon keresztül. 

 Óralátogatások, osztályfőnöki órák a szakiskolákban 

Fontos, hogy megismerjük fiataljaink jövőképét, hiszen ez által tudjuk tevékenységünket minél 

jobban összehangolni igényeikkel. Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége 2020-ban több mint 20 

osztályfőnöki órát szervezett, amelyeknek célja volt a jó példák bemutatása szakmákon belül, 

valamint a diákok igényeinek felmérése. 

 Partnerség a szakoktatás támogatásáért 

A Fejlesztési Ügynökség közreműködésével, ősszel fodrászati oktatási berendezést adtunk át a 

Kájoni János Szakközépiskolának, valamint ide látogatott a magyarországi Roder Szépészeti 

Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője és a magyarországi Innova Szociális Innovációs 

és Képzési Alapítvány oktatásfejlesztési tanácsadója. Az iskola fodrászati eszközöket, bútorokat 

és alapanyagokat (festékeket, samponokat, balzsamokat), továbbá a Venczel József 

Szakközépiskola és a Kós Károly Szakközépiskola három számítógépet és egy laptopot, a Székely 



  
 

  

Károly Szakközépiskola öt számítógépet és egy laptopot kapott ajándékba. Az adományok értéke 

összesen ötmillió forint. 

 

Románnyelv-oktatás 

Térségünkben a román nyelv oktatása és a tárgyból tett vizsgák eredményei az egyik 

legkényesebb kérdés, ezért prioritásként kezeltük az elmúlt év során is a nyelv oktatását 

kisebbségek számára és fontosnak tartjuk az állam nyelvének elsajátítását a diákok körében. Az 

elmúlt évek érettségi eredményeit megvizsgálva kijelenthető, hogy a Hargita megyei diákok nagy 

százaléka elsősorban a román nyelv és irodalom tantárgyból nem éri el az átmenő szintet az 

érettségi vizsgákon. 

A románnyelv-oktatás új alapokra történő helyezése érdekében 2018-ban szakemberek 

bevonásával létrehoztunk egy megyei szintű munkacsoportot. A munkacsoport az elmúlt évben 

is folytatta tevékenységét, amely a specifikus tantervek és programok mielőbbi érvénybe 

léptetése érdekében szorgalmazza a román nyelv oktatásának reformját: a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó diákok számára a román nyelv és irodalom oktatása és számonkérése, 

minden szinten, sajátos tanterv szerint történjen. Az oktatási tárca válaszlevelei és ütemterve 

alapján az új tanterv előbb a VIII. osztályosoknál kerül bevezetésre, és csak ezután kerül sor az új 

tanterv kidolgozására/bevezetésére a líceumi oktatásban résztvevő diákok számára. A 



  
 

  

szaktárcához, a nép-ügyvédjéhez, az Országos Diszkriminációs Tanács elnökéhez intézett 

levelezéseink/beadványaink során kértük, hogy törvény adta jogaink figyelembe vételével 

történjen a román nyelv oktatása, számonkérése új programok, tantervek, tankönyvek alapján az 

előkészítő osztályoktól a XII. osztályig.  

Digitális oktatás 

A digitális oktatás fejlesztése érdekében létrehoztunk egy megyei szintű munkacsoportot oktatási 

közintézmények képviselői és külső szakemberek bevonásával, amelynek célja felzárkóztatni 

Hargita megye iskoláit a digitális oktatás terén.  

A munkacsoport tevékenysége révén két felmérésre is sor került, annak érdekében, hogy 

feltérképezzük a Hargita megyei digitális oktatás kialakításához szükséges internet-hozzáférést és 

eszköztárat, illetve, hogy megvizsgáljuk az online oktatás nehézségeit a Hargita megyei 

pedagógusok szemszögéből. 

Ugyanakkor, a munkacsoport megbeszélései során körvonalazódott egy projektelképzelés a 

hosszú távú digitális oktatás kialakítására, amely nem merül ki az online oktatás jelenlegi 

formájában, hanem a digitális eszközökkel való oktatás bevezetésére irányul. A projektelképzelés 

megvalósítása érdekében szakemberek bevonásával elkezdődött a munka egy akcióterv 

elkészítésével, hangsúlyozva a következő elemek fontosságát:  

 Kommunikációs infrastruktúra kialakítása, modernizálása annak érdekében, hogy ez 

megfelelő minőségű legyen a digitális oktatáshoz; 

 Eszköztár biztosítása az oktatási intézményeknek (pedagógusoknak, diákoknak), amelyek 

szükségesek a digitális oktatáshoz; 

 Szoftver és oktatási források biztosítása a Hargita megyei iskolák részére; 

 Humánerőforrás fejlesztése, amely tartalmazná a pedagógusok, a tanulók, illetve a 

trénerek képzését, annak érdekében, hogy a kommunikációs infrastruktúra, az eszköztár, 

illetve a rendelkezésre álló szoftvert kellőképpen tudják használni és alkalmazni az 

oktatási intézményekben. 



  
 

  

A digitalizáció során a hosszú távú átállás lenne a cél, amely lehetővé tenné a digitális eszközök 

használata által a tananyag könnyebb és jobb elsajátítását, illetve hosszú távon fejlesztené a 

diákok digitális kompetenciáit. 

A XVI. Hargitai Megyenapok keretében A digitális oktatás lehetőségei és kihívásai címmel online 

kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, amelynek célja volt a digitális oktatás megerősítése a 

tapasztalatok megosztása és a továbblépési lehetőségek, együttműködések egyeztetése révén.  

Javaslatokat küldtünk az Európai Alapok Minisztérium Oktatás és Foglalkoztatás Operatív 

Programjának (POEO) és a Központi Fejlesztési Régiónak (ADR Centru) a jövőbeli programok 

felépítése céljából. Többek között javasoltuk, hogy a digitális oktatás és digitális kompetencia 

fejlesztését célzó tevékenységek támogatását is foglalják bele a nevezett programkiírásokba 

(digitális eszköztár, digitális kompetencia, digitális tananyag, szélessávú internet, digitális 

platformok stb.) 

A pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében Hargita Megye Tanácsa 

együttműködési megállapodást kötött az Apáczai Csere János Pedagógusok Házával. 

Az országos szintű karantén bevezetésével a tanárok és diákok online térben különféle digitális 

eszközök használatával, otthonról kényszerültek folytatni a tanévet, amely a legtöbb esetben 

nem indult zökkenőmentesen. A felmerülő problémák megoldása érdekében, 

együttműködésben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, Hargita és Kovászna Megye 

Tanfelügyelőségével és az Apáczai Csere János Pedagógusok Házával létrehoztuk a SuliTV-t, 

amely az Erdély TV műsorán szerepelt. A vizsgákra való felkészülés érdekében videó-sorozatot 

sugárzott a VIII. diákok számára magyar és román nyelv és irodalomból, valamint matematikából. 

Továbbá azon nyolcadikos tanulók számára, akik nem fértek hozzá az online oktatáshoz, Hargita 

és Kovászna Megye Tanfelügyelőségével karöltve kétrészes felkészítő füzetet nyomtattunk a 

záróvizsgára való felkészülésük segítésére. A XII. osztályosokat az érettségi és pótérettségi 



  
 

  

vizsgákra való felkészülésben a classY Edu e-learning rendszer által segítettük, elsősorban román 

nyelv és irodalomból, hogy ezáltal is javítsuk a Hargita megyei diákok átmenési arányát.   

A végzős diákok ballagási ünnepségei legtöbb esetben online keretek közé szorultak, de ettől 

függetlenül fontosnak tartottuk, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat 

díjazzuk, így 114 végzős diáknak küldtünk elismerő díszoklevelet.  

Szent Anna Speciális Szakiskola 

2020-ban több extrakurrikuláris 

tevékenységre is sor került. A tanári 

kar különféle tematikus 

kirándulásokat szervezett a 

gyermekeknek, például a Mikes 

Kelemen Emlékházba, Segesvárra, 

Székelykeresztúrra, emellett 

karácsonyi díszek és kézműves 

ajándékok készültek, valamint közös 

programként karácsonyfa-díszítés és 

karácsonyi előadások szerepeltek. A SNAC programon belül az iskola önkéntesei meglátogatták a 

Providentia idősfoglalkoztató központot. A Határtalanul program keretén belül a gyermekek 

meglátogatták az Esztergomi Speciális Iskolát. Érdemes kiemelni továbbá, hogy az iskola diákjai 

maszkokat varrtak Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Tanfelügyelőség részére.  

A különféle tevékenységek mellett javítási munkálatok is zajlottak az épületben, a legjelentősebb 

előrelépést a kereskedelmi laboratórium és az asztalos műhely felszereltségének bővítése jelenti.  

 

Bélbori Speciális Iskola 



  
 

  

Az iskola tevékenysége összesen 205 tanulóval és 32 

oktatóval zajlott a 2020-as évben, számos Hargita 

megyei iskolával együttműködve. A tevékenységek 

olyan típusú programokat és személyre szabott 

beavatkozási terveket tartalmaztak, amelyek a 

tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok 

számára nyújtottak segítséget. Az iskola tanári kara 

továbbá oktatási és tanácsadási programok által 

nyújtott segítséget a csíksomlyói tűzvészben károsult 

35 gyermek számára, akiknek megelőző 

tevékenységeket és kreatív, játékos programokat szerveztek.  

Fiatalok itthon maradása 

 Hargitahazavar.ro oldal 

A platformon a Hargita megyében működő vállalkozások, intézmények tehetik közzé aktuális 

álláshirdetéseiket. A járványidőszakban az oldalon létrehoztunk egy külön aloldalt, ahol a 

külföldön ragadtak számára összesítettük a külföldi álláslehetőségeket, ezáltal is segítve 

boldogulásukat hazatérésükig.  

 Vállalkozói jó példák bemutatása 

Mivel a koronavírus-járvány visszaszorításának érdekében meghozott intézkedések miatt nem 

szervezhettük meg a gazdasági fórumokat, amelyek keretében a résztvevők közvetlenül a 

szakemberektől kérdezhettek az aktuális témákban, ezért Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége 

Itthon is van jövő – újratervezés 10 lépésben címmel egy online fórumsorozatot szervezett meg. 

Ennek keretében interjúkat készítettünk Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnökével, 

Cilip Árpád, Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége igazgatójával, a Mycreativeplace vezetőjével 

és az InfoPoint Destine Holidays tulajdonosával.  



  
 

  

 Online állásbörze 

Júniusban a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében bevezetett intézkedések miatt az 

állásbörzére online formában került sor, egy videó-sorozat keretében. Ez alkalommal hét 

vállalkozás mutatkozott be, amelyek vezetői több álláslehetőséget is bemutattak, ezek a Hargita 

hazavár felületen keresztül voltak elérhetőek. A Hargita hazavár program által információs 

hátteret és segítséget nyújtunk nemcsak azoknak, akik külföldről jönnének haza, hanem azok 

számára is, akik szülőföldjükön akarnak boldogulni. 

 Miért jöjjek haza katalógus és kvíz-est 

Az utóbbi években a fiatalok 

elvándorlási hajlandósága megnőtt, 

ezért szükségesnek láttuk a Miért 

jöjjek haza? katalógus kiadását, 

amely arra hivatott, hogy felhívja a 

szülőföld biztosította lehetőségekre 

a figyelmet: támogatási és pályázati 

lehetőségek, továbbképzési 

lehetőségek és további hasznos 

témák szerepelnek a kiadványban. 

Ezen katalógus bemutatására egy, a fiatalok számára szervezett kvíz-est keretén belül nyílt 

lehetőség. 

 

 

 Itthon vagy külföldön pályázat 



  
 

  

Hargita Megye Tanácsa és Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége kiemelten foglalkozik a fiatalok 

itthon maradásának kérdéskörével, ezért esszéíró pályázatot hirdetett Itthon vagy külföldön 

címmel. A felhívás célja az volt, hogy az intézmény képet kapjon a székelyföldi lehetőségekről és 

a külföldi életkörülményekről a pályázók tapasztalatai alapján. A pályázatot beküldők 

egyöntetűen a szülőföldön való megélhetés mellett foglaltak állást, amelyben fontos tényezők a 

család, a honvágy és a nehéz külföldi életkörülmények. Sok fiatal érezte úgy, hogy külföldön 

szerzett tapasztalatait itthon kamatoztatná. A jelentkezőket szeptember 24-én díjazták. 

Nemzetközi diáknap 

A Nemzetközi Diáknap alkalmából Hargita Megye Tanácsa alintézményeivel és civil 

szervezetekkel együttműködésben online rendezvényt szervezett a fiataloknak. Az érdeklődők 

számos témában pályázatot nyújthattak be, mint például Diákszemmel a világ című fotópályázat, 

slam poetry pályázat, különféle online kihívásokban és kvízjátékokban vehettek részt, tájékoztató 

jellegű kisfilmeket vetítettünk, népi mesterség bemutatók és koncertek is a programok között 

szerepeltek.  

 

Internship gyakornoki program Hargita Megye Tanácsánál 



  
 

  

2019 októberében indult el Hargita Megye Tanácsánál az internship program, amelynek célja, 

hogy a jelentkezők számára szakmai és személyes fejlődést biztosítson mind egyénileg, mind 

pedig egy szakmai közösség tagjaként. A programban résztvevőknek lehetőségük nyílik a szakmai 

tapasztalatszerzésre, valamint gyakorlati készségek és kompetenciák fejlesztésére öt hónapon 

keresztül. Ugyanakkor a program további célja, hogy megkönnyítse az oktatási rendszerből a 

munkaerőpiacra való áttérést, valamint karrierépítési lehetőséget biztosítson Hargita Megye 

Tanácsánál.  

2020-ban összesen 13 személy vett részt az Internship programban, három időszakban. Május és 

október között hét személy nyert felvételt és kezdte el a programot, szeptemberben újabb öt 

személy, októberben pedig egy személy. 

Ifjúsági tevékenységeket támogató pályázati program 

A program a Hargita megyében ifjúsági tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, 

szervezetek és egyházak ifjúsági programjainak támogatására hivatott. A program keretösszege 

idén 250.000 lej volt, 108 pályázatot nyújtottak be, amelyből 82 pályázat részesült pozitív 

elbírálásban.  

A program keretében ifjúsági szervezetek pályázhattak tehetséges fiatalok számára szervezett 

tematikus táborok támogatására, az Erdei iskola nevű program tevékenységeinek 

finanszírozására, diákok felkészítésére a képességfelmérő és érettségi vizsgákra, cseretáborokra, 

szemléltető didaktikai eszközök vásárlására, különféle ifjúsági tevékenységek szervezésére 

partnerségben más megyék szervezeteivel és intézményeivel, iskolásoknak és óvodásoknak szóló 

iskolai és tudományos tevékenységek szervezésére.  

Az ifjúsági program keretében támogatott a szakmai tapasztalatcserék és képzési programok 

szervezése, valamint a pályaorientációs és az Iskola után iskola program keretében folytatott 

tevékenységek. Az érdeklődők pályázhattak továbbá az iskolai digitalizációs programok 

keretében applikációk fejlesztésének támogatására, interaktív és innovatív eszközök 



  
 

  

beszerzésére, valamint az önrész megszerzésére a más intézményekhez benyújtott 

pályázatokhoz. 

A 82 nyertes pályázatból 59 pályázatot számoltak el. Ebből 21 pályázatot tehetséges fiataloknak 

szánt tematikus táborok szervezésére, három pályázatot a diákok érettségi felkészítésére, egy 

pályázatot cseretáborra, kilenc pályázatot szemléltető didaktikai eszközök vásárlására fogadtak 

el. Továbbá tíz pályázat iskolásoknak és óvodásoknak szervezett versenyek szervezésére, három 

pályázat egyetemisták, diákok önkéntesi és gyakornoki tevékenységének támogatására, két 

pályázat fiatalok gasztronómiai ismereteinek elmélyítésére, a megfelelő felszerelések 

beszerzésére nyert. Megvalósult még öt pályázat az V-VIII. osztályos diákok 

műhelytevékenységének és szaktudásának fejlesztése érdekében a megfelelő eszközök 

beszerzése által, két pályázat a pályaorientációs szakmai tevékenységek támogatására, három 

pályázat az Iskola után iskola program keretében folytatott tevékenységek támogatására. 

TURIZMUS 
 

Székelyföld turisztikai ajánlatának bemutatója Budapesten és Bukarestben 

Közös standdal promoválta Hargita, Kovászna és Maros megye a térséget a bukaresti 

Romexpóban szervezett Romániai Turisztikai Vásáron, február 20-27. között, valamint 

Budapesten is a 43. Nemzetközi Turisztikai Vásáron.  

Intézkedések a turisztikai szereplők támogatásáért 

Hargita Közösségi Fejlesztési Társulása felmérte valamennyi, Hargita megyében működő 

minősített szállásegység tulajdonosának igényeit, hogy a szállásegység szeretne-e 

intézményesített karantén egységgé válni, ugyanis a koronavírus-járvány széleskörű terjedése 

miatt a szálláshelyek a törvény adta lehetőségek mentén betölthették ezt a funkciót.  



  
 

  

Ezt az eljárást követve 22 egység készen állt arra, hogy helyet biztosítson azoknak a 

személyeknek, akiket karanténba kellett helyezni. Ezek a szállásegységek 272 egyéni elszállásolási 

lehetőséggel rendelkeztek, így összesen 705 helyet biztosítva.  

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás továbbá a megyében tevékenykedő vendéglátó egységek 

tulajdonosaival együtt májusban elindított egy kezdeményezést a közösségi oldalakon, amelynek 

célja volt felvidítani azokat a személyeket, akik a térségbe szerettek volna utazni, de a járvány 

miatt ez nem volt lehetséges.  A vendéglátó egységek tulajdonosai készítettek egy-egy látvány 

típusú fotót egy üzenettel, amely érzékeltette, hogy mennyire hiányoznak a turisták nekik. 

Ugyanabban az időben, ugyanazzal az üzenettel árasztottuk el a követők Facebook-oldalának 

hírfolyamait. Összesen 30 vendéglátó egység vett részt az akcióban.  

Hargita megye turisztikai márkájának kiépítése a Google Utcakép által 

Figyelembe véve a Google 

utcaképekben rejlő turisztikai 

potenciált, egy Google autó bejárta a 

megyében az összes utcát, így a 

Google Utcakép minden eleme 

tartalmazni fogja a Visit Harghita 

logót. 

Visit Harghita – Családbarát 
kezdeményezés 

A koronavírus-járvány okozta helyzet új kihívások elé állította a turizmusban érdekelt gazdasági 

egységeket, valamint az érvénybe léptetett szabályozások ellehetetlenítették a turizmussal 

kapcsolatos aktivitások folytatását.  

A folyamatosan változó trendek és szabályok, valamint a szakértőkkel és vállalkozókkal folytatott 

párbeszédek mentén megszületett a Visit Harghita – Family-friendly kezdeményezés ötlete. 



  
 

  

Hargita megye mindig is népszerű célpont volt a családok számára, mivel itt a családoknak 

lehetőségük van pihenni és szórakozni egy egészséges, természetközeli környezetben, távol az 

agglomerációtól.  

Ötvenkét vendéglátó egység vette át augusztus 5-én, Székelyudvarhelyen a Visit Harghita – 

Family-friendly bizonyítványt. A csomag része Hargita megye turisztikai ajánlata kifejezetten 

családok számára. A programban szereplő szolgáltatások célja odavonzani a családosokat azokba 

a vendéglátó egységekbe, ahol külön figyelmet fordítanak erre a kategóriájú látogatókra speciális 

szolgáltatások, programok által.  

Együttműködés a Via Transilvanicával 

A 2018-ban útjára indított Via Transilvanica az erdélyi természetet, történelmet és 

multikulturalitást hivatott népszerűsíteni. Ez a 950 kilométeres út Bukovinából indul, majd 

Erdélyen keresztül lemegy a Dunáig. 2020-ban, együttműködésben a Mária Út Egyesülettel és 

Hargita Megye Tanácsával elkezdődtek a munkálatok a Parajd-Korond-Etéd-Farkaslaka-

Oroszhegy-Székelyudvarhely-Kányád-Székelyderzs útvonalon: az útszakaszok kiépítése, oszlopok 



  
 

  

felhúzása, útjelzések kihelyezése, pihenők megépítése. A székelyderzsi eseményen részt vettek a 

projekt támogatói: H.E. Andrew Noble brit nagykövet, Charlie Ottley, a Wild Carpathia 

dokumentumfilm producere, Soós Zoltán konzul, Tibi Ușeriu ultramaratonos, Marcel Iureș 

színész, Corina Vasile, a Raiffeisen Bank kommunikációs igazgatója, Nicholas, Románia volt 

hercege, Toma Coconea extrém sportoló, Horia Tecău teniszező, Dragoș Bucurenci 

kommunikációs tanácsadó és tréner, civil aktivista.   

Infotripek  

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás révén Răzvan Pascu turisztikai marketing szakértő egy 

csapat influenszerrel látogatott a megyébe és vett részt különféle programokon, amelyekről a 

különféle kommunikációs csatornáin beszámolt követőinek. Az infotripnek köszönhetően több 

mint 500 megjelenése volt a megyének az Instagramon, 44 a Facebookon, született egy vlog, 

továbbá két televíziós riport is készült.  



  
 

  

Vendégünk mesélt Hargita megyéről az Europa FM-es bejelentkezésekkor is. Több mint hét millió 

embert értünk el ezen a módon, valamint Răzvan SkiGyimesi videója virálissá vált, amelyet öt 

millió internetező látott és 600.000 interakciót váltott ki.  

Augusztusban a KanalD televíziócsatorna csapata, a ROventura látogatta meg Udvarhely-

térséget. Ittlétük alatt olyan videós anyagokat készítettek, amelyeket szeptemberben és 

októberben közvetítettek a csatornán. A két fős csapat bemutatta a városbéli látványosságokat: 

a Kovats fotóműhelyt, a Jammy szeszfőzdét, valamint a helyi termékeket forgalmazó Helyénvaló 

boltot. A ROventura továbbá meglátogatta a környékbeli nevezetességeket, részt vettek helyi 

mesterségeket bemutató programokon Korondon, és felkeresték Zeteváralja környékét is, nem 

utolsó sorban kipróbálták a gyimesi bobpályát is.  

Szeptember elején a Ski Outdoor Magazin, az egyetlen olyan lap, amelyik a romániai aktív 

turizmussal foglalkozik, meglátogatta Hargita megyét és részt vett néhány programon Gyergyó 

térségében: megnézték a Wild Ferenc via ferratát, hajókáztak a Gyilkos-tón és a Sugó-barlanghoz 

is elsétáltak. A csapat ellátogatott Borszékre is, ahol elektromos kerékpárral járták be a látványos 

utcákat és ösvényeket, valamint kipróbálták a helyi kalandparkot.  

Turisztikai programok támogatása 

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

Hargita megye területén turisztikai tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, 

alapítványok és egyházak számára, az alábbi tevékenységekre: 

 Turisztikai látványosságok létrehozása, bővítése, felújítása, fejlesztése és népszerűsítése 

a helyi turizmus fejlesztése és a regionális turizmus fenntarthatósága érdekében: 

 tematikus parkok;  

 bicikli utak; 

 ásványvízforrások és fürdők;  

 turistautak és zarándokutak; 



  
 

  

 Visit Harghita szelfi-pontok kialakítása a turisták által látogatott helyeken; 

 Hargita megyei turisztikai programcsomagok összeállítása és népszerűsítése; 

 A Hargitai megyei értéktár természeti értékeinek bővítését célzó tevékenységek 

támogatása; 

 Nemzetközi, országos honismereti turistatalálkozók szervezésének támogatása 

(legkevesebb 6 napos táborok). 

Idén 23 pályázatot nyújtottak be, amelyből 12 nyert. Ennek fényében több Hargita megyei 

településen turisztikai fejlesztéseket eszközöltek, így Szentegyházán a Kalibáskő – Szentegyháza 

– Vargyas szoros útvonalán bicikli és turista útvonal kijelölése és a szelterszi forrás környékének 

rendbetétele, a Vargyas szorosban speciális szikla-mászó útvonal kiépítése, Zetelaka és 

Szentegyháza között a Mária út felújítása és feljavítása. Továbbá a Gálkút – Terkő mező – 

Hidegség – Farkaspalló – Háromkút között bicikliútvonal kijelölése, a bükkfalvi négyes tematikus 

park kialakítása, Gyergyócsomafalván a Veresvirág tematikus oktatópark létrehozása, Orotván a 

forrás felújítása, illetve székelyudvarhelyi turisztikai programcsomagok összeállítása és 

népszerűsítése, és a székelyföldi barlangi turizmus népszerűsítése.  

Hegyimentés 

Az év első fele a Hargita Megye Tanácsa 

alintézményeként működő Hegyi és Barlangimentő 

Közszolgálata a vírus elleni védekezésről szólt, bázisaik 

karanténközpontok lettek és a hegyimentők is a 

beutaltak ellátásával voltak elfoglalva. A járványhelyzet 

enyhülése után első és legfőbb irányvonal volt a 

gyerekek minél nagyobb számban való bevonása 

különféle tevékenységekbe, valamint a gyerekeknek 

szóló programkínálat bővítése, így még több napot 

sikerült eltölteni a természetben gyerekeket tanítva. 



  
 

  

A hegyi menedékek száma folyamatosan növekszik. Hargita megyében jelenleg 24 menedékház 

van, országos szinten a legtöbb. A jövőben újabb csapatokat szeretnénk létrehozni a 

Gyimesekben és a parajdi zónában, hiszen ezek azok a területek, ahová nagyon sok időbe telik a 

csapatok kiérkezése. 

KULTÚRA ÉS TÁRSADALOM 
 

Megyenapok – online kiadásban 

A program célja bemutatni Hargita megye kulturális potenciálját, lehetőséget kínálni az 

érdeklődőknek az online kulturális út folytatására, a válsághelyzetekben való kapcsolattartásra, 

a hargitai identitás erősítésére és a megye arculatának népszerűsítésére az országban és 

külföldön. 2020-ban a koronavírus-járvány miatt az eseményt online formában szerveztük meg.  

Az eseménynek a következő üzenete volt: „Nyissuk ki együtt a virtuális térben a hozományládát, 

nézzük meg, milyen kincseink vannak ott.” 

A Hargita Megyei Napokat a Hargita Megyei Kulturális Központ koordinálta május 24 – június 4. 

között, az utolsó televíziós közvetítés időpontja a Gyergyó TV-ben július 17. volt. A megyenapok 

143 virtuális térben szervezett online eseményt tartalmazott, dokumentumfilmeket, 

kiállításokat, koncerteket, különféle bemutatókat, versenyeket/vetélkedőket.  

A rendezvénynek két főszervezője (Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ), 

hét társszervezője (Hargita Megye Tanácsának alintézményei), 13 partnere, 17 médiapartnere 

volt, ebből hét televízió (Erdélyi Magyar Televízió - ETV, Csíki TVR, Digital 3, Székely TVR, Remete 

TVR, Sóvidék Regionális Televízió, Gyergyó TV). A programok 15 különböző Facebook-oldalon 

jelentek meg, a programok összessége megtalálható az esemény közösségi oldalán. 



  
 

  

 

A visszajelzések alapján az online tértől függetlenül minden résztvevőnek hatalmas kulturális 

élményt adott az idei rendezvény-sorozat, ezt a számok is tükrözik: az elért emberek száma 

meghaladta az egymilliót, közel 200.000 kedvelés jött, az aktivitások száma meghaladta a 

120.000-et, a megosztások száma pedig az ötezret.  

Székelyföld Napok 

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt a Székelyföld Napokra 

a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében hibrid eseményként került sor, azaz a 

programok egy része online felületen volt elérhető. A 2020-as kiadás célja volt bemutatni a hét 

székelyföldhöz tartozó széket, valamint a hagyomány, kultúra és művészetek értékeinek 

erősítése, a három megye kulturális intézményeinek népszerűsítése. Az esemény 11 napig 

tartott, amely alatt összesen több mint 350 különféle programon vehettek részt az érdeklődők, 

ezek közül tizennégyet a Hargita Megyei Tanács bonyolított le. Hét esemény személyes 

részvétellel zajlott, kettő online és három mindkét módon látogatható volt. Több kiállításon 

vehettek részt személyesen a látogatók, akárcsak a szépvízi káposztafesztiválon is. Online 

formában csatlakozhattak be az érdeklődők különféle zenés programokba, koncertekre, valamint 

a Joannes Kájoni 390 konferenciára. Hibrid eseményként szervezték meg továbbá a tízedik Via 

Mariae workshopot és a Botorka Fesztivált. 



  
 

  

Régizene Fesztivál  

A Hargita Megyei 

Kulturális Központ egyik 

legkiemelkedőbb 

eseménye a Régizene 

Fesztivál. Az idei volt a 

fesztivál 40-ik kiadása, 

amely úgy online térben, 

mint személyes 

jelenléttel is követhető 

volt, a programban fő szerepet kaptak a helyi művészek és értékek, az előadások nagy részét 

pedig történelmi épületekben tartottuk meg, ezáltal is hangsúlyozva kulturális örökségünk 

szépségét és gazdagságát. Az esemény során 19 koncert szerepelt a programban, amelyek közül 

kilencet személyes részvétellel, tízet online közvetítés által lehetett követni, megszerveztek 

továbbá két kirándulást zenei meghallgatással egybekötve, egy régizenével kísért borvacsorát és 

egy televíziós megemlékező műsort, valamint reneszánsz gyermeknapot is szerveztek kézműves 

foglalkozással egybekötve. Karácsony előtt pedig további két koncertet rendeztek a szervezők a 

Concerto Spiralis régizene együttes részvételével, amelyeket online lehetett követni. A 

negyvenedik évforduló alkalmával archív felvételeket is közvetítettek, interjúkat az előző 

években fellépőkkel, valamint az érdekesebb események is visszamutatásra kerültek.  

 

 



  
 

  

Kulturális programok a csángó közösségnek  

A program célja a csángó kultúra 

és hagyományőrzés támogatása. 

Nyolc programot szervezett meg 

a Kulturális Központ személyes 

részvétellel, egyet pedig online 

részvétellel. A programok között 

szerepeltek a Kosteleki 

falunapok alkalmával szervezett 

kulturális események, 

gyermekek és diákok számára 

szervezett műhelymunkák a csángó mesterségek megismerése céljából, a Tatros Forrása Fesztivál 

keretében szervezett műhelymunkák, táncos programok, előadások, valamint a Csángók Napja 

19. kiadása, amely online térben valósult meg.  

További kulturális programok 

A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ is több eseménnyel színezte a kulturális 

programok felhozatalát. Megszervezték többek között a Feltöltő Keresztény Fesztivált, amely 

lehetőséget teremtett a helyi hagyományok, mesterségek és gasztronómia népszerűsítésére, 

valamint a családok és fiatalok részére minőségi kulturális rendezvényeken való részvételre az 

ökumené jegyében.  

A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ közreműködve a Gyergyói Fotóklubbal mind 

a négy évszakban három napos fotótábort szervezett, amelyen a résztvevők bejárták a Gyergyói-

medencét és megörökítették annak természeti és építészeti szépségeit. A táborok lejártakor a 

fotókból válogatás készült, a legjobb 30-40 képből digitális printek formájában kiállításokat 

szerveztünk a medence különböző településein. 



  
 

  

Negyvenharmadik alkalommal szervezték meg a homoródszentmártoni alkotótábort, amely 60 

résztvevő művésszel az egyik leghíresebb alkotótábor a Homorod Art Alapítvány repertoárjában. 

A táborban készült alkotások a kortárs művészet szerves részét képezik, a tevékenység magas 

szinten tartása mindig is szempont volt a szervezési munka során. A résztvevő művészeknek 

köszönhetően olyan fontos művek születtek, amelyek bővítik a kulturális örökséget, a 

közvagyont. Az alkotótábor végeredménye egy fotó album megszerkesztése 40 év képekben – 

Homoródszentmártoni Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor címmel. 

2020-ban a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ online térben szervezte meg a 

Képről szóra – Szóról képre interakciós kulturális programot a Gyergyói-medence I-VII. osztályos 

tanulói számára, a Magyar Nyelv Napja alkalmából. A két főből álló csapatoknak Csoóri Sándor 

költő egyik versét kellett ábrázolniuk, majd a verset folytatni a saját gondolataik szerint, végül az 

így létrejött új művet ábrázolni. A legügyesebb alkotások díjazásban részesültek, amelyekből 

kiállítást is szerveztünk. 

A Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő Hargita Kiadó megjelentette a 2020-as év 

folyamán a Székelyföld kulturális magazin 12 számát, havonta 1500 példányban, továbbá 

megjelent a Székely Könyvtár 81-90. számú kötetei. A Székelyföld Galériában tárlat nyílt Fazakas 

Barna munkáiból, amely február és április között fogadta látogatóit. Több ízben könyvvásárokat 

és közönségtalálkozókat szervezett a Hargita Kiadó Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, 

Kolozsváron, Marosvásárhelyen illetve Szolnokon. A középiskolás diákoknak pedig irodalmi 

versenyt rendeztek Barátom a(z)… okostelóm? címmel. A Hargitai Megyenapok keretében online 

platformon keresztül népszerűsítettük a Székely Könyvtár 81-85. számát. A 2020-as évben cél volt 

frissíteni a Székelyföld Folyóirat honlapját, amely új nevet és dizájnt kapott, valamint az év végén 

létrejött egy YouTube csatorna is a kiadó és publikációi népszerűsítésének céljából.  

Műemlékvédelmi program 



  
 

  

Hargita megye különösen gazdag műemlék-épületekben, úgy gondoljuk, hogy kötelességünk 

vigyázni erre a pótolhatatlan örökségre. Éppen ezért már 2004-től támogatjuk a műemlékek 

felújítását. Hargita Megye Tanácsa 2020-ban 21 műemlék-épület felújításához járult hozza 

914.615,00 lej értékben:  

 A csíkmindszenti római katolikus templom rehabilitációs munkáinak folytatása; 

 A csatószegi római katolikus templom helyreállítási terveinek elkészítése; 

 A csíkmenasági Adorján-kúria kályhájának felújítása; 

 A csíkszentmiklósi római katolikus templomfal két bástyájának felújítása;  

 A csíkrákosi Kisboldogasszony római katolikus templom felújítása;  

 A székelyudvarhelyi unitárius templom nyílászáróinak felújítása; 

 Az kányádi református templom konszolidációs és sürgős javítási munkálatai; 

 Faliképek megőrzése és helyreállítása a Felsőboldogfalvi Református Templomban; 

 A muzsnai református templom rehabilitálása - az alap megerősítése; 

 A korondi unitárius templom felújítása; 

 Az agyagfalvi református templom felújítása; 

 A mátisfalvi református templom felújítása; 

 A székelykeresztúri református templom felújítása; 

 A Kováts Fotográfiai Műhely eredeti kirakatainak restaurálása; 

 A gyergyószentmiklósi katolikus templomot körülvevő fal felújítása; 

 A gyergyószentmiklósi Bocsanczy-ház tetőszerkezetének rehabilitációja; 

 A gyergyószentmiklósi örmény-katolikus plébánia külső festésével kapcsolatos munkák 

folytatása, befejezése; 

 A gyergyószentmiklósi örmény-katolikus templomot körülvevő fal felújítása; 

 A gyergyószárhegyi ferences kolostor tetőzetének rehabilitációja; 

 A gyergyószárhegyi katolikus templom felújításának tervezése; 

 Az Urmánczy kastély felújításának tervezése. 



  
 

  

Régészeti program 

A régészeti program keretében a Haáz Rezső Múzeummal együttműködésben támogattuk 

Székelyudvarhelyen a Székely Támadt vár déli sarkánál lévő Fóris-bástya belső oldalának a 

kutatását. Célja a még nem kutatott ágyútorony bejárata, szintjei, belső szerkezete és a 

várfalakkal való kapcsolatának meghatározása, az esetleges előzmények feltárása. Ugyanakkor 

100 példányban megvásároltuk Botár István: Havasok keblében rejtező szép Csík. A Csíki-

medence középkori településtörténete című könyvét, azzal a céllal, hogy támogassuk a feltáró 

munkát, illetve minél szélesebb körben megismertessük a Csíki medence történelmét. 

A hagyományos és népi viseletek pályázati programja 

A program célja vissza nem térítendő 

támogatást nyújtani a hagyományos 

és népi viseletek 

elkészíttetésére/beszerzésére a 

Hargita megyei köz- és magánjogi, 

fizikai- és jogi személyek számára, 

amelyek a román törvénykezésnek 

megfelelően voltak megalapítva és 

bejegyezve. A program kiváló 

lehetőségként szolgált a népi 

együttesek viseleteinek felújítására, 

illetve a megye iskolái és óvodái 

népviseleti gyűjteményeinek a bővítésére.  

A 2020-as évben 55 pályázat érkezett a megyei tanácshoz, amelyből 45 pályázat nyert. 43 

pályázat került elszámolásra: 4 pályázatból román népviseletet, 2 pályázatból cserkészruhákat, 2 

pályázatból huszár ruhákat és 35 pályázatból különböző tájegységi népviseletet vásároltak, 



  
 

  

mégpedig alcsíki, felcsíki, udvarhelyi, mezőségi, szatmári népviseletet. A 43 nyertes pályázatból 

105 teljes népviselet és 206 kiegészítő darabot vásároltak. 

Általános kulturális tevékenységek támogatási programja 

A program célja vissza nem 

térítendő támogatást nyújtani 

a jogi személyiséggel 

rendelkező, Hargita megyében 

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; 

 Néptánc kurzusok, táncház estek és néptánc előadások szervezésének támogatása; 

 Hargita megye értéktárát bővítő tevékenységek támogatása; 

 Falunapok keretében megszervezett kulturális programok támogatása. 

A program keretében a 2020-as évben 100 pályázatot nyújtottak be az általános kulturális 

pályázati kiíráshoz, amelyből 10 pályázatot visszamondtak a bevezetett korlátozások miatt, 64 

pályázat pedig nyert.  

A nyertes pályázatok között szerepelnek a következők: 



  
 

  

 néptáncoktatás témában a járvány miatt kevesebb eseményre került sor a korábbi 

évekhez képest, összesen négy esemény volt, például néptáncoktatás csíkrákosi fiatalok 

számára, vagy hagyományőrzés a Kékiringó Néptánccsoport tagjaival; 

 diákok számára szervezett amatőr színjátszó műhely Egyeskő Alkotóműhely néven; 

 fontosnak tartjuk támogatni a megyében működő olvasóköröket, ebben az évben két 

ilyen pályázatunk is volt: Olvasni öröm! Felnőtteknek is! és a Tivai kultúrkör két kiadása; 

 a gyergyószentmiklósi Figura Színház több sikeres előadása; 

 fúvószenekarok támogatásával kapcsolatosan említésre méltó az Intenzív képzési tábor a 

Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar tagjainak illetve a székelykeresztúri Fúvószenekari 

fesztiválok az ünnepi 2020-as évben című projektet, amely keretében az egyesületeknek 

kötelezően vásárolniuk kellett fúvós felszereléseket (trombita, klarinét, dobszett); 

 nagy sikere volt a II. Reneszánsz napoknak Gyergyószentmiklóson; 

 szintén sikeres volt a gyergyószentmiklósi örmények által szervezett, immár 

hagyományossá vált, de ebben az évben többnyire online térben megrendezett X. 

Örmény Művészeti Fesztivál. 

A román közösség számára kiírt kulturális tevékenységek támogatási programja 

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

Hargita megyében a kultúra terén tevékenységet folytató román közösségek szervezetei, 

egyesületei, alapítványai és egyházai 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; 

 Néptánckurzusok, táncházak és néptánc-előadások szervezésének támogatása; 

 Hargita megye értéktárát bővítő tevékenységek támogatása; 

 Falunapok keretében megszervezett kulturális programok támogatása. 



  
 

  

A program keretében, a 2020-as évben 12 pályázat érkezett a megyei tanácshoz, ezek közül tízet 

fogadott el az elbíráló bizottság. A fontosabb támogatott tevékenységek a következők:  

 fúvószenekarok támogatásánál említésre méltó az Întâlnirea fanfarelor din Voșlobeni 

nevű esemény, amelyre az egyesületeknek kötelező módon vásárolniuk kellett fúvós 

felszereléseket (kottaszettek); 

 néptáncoktatás terén a koronavírus-járvány miatt kevesebb eseményre került sor a 

korábbi évekhez képest, ezek közé tartozik az Așa-i dansul pe la noi, ediția a XI-a nevű 

esemény, Festivalul de colinde Florile Dalbe, ediția a XII-a, Lăutărie și armonie. 

Egyháztámogatási program 

Az elmúlt időszakban Hargita 

Megye Tanácsa stabil 

együttműködést alakított ki a 

megyei egyházi felekezetekkel. 

Támogatta templomok, 

egyházi épületek felújítását, 

javítását, valamint programok 

megszervezését, amelyek 

hozzájárultak a helyi közösségek megerősítéséhez, lelki, kulturális és közösségi értékeik 

gyarapításához. 2020-ban a felekezeteknek nyújtott támogatás 4,877 millió lej volt.  

A támogatási programok biztosításával és a források megteremtésével a megyei tanács egyik 

kiemelt célja azon kisebb közösségek felkarolása, amelyekben a gyülekezet az egyetlen működő 

intézmény. 

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

képviselői mellett az egyházi intézmények képviselői az a fontos réteg, amely hidat képez a helyi 



  
 

  

közösségek és a megyei adminisztráció között, ugyanis ezen intézmények vezetői kellőképpen 

tájékozottak közösségeik releváns problémáiról.  

2020-ban 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. 

2020-ban a beérkezett pályázatok száma 101 volt, amiből 93 pályázat felelt meg a kiírás 

feltételeinek. A római katolikus felekezetnek 47 nyertes pályázata volt, a reformátusnak 26, az 

unitáriusnak 14, az ortodoxnak 5, míg egy egyéb felekezetnek egy.  

Fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt periódusban a megyei tanács hangsúlyosabban támogatta 

egy-egy egyházi ingatlan felújítási/építési munkálatát, így a csíkszeredai Segítő Mária 

bentlakásának felújítási munkálatait az előző évekhez hasonlóan 2020-ban 215.000 lejjel 

támogatta. 

Egyházi együttműködési program 

Az idei évben a hitéleti tevékenységek támogatása került előtérbe, ugyanakkor a hagyomány, a 

folytonosság és a megyei jelleg is kiemelkedő fontossággal bírt. 2020-ban 14 pályázat érkezett be 



  
 

  

Hargita Megye Tanácsához, amelyből kilenc nyertes pályázat született. A támogatás összértéke 

158.410 lej volt. 

Hagyományosan támogatott eseménynek számít az évente megrendezett Csíksomlyói Ifjúsági 

Találkozó, az Unitárius Nőszövetség Találkozó, illetve az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek 

találkozója. 

Megyeháza galéria 

Galériánkban idén tíz 

kiállítást szerveztünk, 

közülük kettő egyéni 

kiállítás, míg négy 

fotókiállítás volt, általuk 

közel 800 érdeklődőt 

sikerült a Megyeháza 

Galériába vonzani. A 

tárlatmegnyitókon kívül is 

sokan eljöttek megtekinteni a kiállításokat, főként diákok érkeztek csoportosan. A megyeháza 

földszinti kiállítóterében pedig további három fotókiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. 

 Hargita Szalon/Lélektér 

Lélektér témával hirdette meg a Hargita Megyei Kulturális Központ a 2020-as Hargita Szalon őszi 

képzőművészeti seregszemlét, amelyekből szeptember végén nyílt tárlat a Megyeháza 

Galériában. 

 Szárhegy 2020 

Hargita Megye Tanácsa és az alintézményeként működő Gyergyószárhegyi Kulturális és 

Művészeti Központ által szervezett kiállítás december 17-én nyitott meg a Megyeháza 



  
 

  

Galériában. Az érdeklődők azokból a munkákból tekinthettek meg válogatást, amelyek az elmúlt 

év művészeti táboraiban születtek. 

 Absztrakt 

A Gyergyói Fotóklub tárlata október 22-én nyílt meg. A fotóklub tíz éve tevékenykedik 15 aktív 

taggal, több egyéni és csoportos kiállításuk volt itthon és Magyarországon egyaránt. Két albumuk 

is megjelent, a harmadik pedig az elmúlt tíz év legszebb képeit fogja bemutatni. 

 I love plastic 

Kis Endre munkáiból 2020 szeptemberében szerveztünk tárlatot. „Kis Endre a montázsokkal, 

különböző képkivágásokkal, figuratív és absztrakciós formákkal kísérletezik, egyrészt ismeri és 

használja a klasszikus festészet idézeteit, másrészt az izmusok utáni forrásokból, az internetes 

szörföléseiből táplálkozva építi a mai kor dekonstruktív, széttöredezett, fragmentált ugyanakkor 

nem a formátlanságot és a befejezetlenséget, hanem az animációs filmek totális világpótlék 

érzetét keltő ún. poszthumán, posztdigitális, festészetét, ami az animációk, számítógépes játékok 

és a hibridlények világába kalandozó mozgóképes kultúrához áll közel” – méltatja az alkotót 

Muladi Brigitta művészettörténész. 

 



  
 

  

 

 A III. IKA Művésztelep kiállítása Csíkszeredában 

A kiállításon szerepeltek a tábor alatt megalkotott művek, amelyekre nagy hatással bírt a hely 

szelleme, valamint olyan művek is, amelyek a képzőművészek műtermi tevékenységébe 

nyújtanak betekintést. A tárlatot sokszínűsítették a rajzolni, festeni szerető, tehetséges 

csernátoni gyerekek művei. 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatási programja  

A program célja vissza nem 

térítendő támogatást nyújtani a 

Hargita megyében 

tevékenykedő, jogi 

személyiséggel rendelkező 

önkéntes tűzoltó 

egyesületeknek vagy 

vészhelyzetek kezelését végző, 

beavatkozási tevékenységet 

folytató szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak. 2020-ban 49 pályázat érkezett a 

megyei tanácshoz, amelyből 41 pozitív elbírálásban részesült. 

Újdonságként idén tűzoltó felszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzésének 

támogatására is lehetett pályázni, például láncfűrész, tűzcsap, tömlő, létrák, feszítő eszközök stb. 

A 41 nyertes pályázatból 38 pályázatot számoltak el, amelyből 23 pályázatot tűzoltó egyenruhák 

és védőeszközök, 12 pályázatot pedig tűzoltó felszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök 

beszerzésére költöttek el, két pályázatból tűzoltó képzést tartottak, egy pályázatból pedig 10.000 

darab kézikönyvet adtak ki információs és oktató jelleggel a lakosság részére.  



  
 

  

A 23 darab tűzoltóknak szánt egyenruhák és védőeszközök vásárlására jóváhagyott pályázatból 

egyenruhákat, védődzsekiket, védőnadrágokat, védőcsizmákat, védőmellényeket, 

védőkesztyűket és védőöveket vásároltak. 

A 12 darab tűzoltóknak szánt felszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzésére 

jóváhagyott pályázatból légzőkészülékeket, motorpompákat, tömlőket, létrákat, láncfűrészeket, 

tűzcsapokat és vágóollókat vásároltak. 

Sporttevékenységeket támogató pályázati program  

A program célja vissza nem térítendő támogatást nyújtani a sporttevékenységeket folytató 

egyesületeknek, sportkluboknak, amelyek sportengedéllyel rendelkeznek. A következők 

részesültek támogatásban: 

 A versenysport promoválása, amely a Hargita megyéért versenyzünk mottó alatt valósul 

meg: 

 sportolók felkészítésének, illetve országos és nemzetközi bajnokságokon való 

részvételének a támogatása a kimagasló eredmények elérése érdekében;  

 országos és nemzetközi sportversenyek/események megszervezése. 

 Tömegsport – sportesemények: 

 tömegsport-tevékenységek szervezése alternatívaként a szabadidő eltöltésére és 

a közösség mozgásra való nevelésére; 

 a különleges adottságokkal rendelkező fiatalok kiválogatása és továbbirányítása a 

klubokba; 

 helyi, országos és nemzetközi sportesemények szervezése.  

 Különleges szükségletűek sportja – sportesemények: 

 sporttevékenységek szervezése különleges szükségletű sportolóknak; 

 a különleges szükségletű sportolók felkészítésének, illetve országos és nemzetközi 

bajnokságokon való részvételének támogatása. 



  
 

  

 A más finanszírozó szervezetekhez benyújtott programok finanszírozási önrészének a 

támogatása: 

 A program keretében, a 2020-as évben 108 pályázatot nyújtottak be, amelyből 95 

pályázat nyert, 13 nem nyert, mivel nem feleltek meg a követelményeknek; 

 A nyertes pályázatok közül kiemelendő a Megyei Labdarúgó Egyesület pályázatai, 

amelyekkel a megyei, illetve a körzeti bajnokságban szereplő csapatok kaptak 

támogatást a bírói díj egy részének a kifizetésével. 

Támogattuk továbbá a megyei versenysportot, melyben szerepelt a csíkszeredai Intersport, a 

Caissa Sakk Klub, a székelyudvarhelyi Asztali Tenisz Klub, a székelyudvarhelyi Futsal Klub, Vasas 

Femina, Maxx Racing Sportklub, Fások Sportklub, Gyergyói Hokiklub, a Gyergyói Fox Hoki és a 

remetei Kereszthegy Sportklub. Hargita megyében tartott kiemelkedő sportversenyek is 

támogatásban részesültek, ilyen a Maxx Racing által szervezett Hargita Rally, valamint a Caissa 

Sakk Klub által szervezett nemzetközi sakkverseny. 



  
 

  

Online Pályázati Rendszer 

2020-ban indítottuk útjára az online pályázati rendszerünket, amely a jövő évben kerül 

bevezetésre, és amelynek célja a pályázati rendszer digitalizálása és a pályázás megkönnyítése az 

érdekeltek számára. Az online rendszer bevezetésével a pályázóknak nem szükséges személyesen 

elmenni a megyei tanács iktatójába, vagy a kijelölt területi irodákba letenni a pályázatot, ezáltal 

gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés, ugyanakkor tekintettel a járványügyi helyzetre, 

kevesebb személyes érintkezést igényel.  

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
 

Hargita Megye Tanácsa hangsúlyt fektet a nemzetközi partnerségek és kapcsolatok ápolására, 

beleértve a testvérmegyei kapcsolatokat, nemzetközi szervezetekben vállalt tagságot, pályázati 

partnerségeket, és nem utolsó sorban az Európai Unió intézményei melletti érdekképviseletet és 

népszerűsítést. Ezek a kapcsolatok fontosak a helyi problémák leküzdéséhez és a helyi közösségek 

életminőségének növeléséhez, és hosszú távon számos területen eredményes a hagyományos 

protokolláris partnerségek, a nemzetközi marketing, gazdasági fejlesztések és támogatási 

források lehívása által. Így nem csak Bukaresten keresztül van lehetőségünk a kihívásaink 

megoldására, hanem általuk akár Brüsszelen, az Európai Unió intézményein, a 

testvérmegyéinken és a nemzetközi szervezeteinken keresztül is sokszor megoldásokra találtunk.   

Testvérmegyei kapcsolataink révén különböző küldöttségeket fogadtunk Hargita megyében. 

Januárban és februárban Bács-Kiskun megyei delegáltakat fogadtuk, a találkozók keretében a 

kulturális együttműködésről, a helyi termékek és termelők népszerűsítéséről egyeztettünk. 

Januárban továbbá a Vas megyei küldöttség is ide látogatott, a katasztrófavédelem kapcsán 

szervezett egyeztetéseken és programokon vettek részt. Februárban a Békés megyei küldöttség 

látogatott el a VII. Csíkszentmiklósi Kolbászfesztiválra és a gasztroturizmus kapcsán szervezett 



  
 

  

egyeztetésekre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei delegáció pedig a vallásturizmussal 

kapcsolatosan szervezett közös konferencián vett részt.  

A Hargita megyei küldöttség 

januárban Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyébe látogatott a 

vallásturizmus kapcsán szervezett 

egyeztetésekre, februárban pedig 

Vas megyébe utaztak a VII. 

Gasztronómiai Fesztiválon való 

részvétel érdekében. A június-

júliusi hónapokban Tolna 

megyébe látogattak a Vár a 

megye – Tolna megyei értékek 

napja rendezvényre Hargita megye értékeinek bemutatása céljával, valamint a testvérmegyei 

kapcsolat keretében a közös együttműködések egyeztetésére. A Hargita megyei küldöttségek 

Pest megyébe augusztusban, novemberben és decemberben utaztak a 2021-es közös programok 

egyeztetésére, a gazdaság és a turizmus fellendítése érdekében szervezett egyeztetésekre és 

programokra. 

Június 19-én az örményországi testvérmegyénkkel, Lorj Régióval tartottunk online egyeztetést a 

testvérmegyei kapcsolat keretében az együttműködési célok beazonosítására. November 23-án 

Borsod-Abaúj-Zemplén testvérmegyénkkel egyeztettünk a főbb együttműködések mentén. 

Továbbá a koronavírus-járvány okozta helyzet következtében több témában is kértük a 

testvérmegyéink segítségét jó gyakorlatok megosztásában. Az egyeztetett témák között szerepelt 

a koronavírus-járvány miatt bevezetett megyei intézkedések, digitális oktatás, közfoglalkoztatás, 

gazdaság és turizmus fellendítése. Továbbá segítséget kaptunk különféle kezdeményezéseink 

kapcsán, mint például Hargita megye turisztikai értékeinek és a Visit Harghita felületeinek 



  
 

  

népszerűsítése a testvérmegyék online felületein, valamint a külföldi illetve hazai vállalkozók és 

vállalkozások közti kapcsolatok kialakításának elősegítése. 

2020-ban tíz közös projektet dolgoztunk ki és nyújtottunk be testvérmegyéinkkel a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. testvértelepülési-programok kiírás és a magyar kultúráért és oktatásért kiírás 

keretében. Pozitív elbírálásban hét projekt részesült, ebből öt projekt lebonyolítására a 

koronavírus-járvány miatt 2021-ben kerül sor.  

Testvérmegyéinkkel több közös eseményt is szerveztünk. Február 20-án közös konferenciát 

tartottunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyénkkel a Testvérmegyei együttműködés Székelyfölddel 

Szent László öröksége jegyében program keretében. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

megkeresésére részt vettünk a Testvérvárosok Napja kezdeményezésben és egy videó keretében 

továbbítottuk Hargita Megye Tanácsa üzenetét ez alkalomból. A Hargitai Megyenapok keretében 

június 4-én online nemzetközi megyenapot szerveztünk. A Hargitai Megyenapok 

rendezvénysorozat évek óta a testvérmegyéink képviselőivel való találkozásnak is a helyszíne. A 

Nemzeti Összetartozás Évében még inkább szerettünk volna ebben az időszakban 

testvérmegyéinkkel közös programokat, eseményeket szervezni, amelyek partnerségi 

kapcsolatainkat erősítik. Tizenhárom testvérmegyénk és több testvértelepülés is felnyitotta 

kincses ládáját, így minden korosztály talált kedvére valót színes programkínálatunkban. Az egész 

napos esemény keretében ünnepi kerekasztal-beszélgetésre került sor testvérmegyéink 

képviselőivel majd különféle kulturális programok váltották egymást az online térben. A 

szeptemberben érvényben lévő korlátozó intézkedések miatt a Hargita megyei delegáció nem 

tudott részt venni a XIV. Nógrádi Megyenapon, így Hargita Megye Tanácsa üzenetét ez 

alkalomból videó formájában továbbítottuk. 

Online nemzetközi/európai eseményeket is szervezett az intézmény. A Régiók és Városok Európai 

Hete rendezvénysorozat keretén belül online eseményeket szerveztünk a következő témákban: 

Digitális oktatás kihívásai a COVID-19 világjárvány kontextusában, Helyi szintű kormányzás és 



  
 

  

területi stratégiák a zöld megállapodás területén. Továbbá, az EPP Local Dialogue 

eseménysorozat keretén belül előadást szerveztünk Biokulturális sokszínűség és élőhelyvédelem 

címmel.  

Hargita Megye Tanácsa 2019-től tagja az Európai Régiók Bizottsága keretén belül működő 

szubszidiaritást követő hálózatának, amely lehetőséget ad, hogy konkrét javaslatokkal és 

visszajelzésekkel szolgáljunk az EU szabályzatainak, programjainak a helyi szintű kivitelezését 

illetően. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó új irányelveket, 

szabályzatokat befolyásoljuk és Hargita megyei tapasztalatokról, akár helyi kihívásokról, 

problémákról küldjünk információkat az EU intézmények döntéshozóinak figyelmébe. Az említett 

hálózat két év kísérleti periódusát követően Hargita Megye Tanácsát kiválasztották, mint állandó 

tagja a végleges hálózatban (RegHub 2.0). Így igyekeztünk a helyi és regionális érdekeinket 

érvényesíteni a Régiók Bizottságának közleményein keresztül a Környezetvédelem, 

éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE) szakbizottság valamint a Szociálpolitika, oktatás, 

foglalkoztatás, kutatás és kultúra (SEDEC) szakbizottság keretében, módosító javaslatok 

indítványozása által. A Régiók Bizottságában folytatott tevékenységek keretén belül elkészült 

továbbá az Európai Készségfejlesztési Program (Skills Agenda). 

Részt vettünk az Európai Unió intézményei és nemzetközi intézmények által szervezett 

webináriumokon, jó példákat és gyakorlatokat mutattunk be az Európai Szociális Gazdasági 

Régiók (ESER) és a Helyi Demokrácia Európai Szövetség (ALDA) eseményein.  

Hargita Megye Tanácsa 1993-tól tagja az Európai Régiók Közgyűlésének (AER) és a 2019-ben 

benyújtott tagságigénylés alapján 2020-ban állandó tagja lettünk a Helyi Demokrácia Európai 

Szövetségnek. 

A koronavírus-járvány alatt folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a nagykövetségekkel, a 

Külügyminisztérium kapcsolattartóival és külföldi partnerekkel a világjárvány által sújtott 

személyek megsegítésére, valamint az országos intézkedéseket napi szinten követtük és 



  
 

  

tájékoztattuk a lakosságot. A járvány elleni harcban segítséget kaptunk több testvérmegyénk 

részéről adományok formájában. Pest megye részéről 50 lázmérő és maszkadomány, Ningszia 

Hui (Kína) részéről 500 védőruházat és 15 000 maszk érkezett a járvány leküzdésére; Wuxi 

várostól (Kína): 30 ezer védőmaszkot, míg Kína romániai nagykövetségétől 500 védőmaszkot 

kaptunk.  

EU-S PÁLYÁZATOK 

2020-ban összesen nyolc EU-s pályázatot nyújtottunk be támogatásra, ebből kettőt 

főpályázóként, hatot partnerségben: 

 DiMaND - Disaster Management Network in the Danube Region 

A projekt célja a Duna Régió Stratégia Környezeti Kockázatok Prioritási Terület Katasztrófa-

kezelési Munkacsoportjának támogatása céljainak elérése érdekében, illetve a regionális 

szereplők összekapcsolása a katasztrófa-segítségnyújtás területén. Főpályázó: Budapesti Tűzoltó 

Szövetség, Magyarországról. 

 LIFE BEAR COHAB  

A projekt célja a medve-ember konfliktusok csökkentése különböző technikai beavatkozásokkal, 

a helyi humán erőforrások képzésével, felszerelések biztosításával. Főpályázó: Hargita Megye 

Tanácsa. 

 SolidEU - SOLIDarity network of resilient towns in the EU, az Európa a polgárokért 

program keretében 

A projekt célja, hogy fórumot teremtsen az európai kisvárosok polgárai számára a szolidaritás 

témakörének megvitatására, valamint új helyi és transznacionális stratégiák és cselekvési tervek 

kidolgozására. Főpályázó: Hévíz Város Önkormányzata, Magyarországról. 



  
 

  

 Start-up + Learning Quest az Erasmus Plus program keretében  

A projekt célja a fiatalokkal foglalkozó szervezetek kapacitásának fejlesztése, ennek érdekében 

olyan szellemi termékeket fejleszt ki számukra, amelyek a fiatalok vállalkozói képességeinek 

fejlesztésére használhatók. Főpályázó: Hargita Megye Tanácsa. 

 Sustainable Rural Cycletourism az Erasmus Plus program keretében 

A projekt célja tíz napos képzést biztosítani Spanyolországban azoknak a fiataloknak, akik a biciklis 

turizmus területén kívánnak vállalkozást indítani. A projekt partnerenként négy fiatalnak nyújt 

lehetőséget a képzésen való részvételre. Főpályázó: L’Orxa városa és a Crea360 csapata 

Spanyolországból.  

 iPROVE - Improved Preparedness of Volunteer Emergency Responders in Cross-border 

Cooperation az Európai Civilvédelmi Mechanizmus program keretében 

A projekt célja az önkéntes tűzoltók elméleti és gyakorlati képzése a katasztrófa megelőzés és 

kezelés területén. Főpályázó: Budapesti Tűzoltó Szövetség, Magyarországról. 

 7SMART Steps nevű projekt az Erasmus Plus program keretében 

A projekt célja, hogy a SMART e-Maths módszertan segítségével különböző szinteken (tanárként, 

tartalomfejlesztőként, mentorként, stb.) képessé tegye az iskolákat a jobb alkalmazkodásra a 

digitális oktatási folyamathoz. Főpályázó: Inter Regio Fórum Egyesület, Magyarországról. 

 Partnerships for Digital Education Readiness for Hairdresser Students című projekt az 

Erasmus Plus program keretében  

A projekt célja stratégiai partnerséget kialakítani a fodrásztanulók digitális oktatási 

készségfejlesztése érdekében. Főpályázó: Roder Szépészeti Ágazati Képző-központ Nonprofit 

Kft., Magyarországról. 

2020-ban finanszírozást nyert EU-s pályázatok  



  
 

  

 TALENT MAGNET a Duna Transznacionális Program keretében 

A tehetséges fiatalok itthon maradásának/hazatérésének elősegítése a projekt célja.  

Főpályázó: Scientific Research Centre Bistra Ptuj, Szlovénia 

 DREAM ROAD - Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA 

Development a Duna Transznacionális Program keretében 

A projekt célja az állami szervek kapacitásának fejlesztése a roma kérdések jobb kezelése 

érdekében az innováció és a párbeszéd révén, a közösség képviselőinek biztosítva a know-how-t 

a tartós hatás elérése érdekében. Főpályázó: Research and Educational Centre Mansion Rakica, 

Szlovénia.  

2020-as projektek tevékenységei 

 CD-ETA  

A CD-ETA projekt (Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage - A kulturális és 

természeti örökség együttműködésben való digitalizálása) az Interreg Europe program keretében 

nyert támogatást. Célja a kulturális és természeti örökség digitalizálására vonatkozó politikai 

eszközök elfogadása, javítása, valamint a legjobb gyakorlatok alkalmazásának előkészítése a 

projektben résztvevő partnerek régióiban, a helyi igényeknek megfelelően. A CD-ETA projekt 

főpályázója az Euroregion Pleven-Olt szervezet Bulgáriából. 

A projekt időtartama 60 hónap (2016–2021) 

A projekt Hargita Megye Tanácsára vonatkozó költségvetése 210.100 Euró 

A projekt fontosabb tevékenységei 2020-ban: 

 Számos egyeztetés történt a Hargita Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó 

intézményekkel, hogy A természeti és kulturális örökség digitalizációja Hargita 



  
 

  

megyében című akcióterv tevékenységeinek kivitelezése bekerüljön a 

tevékenységükbe, illetve hogy az ehhez szükséges finanszírozást is megkaphassák; 

 A projekt kivitelezése során 19 jó gyakorlatot sikerült azonosítani, egy akcióterv 

került kidolgozásra, amely 11 akciót tartalmaz digitalizálás témában;  

 Egységes nyilvántartás készült a helyi értékekről, folyamatos egyeztetést 

követően az alárendelt intézményekkel; 

 A Kájoni János megyei könyvtárnál létrehozták a Hargita Megyei Digitalizációs 

Központot a kulturális és természeti örökség digitalizálása érdekében, kialakításra 

került a helyszín, humán erőforrás lett hozzárendelve és korszerű eszközbeszerzés 

is történt; 

 A 3D-épített örökség bemutatása a www.szekelyfold-360.ro gömbpanoráma által 

– újabb 14 helyszín került fel, így összesen 49 Hargita megyei helyszín járható be 

digitálisan; 

 A 3D-épített örökség bemutatása a www.epitettorokseg.ro gömbpanoráma által 

– felkerültek az utóbbi évek faluképes felmérései, illetve műemlékek virtuális 

térképen való megjelenítése, ugyanakkor a műemlékekről egy-egy virtuális 

adatlap, amiket fel lehet tölteni fotókkal, adatokkal, ez folyamatos munka; 

 A történelmi emlékhelyek és temetők digitalizálása kapcsán, a különböző szakmai 

szervezetekkel történő együttműködésnek köszönhetően kialakult egy adatbázis 

és adatlapok készültek a haditemetőkről; 

 Hargita megye turisztikai applikációja a www.visitharghita.com és ennek 

folyamatos naprakésszé tétele, ugyanakkor a családbarát szolgáltatások 

bevezetése; 

 A természeti látványosságok és turistaösvények digitalizálása a hegyimentő 

közszolgálat közreműködésével: a Hargita-hegység, Csíki-havasok és Hagymás-

hegység digitális térképe készült el, a sziklamászó útvonalak, túraösvények, bicikli 

utak digitalizálására került sor; 



  
 

  

 A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ gyűjteményének a 

digitalizálása, három nyelven érhetők el az információk a kialakított honlapon; 

 Hargita Megye Tanácsának galériájában 2020-tól kezdődően folyamatosan 

digitalizálva vannak a galériában szervezett színvonalas kiállítások, ezekből évente 

20 kapott itt helyet; 

 Az irodalmi látnivalók és helyalapú történeteket kapcsán a legendák gyűjteménye 

a www.legendarium.ro, valamint a www.visithargita.com honlapon érhető el; 

 A könyvtárak és archívumok digitalizálása keretében a Kájoni János megyei 

könyvtárnál elérhetővé vált a neves személyiségek adatbázisa, ugyanakkor 

helyismereti könyvtár kialakítására került sor. Az elmúlt év során 30 ezer oldalt 

sikerült digitalizálni, megközelítőleg 10 terrabyte terjedelemben; 

 A tájházak digitalizálása kapcsán készült egy adatbázis, ennek megjelenítése az 

értéktár gyűjteményben folyamatban van. 

 

 RuralGrowth  

A projekt célja a turizmus területén tevékenykedő kis- és középvállalkozások 

versenyképességének növelése a vidéki térségben, szakpolitikák fejlesztése az adott területen és 

innovatív megoldások bevezetése.  

A projekt időtartama: 2016. április 1 – 2020. szeptember 30. 

A projekt Hargita Megye Tanácsára vonatkozó költségvetése: 122.095 Euró 

A projekt főpályázója a Nagykanizsa Város Önkormányzata, Magyarországról. 

A projekt fontosabb tevékenységei 2020-ban: 



  
 

  

 2020. május 7-én szervezték a projekt online partnertalálkozóját, valamint 

szeptember 23-án az online zárókonferenciáját, amelyen Hargita Megye Tanácsa 

képviseletében előadást tartottunk a projekthez kapcsolódó tevékenységeinkről; 

 2020. júliusában: nemzetközi auditra került sor, amelynek során az ellenőrök 

megfelelőnek tartották a projekt keretében kivitelezett tevékenységeket és ezek 

elszámolását. 

 

 Ruritage 

Fő témája a kulturális és természeti örökség, mint a fenntartható gazdasági fejlődés 

mozgatórugója, a lakosság jólétének elősegítője, különös tekintettel a szakrális zarándokutakra. 

A projekt 2018 - 2021 között kerül lebonyolításra, vezető partnere az Alma Mater Studiorum - 

Universita di Bologna, Olaszországból. Hargita Megye Tanácsának költségvetése a projektből 

76.093,75 Euró. 

A projekt fontosabb tevékenységei 2020-ban: 

 a Ruritage projekt keretében havi rendszerességgel több online nemzetközi 

tanácskozásra, webináriumra is sor került, az elmúlt időszakban a helyi érintettek is 

aktívan bekapcsolódtak a projekt tevékenységeibe;  

 2020. október 10-11. közötti időszakban a Hargita megyében szervezett nemzetközi 

Mária utas konferencián és Participatory workshop esemény keretében a helyi 

érintettekkel közösen azonosítottuk azokat a cselekvési elképzeléseket, amelyek 

bekerülnek a Vidéki regenerációs tervbe a Mária úthoz kapcsolódóan; 

 2020. folyamán megtörtént a honlapfejlesztés közbeszerzése, kivitelezése; 

 nemzetközi fotópályázat népszerűsítésében vettünk részt a projekt keretében. 

 

 E-COOL  



  
 

  

Annak érdekében, hogy az EU gazdasága globálisan versenyképes maradjon, az európai fiatal 

generációkat ösztönözni kell a vállalkozói gondolkodás fejlesztésére. Szükség van a vállalkozói 

képzés jobb minőségének biztosítására, olyan integrált megközelítésre, amelyben az iskola, a 

barátok, a családok és a társadalmi környezet mind fontos szerepet játszik és hozzájárul ahhoz, 

hogy megfelelő légkört teremtsen a fiatalok vállalkozói gondolkodása, vállalkozó kedvének és 

innovációs kapacitásának növelésére. 

Főpályázó: a Sevillai Kereskedelmi, Ipari és Szállítási Kamara (Official Chamber of Commerce, 

Industry and Shipping of Seville) – Spanyolország 

Hargita Megye Tanácsának költségvetése a projektből: 147.357 Euró 

A projekt futamideje: 60 hónap (2018–2023) 

A projekt fontosabb tevékenységei 2020-ban: 

 Az E-COOL projekt keretében több online tanácskozásra került sor úgy nemzetközi 

szinten a projekt partnerek részvételével, mint a helyi érintettekkel és projekt 

csapat tagjaival helyileg, melyek alkalmával a jó gyakorlatok egyeztetésére és az 

akcióterv kidolgozására helyeztük a hangsúlyt; 

 A folyamatos konzultációkat követően az akcióterv draft változata július 20-án 

készült el, a végső változatot december 2-án véglegesítette a kivitelező; 

 A helyi érintettek negyedik tanácskozását május 8-án szerveztük, az ötödik 

találkozóra november 23-án került sor. 

 

 

 Local Flavours 

A projekt célja a hagyományos turizmus felvirágoztatása a gazdag kulturális örökséggel 

rendelkező városokban a helyi kulturális ízek felelevenítése által, illetve azon települések 



  
 

  

támogatása, amelyek a kedvezőtlen elhelyezkedésük következtében kevésbé tudják kiaknázni a 

kulturális értékeiket.  

Főpályázó: Institute for Advanced Studies, Magyarország 

Hargita Megye Tanácsa partnerként vesz részt a projekt kivitelezésében, ugyanakkor a projekt 

kommunikációs feladatainak koordinálásáért felel. 

Finanszírozási program: Interreg Europe 

A projekt költségvetése: 135.467 Euró 

A projekt futamideje: 36 hónap, 2019. augusztus 1-től kezdődően  

A projekt fontosabb tevékenységei 2020-ban: 

 Aloldalak, a projekt honlapjának, valamint a közösségi média oldalak 

információkkal való feltöltése és naprakésszé tétele; 

 Népszerűsítő kisfilm elkészítése a projekt keretében; 

 Jó gyakorlatok azonosítása Hargita Megye Tanácsa részéről (népviseletek 

támogatására irányuló pályázati program; események; kiadvány) és ezek 

népszerűsítése a projekt partnerek körében az online nemzetközi tanácskozások 

keretében; 

 Július 3-án a Székely népviselet napján szerveztük Madéfalván a helyi érintettek 

első találkozóját, ahol a székely népviselethez kapcsolódó problémákat 

azonosítottuk; 

 Havi rendszerességgel kerültek megszervezésre online tanácskozások a projekt 

partnerek részvételével, a vezetőpartner koordinálásával, amelyek keretében a jó 

gyakorlatok bemutatására került sor; 



  
 

  

 Akárcsak a többi Interreg Europe programos projektünk keretében, itt is 

elkészültek a tevékenységi és pénzügyi elszámolások, benyújtásra kerültek a 

minisztériumba, illetve az Interreg Europe program online felületére lettek 

feltöltve.  

 

 FRiDGE  

A projekt célja az élelmiszeripari ágazat fejlesztése az élelmiszergyártás területén tevékenykedő 

kis- és közepes vállalkozások versenyképességének előmozdítása, valamint a nemzetközi 

tapasztalatcserék és a szakpolitikák javítása révén. Három tematikus oszlopra épül a projekt: a 

termelési kapacitás fejlesztése a gépek és eszközök beszerzése által, a helyi termékek belföldi és 

külföldi piacokra való juttatása, új piacok elérése a termékfejlesztés által, valamint a 

termelékenység növelése. 

Főpályázó: Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség, Magyarország 

Finanszírozási program: Interreg Europe 

A projekt költségvetése: 125.100 Euró 

A projekt futamideje: 48 hónap, 2019. augusztus 1-től kezdődően.  

A projekt fontosabb tevékenységei 2020-ban: 

 2020 februárjában részt vettünk a nemzetközi partnertalálkozón és helyszíni 

szemléken Gentben, Belgiumban; 

 Az év folyamán több online tanácskozásra is sor került a projekt keretében a 

vezetőpartner koordinálásával, ugyanakkor heti rendszerességgel egyeztetések 

voltak és a helyi érintettek második találkozóját készítettük elő, termékvásárral 

egybekötve; 



  
 

  

 Az elmúlt időszakban több anyag és felmérés is készült a helyi érintettek körében, 

ugyanakkor több jó gyakorlat azonosítására is sor került. 

 

 CAF  

Hargita Megye Tanácsa európai uniós finanszírozást nyert a projektre a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatásfejlesztési Operatív Program (POCA) 2014-2020 keretében, amely az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

A pályázat időtartama: 2019. május 10 - 2021. szeptember 9. 

A projekt összköltsége: 610.165,45 lei 

A pályázat általános célkitűzései: 

 az állampolgárok felé irányuló folyamatok fejlesztése a közigazgatási stratégia 

elvárásainak megfelelően a CAF alapú minőségirányítási eszköz bevezetésével és a 

személyzet képzésével; 

 a helyi közigazgatásban meghonosítani a minőség- és teljesítménymenedzsment-

rendszereket, annak érdekében, hogy minőségi szolgáltatást biztosítson, elnyerve az 

állampolgárok elégedettségét és bizalmát. 

A pályázat specifikus céljai: 

 Hargita Megye Tanácsa teljesítménymenedzsment-rendszerének fejlesztése a CAF 

alapú minőségbiztosítási eszköz bevezetésével, ugyanakkor 91 alkalmazott részére 

képzések szervezése teljesítménymenedzsment és a CAF eszköz standardjaira 

vonatkozóan, így biztosítva a szükséges tudást a minőségi teljesítmény nyújtásához. 

A projekt fontosabb tevékenységei 2020-ban: 



  
 

  

 Az év folyamán folytatódott a projekt tevékenységeinek kivitelezése, több belső 

tanácskozásra is sor került a projekt csapat tagjainak részvételével, valamint 

közbeszerzésre a képzések megszervezése érdekében. 

 

 Talent Magnet 

A projekt célja az intézményi kapacitások javítása a tehetséges fiatal munkaerő kivándorlásának 

mérséklése érdekében. A projekt megvalósítása során létre fog jönni egy új, többszintű és 

transznacionális irányítási modell, illetve a kapcsolódó gyakorlati eszközök, a tehetségek 

vonzására és megtartása céljából.  

Főpályázó: Scientific Research Centre Bistra Ptuj, Szlovénia; Hargita Megye Tanácsa partnerként 

vesz részt a projekt kivitelezésében. 

Finanszírozási program: Duna Transznacionális Program 

A projekt költségvetése: 150.075 Euró 

A projekt futamideje: 30 hónap, 2020. július 1 – 2022. december 31.  

A projekt fontosabb tevékenységei 2020-ban: 

 Július 21-én az online projekt indító eseményen való részvétel;  

 Szeptember 14-15-én, online nemzetközi partnertalálkozó és kommunikációs 

témában felkészítő a projekt partnerek részére; 

 Rendszeres egyeztetések, tanácskozások a projekt csapat tagjainak részvételével; 

 Kérdőíves felmérések fiatalok és vállalkozások körében, oktatás és a 

munkaerőpiac területén. 

 

 Dream Road 



  
 

  

A projekt célja, hogy a roma közösségek körében pozitív előjelű változást generáljon. A projekt 

kulcsfontosságú eredményei elsősorban a roma emberek digitális, információs és funkcionális 

műveltségét célozzák javítani. 

Főpályázó: Research and Educational Centre Mansion Rakica, Szlovénia. Hargita Megye Tanácsa 

partnerként vesz részt a projekt kivitelezésében. 

Finanszírozási program: Duna Transznacionális Program 

A projekt költségvetése: 135.750 Euró 

A projekt futamideje: 30 hónap, 2020. július 1 – 2022. december 31.  

A projekt fontosabb tevékenységei 2020-ban: 

 Szeptember 8-án az online projekt indító eseményen való részvétel; 

 Október 7-én, online nemzetközi partnertalálkozó; 

 Rendszeres egyeztetések, tanácskozások a projekt csapat tagjainak 

részvételével; 

 Jó gyakorlat összeállítása a projekt keretében a Roma programunkhoz 

kapcsolódóan. 

 

 Projektek eredményeinek fenntarthatósága: 

A korábban lebonyolított projektek fenntarthatósági időszakában történő tevékenységek 

lebonyolítása, követése, minisztériumi ellenőrzések előkészítése, az alábbi projekt keretében: 

 Székelyföldi Legendák Nyomában; 

 Székelyföldi legendákhoz kapcsolódó népszerűsítő bannerek elkészítésének 

közbeszerzése; 



  
 

  

 10 népszerűsítő banner készült el és került kihelyezésre Hargita megye 

fontosabb turisztikai desztinációinak helyszínein: Csíksomlyón a Kegy-

templomnál, Hargitafürdőn, Tusnádfürdőn, Szejkefürdőn a Mini Erdély 

Parknál, Parajdon a wellness központnál és a sóbányánál, Korondon, 

Borszéken, Szent Anna-tónál, Gyilkos-tónál; 

 A fenntarthatósági időszak 2020-ban befejeződött az éves minisztériumi 

ellenőrzést követően. 

Pályázatfigyelő 

2020-ban is folyamatosan kerestük az új pályázati lehetőségeket, illetve összesen 32 alkalommal 

továbbítottuk az érintett célcsoportok részére, ugyanakkor számos partnerségi felhívásra küldtük 

el jelentkezésünket.  

Hargita Megye Tanácsának honlapján rendszeresen frissítettük a Pályázatfigyelőt, ahol egy 

helyen összegyűjtve megjelennek a pályázati lehetőségek, az alábbi nyolc kategóriába 

csoportosítva:  

 Gazdaságfejlesztés 

 Oktatás 

 Beruházások 

 Mezőgazdaság-vidékfejlesztés 

 Kultúra 

 Ifjúság 

 Környezetvédelem 

 Szociális 

 Partnerségi lehetőségek 



  
 

  

Összesen 25 alkalommal volt frissítve 2020 folyamán a honlapon levő Pályázatfigyelő. Minden 

alkalommal, amikor a honlapon frissítettük a Pályázatfigyelőt, ez megosztásra került a Hargita 

Megyei Tanács Facebook-oldalán, román és magyar nyelven. 

 


