
Hargita Megye Tanácsa 
  

 
 
RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 
 

BESZÁMOLÓ – KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

Hargita Megye Tanácsa tudatában van annak, hogy megmaradni és fejlődni csak a közösséggel 

lehet. Legyen az bármilyen vezető, legyen bármilyen politikai párt hatalmon, ha az emberekből 

hiányzik az összetartozás, az együvé tartozás érzése – a haladás ereje –, akkor fölöslegessé válik 

mindez. Éppen ezért számos olyan pályázatunk, programunk, beruházásunk van, amely a 

közösség megtartására, építésére irányul. Ezt az építkezést a kis közösségektől a nagyobbak felé 

kell kezdeni, hiszen elsőként a család a legfontosabb elem egy közösség életében, ezt követően 

az egy érdeklődési körbe tartozók, az egy munkakörben dolgozók, a valamilyen cél mögé 

csoportosuló kisebb-nagyobb közösségek támogatásával próbálunk erős közösségeket 

kialakítani. 

A család mint a közösség szíve 

Hargita Megye Tanácsa 2010-ben indította el a családeszmény, a családban való gondolkodás 

terjesztését célzó Családprogramját, melynek kiemelt célja a nagycsaládok népszerűsítése 

Hargita megyében, a székelyföldi társadalom elöregedésének megállítása, valamint a családok 

és gyermekek életszínvonalának növelését segítő környezet kialakítása. Ennek érdekében 

évente számos pályázatot hirdetünk meg, valamint számos programot szervezünk. 

A Baba-mama programokban a megyei tanács társszervezőként és támogatóként jelenik meg. 

Ennek keretében Babahordozó hétre, a Születés Hetének megszervezésére, az Aranyóra 

szülésfelkészítő, valamint a Dúlaképzésre került sor. Ezeken lehetőség adódott a kismamáknak, 

hogy a családdal, a születéssel és a gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikat szakemberek 

segítségével megvitassák. A Gyerekmosoly programban olyan intézményeket próbáltunk 

barátságosabbá, gyerekbaráttá tenni, ahol  kisgyerekek sokasága tölti a mindennapjait. Ebben a 

mesefigurák és grafikusok voltak segítségünkre, hiszen összesen 111 óvodát, 5 kórházi termet, 

12 iskolát és 2 elhelyezőközpontban lévő teret sikerült életre kelteni. A Játszótérépítő program 

2008-ban indult, amelyben társfinanszírozásban támogattuk a települések ez irányú 

tevékenységét, így 24 településen 50 játszóteret sikerült felépíteni. A Barangoljunk 

Székelyföldön című program célja Székelyföld történelmi és kulturális értékeinek megismerése, 

nevezetességeinek bemutatása tanulmányi kirándulásokon, valamint a székelység múltjának és 

értékeinek megbecsülésére nevelés. 

Ennek keretében több program zajlott, az adatok a 8 éves átlagot foglalják magukban: 

- Hegyimentők az iskolában – 230 alkalom 

- Hegyimentő, barlangimentő táborok több helyszínen – 2240 résztvevő 

- Tájékozódási versenyek több helyszínen – 1320 résztvevő 
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- Kirándulások, túrák több helyszínen – 1170 résztvevő 

- Program a gyermekvédelmi rendszerbe tartozó gyermekekkel – 195 résztvevő 

- Legyünk mi is hegyimentők! – 200 résztvevő  

- Biztonságos hegyi turizmus – összesen 1770 km turistaösvény kijelölése 

- Hegyi kerékpárút elkészítése – összesen 450 km 

- Hegyi menedék elkészítése: 11 darab 

- Mentsük meg Székelyföld állóvizeit! - 11 előadás szervezése 

Az egészségügyi és szociális programok közé tartozik a falugondnoksági program, az otthoni 

egészségügyi és szociális gondozás, amely nagy elismertségnek örvend településszerte. De 

többek között nagy sikernek örvendett a Székelyföldi Családok Napja, a Megyei Gyermeknap, a 

Családok karácsonya és a Hargita megyei családok és gyermekek hagyományőrző napja 

elnevezésű rendezvényünk is.  

Úgy gondoljuk, hogy ha nyitottság van az emberekben, akkor mi ezen programjainkkal a 

szolgálatukra álltunk, dolgoztunk és igyekeztünk, hogy céljainkat elérjük, valamint hogy a 

családosok érezzék, van, ahová fordulniuk, figyelünk rájuk, és támogatjuk őket. Mindezáltal 

pedig nemcsak magát a család intézményét sikerült megerősíteni, hanem közösséget építeni is 

sikerült. 

Lánglovagok 

Megyeszerte számos önszerveződő önkéntestűzoltó-alakulat működik, amely baj esetén 

akadályt nem ismerve, jól felépített rendszerrel és összeszokott csapattal siet elhárítani a 

katasztrófát. Napjainkban szinte fölfoghatatlan, hogy emberek sokasága időt és energiát nem 

ismerve, kockára téve saját testi épségét, ingyen és bérmentve áldozatot hoz a közösségért. 

Éppen ezért Hargita Megye Tanácsa pályázati programjai között 2013-tól szerepel az önkéntes 

tűzoltók egyesületeinek támogatása. 

Az elmúlt években összesen 57 pályázat érkezett be és kapott kedvező elbírálást, ezek közül 47 

tűzoltó-egyenruhák és védőeszközök vásárlásáról, további 10 pedig önkéntes 

tűzoltók  felkészítőkön való részvételéről szólt. 

A 2016-os évben az eddigieknél több nyertes pályázatot bíráltunk el, hiszen összesen 26 

település önkéntes tűzoltóinak csapata részesül támogatásban.  A 200 000 lej összértékű 

támogatásból tűzoltó-egyenruhákat és védőeszközöket, bakancsokat, csizmákat, védősisakokat 

vásároltak. Ezenkívül a tűzoltótanfolyamokon való részvételt, versenyek megszervezését és az 

azokon való részvételt is támogattuk.  

Hargita Megye Tanácsa azonban nemcsak saját pályázati lehetőségein keresztül segíti a tűzoltó-

alakulatokat, hanem más forrásokból is biztosítja az emberek biztonságát. Szép eredménynek 
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könyvelhető el, hogy a Regionális Operatív Programban megnyert Új felszerelések a sürgősségi 

ellátás korszerűsítésére című pályázat révén a Hargita megyei SMURD sürgősségi egység 3 

elsősegélynyújtáshoz szükséges mentőautót, valamint 3 kis kapacitású és 1 nagy kapacitású, 

vízzel és habbal működő terepjárművet kapott, melyek összértéke meghaladja a félmillió eurót. 

Fontos megemlíteni, hogy a pályázati kiírásokat és a a saját projekteket is az igényeknek 

megfelelően alakítjuk, hiszen felmérést végeztünk a megye 53 alakulatának a lekérdezésével, és 

a válaszok alapján tudjuk, hol mire van vagy lenne szükség. 

Éppen ezért a 2008–2016 közti időszakban az áfa-visszaosztásokból is sikerült szép összegeket 

elkülöníteni tűzoltó eszközök, védőfelszerelések, tűzoltóállomások, garázsok stb. felújítására, 

építésére és vásárlására. Így megyénkben településszerte évente az alábbi összegeket osztottuk 

le: 

- 2009-ben 40 ezer lej 

- 2010-ben 495 ezer lej 

- 2011-ben 350 ezer lej 

- 2012-ben 212 ezer lej 

- 2013-ban 200 ezer lej 

- 2014-ben 220 ezer lej 

- 2015-ben 356 ezer lej 

Ebből jelentős összegeket a gyergyóalvalvi, a csíkszentléleki, a gyergyóújfalvi, a lupényi, a 

gyimesközéploki tűzoltók kaptak, melyből tűzoltóállomások, garázsok épültek. 

A tartalékalap szétosztásakor sem hagytuk figyelmen kívül az önkéntes tűzoltók alakulatait, 

hiszen 2011–2013-ban összesen 74 500 lejt kapott leosztásból hét település. Ebből a 

legnagyobb támogatást a bögözi tűzoltók védőfelszerelése képezte, amely 10 ezer lej értékű 

volt, valamint a székelykeresztúri tűzoltók 40 ezer lej értékben szerezhettek be felszereléseket 

és tartozékokat. 

A katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) 2015. évi költségvetésébe 200 ezer lejt különített el az 

önkéntes tűzoltók eseményeken, versenyeken való részvételére, védőruhák, eszközök és 

felszerelések megvásárlására, valamint képzéseken való részvételének támogatására. 

Az igazi csapat 

Hargita megyében számos sporttevékenység zajlik, amelyeken sportolóink csak akkor érhetnek 

el sikereket és eredményeket, ha igazi csapatként, igazi közösségként tudnak működni. Az ezen 

a területen meghirdetett pályázataink révén pedig segítünk nekik „labdába rúgni”, hogy 

képesek legyenek felzárkózni mind lehetőségek, mind felszereltség terén. 
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Éppen ezért évente több vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk a román törvények 

szerint létrehozott és bejegyzett, Hargita megye területén sporttevékenységet folytató magán-

sportegyesületek és sportklubok részére, így törekedve a 2010–2020-as sportstratégia 

megvalósítására. 

 

A 2013-as évben a meghirdetett 270 ezer lej támogatást 52 sikeres pályázó csapat és egyesület 

között osztottuk el, 2014-ben 41 pályázat nyert összesen 220 743,66 lejt, 2015-ben 73 pályázat 

nyert összesen 492 561,85 lejt. Az idei évben pedig 61 pályázat nyert pozitív elbírálást, 525 ezer 

lej össztámogatással. 

Az alábbi összesítés tehát azt mutatja, hogy lebontva hány személy részesült támogatásban a 

sport terén Hargita Megye Tanácsa jóvoltából, így járulva hozzá az egészséges életmódhoz, a 

mozgás támogatásához és a csapat, a közösség építéséhez. 

- A nyertes pályázatok száma: 267 

- Szállástámogatás: 1044 személy részére 

- Szállítástámogatás: 1263 személy részére 

- Sportfelszerelés- és sportpályabérlés támogatása: 1995 személy részére 

- Fogyóanyagvásárlás támogatása: 1596 személy részére 

- Sportfelszerelés vásárlásának támogatás: 5444 személy részére 

- Bíróidíj-támogatás: 3435 személy részére  

- Nevezésidíj-támogatás: 69 személy részére,  

- Egészségügyi ellátás támogatása: 154 személy részére 

Lovas programok 

A különböző lovas egyesületek léte megyénkben nem csak azért jó, mert magyarságunk 

jellegéhez szorosan hozzátartozó állatról van szó, nem csak azért mert ünnepeinken, 

felvonulásainkon igazi látványosságot jelentenek, hanem azért, mert miközben ezek az 

emberek a hobbijuknak hódolhatnak közben ezáltal közösséget is alkotnak és összetartoznak. 

Éppen ezért 2011-ben 2, 2012-ben 6, 2013-ban ismét 6, 2014-ben 5, 2015-ben pedig 3 

egyesületnek vagy lovas sportklubbnak sikerült támogatást átnyújtani. Az össztámogatás 

összege 141 541 lej volt. 

A rendszeresen vagy időszakosan megrendezésre kerülő események pedig a következők: Alcsíki 

Fogathajtó Vándorkupa, Gyergyói Lovas Napok, Székelyfüldi Lovas Konferencia, Országos 

távlovagló, Szent János – napi Fogathajtó verseny, Országos kettesfogathajtó-verseny, “Iskola 

másként” program – lovas program iskolásoknak valamint a Székelyföldi Lovas Ünnep 
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Szórványprogram 

Hargita Megye Tanácsa létrehozott egy olyan programot, amelynek az a célja, hogy a 

szórványban élő közösségek, a magyarság megmaradását és fejlődését támogassa. Éppen ezért 

a program az Összetertozunk nevet kapta, hiszen Temes, Beszterce – Naszód, Aranyosgyéres és 

Krassó-Szörény megye is csatlakozott, amely együttműködés keretében részt vehettünk egymás 

rendezvényein, ellátogathattunk egymás településeire és osztozhattunk a tapasztalatokban, jó 

példákban. 

E program keretében már sor került 2014-ben a Székelyföldi Népdalvetélkedők Döntőjére, ahol 

Aranyosgyéresis szépszámba  képviseltett magát. A hagyományok napján színes 

programkínálattal vártuk a temesvári magyarságot, de népes csapattal vettünk mi is részt a 

Szórványmagyarság ünnepén Temesváron. De e mellett szerveztünk már Szakmai napokat az 

összetartozás jegyében, könyvbemutatókat, évente megrendezésre került a Hagyaték Mezőségi 

Népzene és Néptánctalálkozó, e mellett pedig a négy megye részvételével Felolvasó Maratont is 

tartottunk, de az Összetartozunk program jóvoltából nyílik lehetőség a református egyházon 

keresztül való támogatásokra, amely keretében a magyar nyelvű oktatást segítjük. 

Ezen programok célja az együttműködés elősegítése, egymás kultúrájának, hagyományainak a 

megismerése, valamint az öntudat, identitás és származás iránt való elköteleződés kialakítása 

volt. Mindezek által pedig a kisebb közösségek és a  

Egyház – mint közösségi erő 

Tevékenységünk és támogatási programunk kiterjed az egyházakra és egyházi intézzményekre 

egyaránt. Amennyiben célünk a közösségek megtartása és létrehozása, akkor az egyházat nem 

mellőzhetjük, hiszen a közös hit, a szertartás, a rituálé, a közös nagy ünnepek nélkül talán 

közösségről sem beszélhetünk.  

Éppen egzért az Egyháztámogatási programunk keretében templomok, imaházak, ravatalozók 

építése/felújítása, templomok fűtésrendszerek kiépítése, orgonák felújítása más egyházi 

tulajdonban lévő ingatlanok felújítására lehetett pályázni. A 2009-2015-ös periódusban 149 

település, 225 egyházközség összesen 15.249.859 lej értékben kapott támogatást. 2015-ben 

például 4.375.000 lej értékben 162 beruházást támogattunk: 58 templom felújítását, 5 új 

templom építését, 10 ravatalozó építését, 9 orgona felújítását, 3 új orgona építését és 77 

parókia vagy egyéb egyházi épület felújítását. Hisszük, hogy ezeket az épületeket és szent 

helyeket méltó módon kell őriznünk, majd továbbadjuk a következő generációnak. 
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A fiatalokra való figyelés oktatás és szakképzés terén 

Szakképzés 

Munkák és a fiatalokkal való foglalkozás során prioritásként kezeljük a szakoktatást, hiszen 

annak ellenre, hogy napjainkban lassan minden fiatal egyetemet végez és elméleti tudást 

szerez, a két kezi jó szakemberekre mindig is szükség van és lesz. Ahogy mondani szokták, mit 

ér egy mérnök által megrajzolt jó terv, ha nincs ember aki kivitelezze azt. Éppen ezért 

készítettünk egy felmérést a szakképzés helyzetéről és lehetőségeiről megyénkben és célul 

tűztük ki, hogy visszaállítsuk a szakképzés társadalmi presztizsét és olyan fiatalokat neveljük ki, 

akik megállják a helyüket a szakmájukban, e mellett pedig a természeti, infrastrukturális 

adottságokat figyelembevéve kell kihasználnunk lehetőségeinket. 

Folyamatos egyeztetések folynak a téma szakembereivel, tanárokkal, iskolaigazgatókkal, 

tanfelügyelőségekkel, Sapientiával valamint a vállalkozókkal egyaránt. 

2014 őszén a Hargita Megyei Tanács ösztönzésére négy szakiskolai és négy szakközépiskolai 

osztályindult. A felnőttképzéseink egyre közkezdveltebbek, ahol évente többszázan szereznek 

szakképesítést, tangazdaságot sikerült létrehozni Gyergyószentmiklóson, Csíkdánfalván, 

Gyímesfelsőlokon, Csíkszentmártonon és Székelykeresztúron. Mind e mellett pedig több 

programunk és pályázati lehetőségünk lett létrehozva azért, hogy a fiataloknak megfelelő 

körülményeket és lehetőséget biztosítsunk a tanulás terén. Éppen ezért kerül sor óvodák, 

iskolák felujítására, didaktikai eszközök átadására, szakiskolák műhelyeinek a felszerelésére 

egyaránt. 

A Gyakornoki programunk révén a fiatalokat olyan részlegen helyezzük el, amely 

tanulmányainak szakterületével egyezik meg, így az évek során összesen kb. 100 diák vett részr, 

akik a továbbiakban kamatoztathatják és felhasználhatják azt a tudást, amit itt szereztek. 

Pályázatok diákok és egyetemisták részére 

A középiskolai és egyetemi tanulmányok megkezdésével a család kiadásai folyamatosan 

növekszenek, hiszen a havi bérletek, kollégium, kintlakás és egyébb havi költségeket 

folymatosan fedezni kell. Éppen ezért egy kisebb összeg is nagy segítségére lehet úgy a 

szülőknek, mint a diákoknak. 

A Hargita Megyéért Egyesület az évek folyamán éppen ezért számos pályázati lehetőséget írt ki 

középiskolás és egyetemista diákok számára, amely keretében a tanulás ösztönzése és 

támogatása érdekében nyújtott anyagi támogatásokat. Éppen ezért a 2009-2010-es tanévben a 

Hargita Megye Szellemi Fejlődéséért tanulmányi és szociális ösztöndíj keretében, ahol magas 

tanulmányi eredménnyel és nehéz szociális helyzettel rendelkező diákokképezték a 

célcsoportot- 43 nyertes pályázat érkezett, 2012-ben ugyan ezen pályázat keretében 30 diák 
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részesült 5 hónapon keresztül havi 100 lejes támogatásban. Az Ösztöndíjalap a Sapientia EMTE 

hallgatóinak részére című kiÍrásra jelentkezők közül 10 egyetemista részesült 300 lejes egyszeri 

támogatásban, de a program keretében a 2013–2014-es tanévben 17 államvizsgázó kapta meg 

ugyan ezt az összeget, akik a megyében végeztek felmérést a dolgozatuk alapjául.  

A Hargita Megyei Diákok A Közösségért szociális és tanulmányi ösztöndíj a 2014-2015-ös 

tanévre volt meghirdetve, amely keretében a közösségért tevékenykedő 19 diák kapott 5 

hónapon keresztül 200 lejes támogatást. Szociális és tanulmányi ösztöndíjat a 2014-2015-ös 

tanévben 1 államvizsgázó diák kapta meg, aki négy hónapon keresztül részsült 225 lejes 

támogatásban. Ugyan ebben az évben a Szociális és tanulmányi ösztöndíj szakiskolás diákok 

számára is ki volt írva, így 3 nyertes pályázó részesült 5 hónapon keresztül 200 lejes juttatásba. 

Ifjúsági stratégia 

Hargita megye Székelyföld része, ennek jegyében saját törekvései és jövőképe szervesen 

kötődik ennek a térségnek törekvéseihez. A mai fiatalok 2020 Hargita megyéjének 

véleményformáló, döntéshozó nemzedékét képviselik. Így azok az intézkedések, programok, 

projektek és tevékenységek, amelyeknek a 2014-2020-as megyei ifjúsági stratégia ad keretet, az 

általános jövőképet szolgálják. 

 

Ezen stratégia szerves részét alkotja a társadalmi részvétel megerősítése számos területen, az 

aktív és minőségi szabadidős tevékenység és programok kialakítása, a kultúrára és életmódra 

vonatkozó fokozott figyelem, valamint a nevelési és képzési programok fejlesztése. Mindezekről 

részletes információkat olvashat a http://fiatalok.hargitamegye.ro/?idpage=6 címen. 

Beruházásokat végeztünk a fogyatékkal élők életminőségének javítása érdekében 

http://fiatalok.hargitamegye.ro/?idpage=6

