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Hargita Megye Tanácsának díjazottai 2011-2016 

 

Hargita Megye Tanácsa kiemelt figyelmet fordít azon személyek elismerésére, akik 
kimagasló tevékenységükkel hozzájárulnak a megye hírnevének öregbítéséhez. Ennek 
érdekében Székelyföld, a megye társadalmi, gazdasági életében, közigazgatási, 
tudományos, irodalmi, művészeti, közoktatási, sport, ifjúsági, közművelődési és egyéb 
szakmai területen szerzett kimagasló érdemek elismerésére az alábbi díjakat 
alapította: 

1. Kovászna és Maros megye tanácsával közösen: Székelyföldi Orbán Balázs-díj 
2. Hargita Megye Tanácsának Hargita Megyéért Díja 
3. Hargita Megye Tanácsának Pro Communitas Díja 
4. Hargita Megye Tanácsának Pro Civitate Díja 
5. Hargita Megye Tanácsának Bethlen Gábor-díja a kiemelkedő közéleti munkáért 
6. Hargita Megye Tanácsának Vitos Mózes-díja a kiemelkedő vidékfejlesztési 

tevékenységért 
7. Hargita Megye Tanácsának Keresztes Lajos-díja a kiemelkedő 

sportteljesítményért 
8. Hargita Megye Tanácsának Kájoni János-díja a kiemelkedő művészeti 

tevékenységért 
9. Hargita Megye Tanácsának Majláth Gusztáv Károly-díja a közoktatásban 

nyújtott kimagasló teljesítményért 
10.  Hargita Megye Tanácsának Önzetlenség Díja 
11.  Hargita Megye Tanácsának Márton Áron-emlékérme 
12.  Hargita Megye Tanácsának Szent Imre-díja az év ifjúsági szervezetének 
13.  Hargita Megye Tanácsának Ígéret Díja az év ifjúsági vezetőjének 
14.  Hargita Megye Tanácsának Hűségdíja a kiemelkedő közigazgatási munkáért 
15.  Hargita Megye Tanácsának Összetartozás jelvénye. 

 

1. Hargita Megye Tanácsának Székelyföldi Orbán Balázs-díja 

A Székelyföldi Orbán Balázs-díj a legnagyobb székelynek nevezett Orbán Balázsról 

kapta a nevét, aki felbecsülhetetlen értéket alkotott a Székelyföld leírásával. A közös 

történelmi múlt és kultúra révén összetartozó három megye, Hargita, Kovászna és 

Maros megye tanácsa a régió egyik legjelentősebb kitüntetésének szánja az Orbán 

Balázs-díjat a térség érdekében folytatott kimagasló tevékenységért. 
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A Székelyföldi Orbán Balázs-díj azoknak a személyeknek adományozható, akik sokat 

tesznek a közös székelyföldi ügyekért. 

A Székelyföldi Orbán Balázs-díj kör alakú, 70 mm-es átmérőjű, 4,5 mm vastagságú, két 

oldalas ezüstből készült vert érme. 

 

 

Eddigi díjazottjaink: 

 

2015 - Dr. Lányi Szabolcs 

2014 - Laczkó-Albert Elemér 

2013 - Országépítő Kós Károly Egyesülés 

2012 - Beder Tibor 

2011 - Kovács Piroska 

 

2. Hargita Megye Tanácsának Hargita Megyéért Díja 

Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyéért Díjat évente egy alkalommal azoknak a 

személyeknek adományozza, akik kiemelkedő tevékenységükkel, helyi és országos 

szinten egyaránt, hozzájárultak a megye jó hírének öregbítéséhez. 

 

Eddigi díjazottjaink: 

  

2015 - Kurkó Árpád vállalkozó 

2014 - Hermann Gusztáv Károly történész 

        - Dr. Dorin Sîngeorzan főorvos 

2013 - P. Ferencz Ervin OFM ferences szerzetes 

2012 - Páll Lajos költő, festőművész 

2011 - Barabás-Albert László fizikus, akadémikus 

2010 - Ferenczes István költő 

2009 - Hajdu Menyhért Gábor ügyvéd, politikus 

2008 - Post mortem - Dr. Vofkori László egyetemi tanár 
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2007 - Dr. Torró T. Tibor akadémikus 

          - Suciu Petru tanár 

2006 - Dr. Vencser László kanonok 

2005 - Berszán Lajos római-katolikus plébános 

2004 - Szabó Gyula író 

2003 - Zöld Lajos, Gaál András, Márton Árpád, a gyergyószárhegyi alkotótábor 

alapítói 

2002 - Dr. György Antal egyetemi docens, agrármérnök 

2001 - Kányádi Sándor költő 

 

3. Hargita Megye Tanácsának Pro Communitas Díja 

 

Hargita Megye Tanácsának Pro Communitas Díját az alábbi kategóriákban osztják ki 

szakmai és reprezentatív szervezetek előterjesztése alapján: 

1. mezőgazdaság 

2. képzőművészet 

3. közoktatás 

4. egészségügy 

5. újságírás 

6. sport 

Az év folyamán a megyei reprezentatív szakmai és érdekképviseleti szervezetek 

javaslatára soron kívül is odaítélhető a Pro Communitas Díj. 

A Pro Communitas Díj kör alakú, 50 mm átmérőjű, 3 mm vastagságú, egyoldalas vert 

érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a megyei 

önkormányzat vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 

 

 



  
 

 

 

Hargita Megye Tanácsa  

RO – 531040 Csíkszereda, Szabadság tér 5. Szám, Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro,  www.hargitamegye.ro 

4. Hargita Megye Tanácsának Pro Civitate Díja 

 

Hargita Megye Tanácsának Pro Civitate Díja azoknak a személyeknek 

adományozható, akik a megye kulturális, művészeti, oktatási, sportéletében, vagy a 

közélet egyéb területein hosszú ideig kimagasló tevékenységeket végeztek. 

A Vitos Mózes-díj kör alakú, 40 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, egyoldalas vert 

érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a megyei 

önkormányzat vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 

 

5. Hargita Megye Tanácsának Bethlen Gábor-díja 

 

Hargita Megye Tanácsának közigazgatási díja, a Bethlen Gábor-díj azoknak a 

személyeknek adományozható, akik közéleti tevékenységükkel, több évtizedes 

munkásságukkal jelentősen hozzájárultak Hargita megye fejlődéséhez, a megye 

értékeinek feltárásához és megismertetéséhez. 

A Bethlen Gábor-díj kör alakú, 50 mm átmérőjű, 4,5 mm vastagságú, egyoldalas vert 

érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a megyei 

önkormányzat vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 
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6. Hargita Megye Tanácsának Vitos Mózes-díja 

 

Hargita Megye Tanácsának Vitos Mózes-díja a kiemelkedő vidékfejlesztési 

tevékenységért jár, és azoknak a személyeknek adományozható, akik a megye és 

Székelyföld mezőgazdaságának fejlesztésével, az új technológiák elterjesztésével, a 

termelés hatékonyságát javító kutatásokkal, az agrárium európai uniós csatlakozását 

elősegítő tevékenységükkel hozzájárultak a mezőgazdaságból élők életminőségének 

javításához. 

A Vitos Mózes-díj kör alakú, 42,5 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, egyoldalas vert 

érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a megyei 

önkormányzat vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 

 

7. Hargita Megye Tanácsának Keresztes Lajos-díja 

 

Hargita Megye Tanácsa kiemelkedő sportteljesítményért kiosztandó díja, a Keresztes 

Lajos-díj azoknak az aktív vagy a versenyzéstől visszavonult sportolóknak 
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adományozható, akik kiemelkedő sporteredményt értek el, valamint azoknak, akik 

sportvezetői, sportoktatói munkájukat magas színvonalon végezték. 

A Keresztes Lajos-díj kör alakú, 42,5 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, egyoldalas vert 

érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a megyei 

önkormányzat vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 

 

8. Hargita Megye Tanácsának Kájoni János-díja  

 

Hargita Megye Tanácsának a kiemelkedő művészeti tevékenységért kiosztandó díja, a 

Kájoni János-díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a kulturális élet, az 

irodalom, a művészetek (zene, tánc, színház, képző- és iparművészet, építőművészet, 

népművészet, film- és fotóművészet) terén kiemelkedő művészi színvonalú alkotó 

tevékenységet, valamint a közművelődésben hosszú időn keresztül maradandó 

értékeket teremtő, kimagasló munkát végeztek. 

A Kájoni János-díj kör alakú, 42,5 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, egyoldalas vert 

érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a megyei 

önkormányzat vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 
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9. Hargita Megye Tanácsának Majláth Gusztáv Károly-díja  

 

Hargita Megye Tanácsának a közoktatásban nyújtott kimagasló teljesítményért 

kiosztandó díja, a Majláth Gusztáv Károly-díj azoknak a személyeknek 

adományozható, akik huzamosan kiemelkedő nevelő és oktató munkát végeztek a 

gyermekek, a tanulók személyiségformálásában, képességfejlesztésében, 

tehetséggondozásában, iskolateremtő munkásságuk elméleti és gyakorlati 

eredményeit a megye több oktatási intézményében hasznosítják. 

A Majláth Gusztáv Károly-díj kör alakú, 42,5 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, 

egyoldalas vert érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a 

megyei önkormányzat vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 

 

10.  Hargita Megye Tanácsának Önzetlenség Díja 

 

Hargita Megye Tanácsának Önzetlenség Díja azoknak a személyeknek 

adományozható, akik önzetlen tevékenységükkel hozzájárultak emberi életek 

megmentéséhez vagy biztosításához és/vagy az értékteremtéshez Hargita megyében. 

A Bethlen Gábor-díj kör alakú, 36 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, egyoldalas vert 

érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a megyei 

önkormányzat vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 
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11. Hargita Megye Tanácsának Márton Áron-emlékérme 

 

Hargita Megye Tanácsának Márton Áron-emlékérme azoknak a személyeknek 

adományozható, akik a tudományos, kulturális és sportéletben, a közigazgatásban, a 

megye nemzetközi kapcsolatainak építésében vagy más területeken kimagasló 

eredményeket értek el, vagy tevékenységükkel méltóvá váltak az elismerésre. A 

kitüntetést Hargita megyei települések ünnepi rendezvényein – falunapok, fórumok -, 

illetve a megyei tanács ülésein adományozzák az arra érdemeseknek. 

A kimagasló tevékenységet arany, az elismerésre érdemes tevékenységet ezüst 

színnel futtatott emlékéremmel díjazzák. 

A Márton Áron-emlékérem kör alakú, 42,5 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, 

egyoldalas vert érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a 

megyei önkormányzat vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 
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12.  Hargita Megye Tanácsának Szent Imre-díja az év ifjúsági szervezetének 

 

Hargita Megye Tanácsának Szent Imre-díja az adott évben legjobban teljesítő ifjúsági 

szervezetnek adományozható, amely a megyében kiemelkedő tevékenységet végzett, 

és támogatta a helyi civil társadalom építését. A kitüntetést Hargita megyei ifjúsági 

rendezvényeken, illetve a megyei tanács ülésein adományozzák az arra 

érdemeseknek. 

A Szent Imre-díj kör alakú, 36 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, egyoldalas vert érme, 

amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a megyei önkormányzat 

vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 

 

13. Hargita Megye Tanácsának Ígéret Díja az év ifjúsági vezetőjének 

Hargita Megye Tanácsának Ígéret Díja annak az ifjúsági vezetőnek adományozható, 

aki kiemelkedő közösségszervező munkát végzett. 

Az Ígéret Díj kör alakú, 36 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, egyoldalas vert érme, 

amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a megyei önkormányzat 

vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 
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14. Hargita Megye Tanácsának Hűségdíja a kiemelkedő közigazgatási munkáért 

 

Hargita Megye Tanácsának Hűségdíja azoknak a megyei tanácsi munkatársaknak, 

közigazgatási alkalmazottaknak, alintézmény-vezetőknek jár, akik legalább 15 évet 

dolgoztak a közigazgatásban, vagy jelentős szerepet vállaltak térségünk 

fejlesztésében. 

A Hűségdíj kör alakú, 36 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, egyoldalas vert érme, 

amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoz a megyei önkormányzat 

vezetője egy erre az alkalomra szervezett ünnepségen. 

 

 

15. Hargita Megye Tanácsának Összetartozás jelvénye 

 

Hargita Megye Tanácsának Összetartozás jelvénye azoknak a személyeknek 

adományozható, akik részt vesznek a helyi közösségek szervezői csapataiban, 

munkájukkal hozzájárulnak a megyei szinten jelentős események, rendezvények 
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megszervezéséhez, és csapatmunkájukkal településük, illetve megyéjük hírnevét 

öregbítik. A kitüntetést Hargita megyei települések ünnepi rendezvényein – 

falunapok, fórumok stb. –, illetve a megyei tanács ülésein adományozzák az arra 

érdemeseknek. 

 

 

 

  


