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Nemzetközi kapcsolatok 

 

A testvérmegyei kapcsolatok kiépítését támogató és fejlesztő program 

 

Hargita Megye Tanácsa nemzetközi tevékenysége keretében elősegíti a külföldi közigazgatási 

egységekkel való együttműködési kapcsolatok kezdeményezését és fenntartását. A 

konferenciákon, szemináriumokon, szakmai tanácskozásokon és kiállításokon való részvétel 

bel- és külföldön az információk bővítését célozza, gazdasági, kulturális és más kapcsolatok 

ápolását a kölcsönös megismerés, tapasztalatcsere és közös érdekek mentén. 

 

A testvérmegyékkel való együttműködés által több sikeres közös tevékenységet folytattunk 

az évek során. Ilyen az Inextex projekt lebonyolítása, amely a textilörökségen alapuló tudás, 

tapasztalatok, módszerek innovatív cseréje Somogy Megye Önkormányzatával és további 

partnerekkel közösen, valamint a FolkDanceNet program – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Önkormányzattal együttműködve, melyet 2008-ban hoztak létre az Európai Kultúrák Közötti 

Párbeszéd Évében. A FolkDanceNet program annak érdekében jött létre, hogy megteremtse 

az együttműködési keretet a néptáncegyüttesek, önkormányzatok és civil szféra azon 

szereplői számára, akik a kulturális örökség védelmét és a hagyományok ápolását célozzák a 

15 részt vevő országból. (www.folkdancenet.eu) 

Szintén a testvérmegyékkel való kapcsolattartás eredményeként, Jász-Nagykun-Szolnok és 

Bács-Kiskun megyével közösen zajlottak kisebb és elzártabb települések lakósainak 

egészségfelmérő programja magyarországi orvoscsoportok részvételével, a Megyei Orvosi 

Kollégiummal és kórházakkal együttműködve. Mindez hozzájárult az orvosok és az 

asszisztensek szakmai tapasztalatcseréjéhez is. 

 

Testvérmegyei kapcsolatainknak köszönhetően alkalmunk nyílik népszerűsíteni Hargita 

megyét, turisztikai kínálatát és a hagyományos termékeket több partnermegyében 

szervezett kiállításon, vásáron, eseményen, fesztiválon és konferencián, mint például a 

Hungexpo Utazás kiállításon, a Heves megyei Székelyföld Gyöngyszemei eseménysorozaton, 

a Békés megyei pálinka- és kolbászfesztiválon, a debreceni Farmer Expo-n, valamint az egri 

hagyományos termékek vásárán. Továbbá ezen együttműködések elősegítik a nemzetközi 

szintű tapasztalatok megismerését befektetésvonzás témakörökben, valamint hozzájárul a 

gazdasági kapcsolatok kialakításához a térségek kölcsönös fejlesztése céljából.  

 

A program keretében számos EU finanszírozású pályázatot is bonyolítunk, amely erősíti 

nemcsak a kölcsönös tapasztalatcserék, jó gyakorlatok megismerését, de hozzájárul a 
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külföldi pénzek lehívásában, illetve a további jövőbeni testvérmegyei és partnerségi 

kapcsolatok létrehozását. 

 

A program számos kisebb-nagyobb program bonyolítását foglalta magába az évek során, és 

mindennek sikere elősegítette a további partnerségek kialakítását és testvérmegyei 

kapcsolataink bővítésének a lehetőségét, amelyek, bízunk benne, hogy az elkövetkező 

években megvalósulnak, mint például a görögországi Imathia régióval, a holland Zeeland 

régióval, a magyarországi Tolna és Vas megyével, valamint a franciaországi Vienne megyével.  

 

Az Európai Unió intézményei és az Európai Régiók Közgyűlése melletti képviseleti és 

népszerűsítési program 

 

Az Európai Unió intézményei és az Európai Régiók Közgyűlése melletti képviseleti és 

népszerűsítési program kezdeményezése és fejlesztése is fontos tevékenysége a Nemzetközi 

kapcsolatok részlegnek. Ennek értelmében folyamatosan tartja a kapcsolatot, egyeztet és 

együttműködik az EU intézményeinek képviselőivel, és felméri az európai döntéshozó és 

konzultatív szervek nyújtotta lehetőségeket. Ezen tevékenységek magába foglalják 

ugyanakkor a nemzetközi szervezetekben való tagsági feladatokat, mint például az Európai 

Régiók Közgyűlése és az Eurodyssee Program, illetve az új tagsági lehetőségeket nemzetközi 

szinten. Mindez célja nemcsak a nemzetközi szintű népszerűsítési, érdekérvényesítési 

célkitűzések gyakorlatba ültetése, de a nemzetközi pályázatok és források lehívásának 

elősegítése is.  

Hargita megye Hargita Megye Tanácsán keresztül 1993-tól tagja az Európai Régiók 

Közgyűlésének (www.aer.eu ) – a régiók európai szintű képviseleti szervezetének, amely 

270 európai régiót foglal magába és 16 régióközti szervezetet 33 tagországból. 

Az ERKgy tagságnak köszönhetően Hargita Megye Tanácsa az évek során résztvett a 

különböző szakbizottságok által szervezett eseményeken más európai régiókkal 

együttműködve, ezáltal lehetővé téve a tapasztalatcserét, gyakornokok cseréjét, 

konferenciákon és szemináriumokon való részvételt. 

Hargita Megye Tanácsa 2011 óta tagja az Európa 2020 stratégiát nyomon követő 

platformnak, amely lehetőséget adott olyan kutatásokban, felmérésekben való részvételre, 

amelyek során ismertetni, népszerűsíteni tudtuk érdekeinket, sikeres eredményeinket. A 

megyei tanács tagságának egyik sikeres eredménye a Hargita megyei esettanulmány 

megjelentetése a Régiók Bizottsága által készített kiadványban. 

 

http://www.aer.eu/
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Testvérkapcsolataink, nemzetközi szervezetekben való tagságunk, a projektszemléletű 

együttműködések és az Európai Unió érdekeinek függvényében folytatott kapcsolataink 

erősítik Hargita megye képviseletét külföldön, valamint a folyamatos fellendítés lehetőségét 

jelentik a megye fejlesztéséhez, erősítik az együttműködést, a szolidaritást, a gazdasági- és 

nem utolsósorban a baráti kapcsolatokat. 

 

Testvérmegyei kapcsolataink: 

  

Sz Megnevezés Elérhetőség Honlap Megjegyzés 

MAGYARORSZÁG 

1 
Bács-Kiskun Megye 

Önkormányzata 

Deák Ferenc tér 3 

6000 Kecskemét 

Magyarország 

http://www.bacs-kiskun.hu 

 

Testvérkapcsolat 

19/1994 

2 
Békés Megye 

Önkormányzata 

Derkovits sor 2 

5601 Békéscsaba 

Magyarország 

http://www.bekesmegye.hu 

 

Testvérkapcsolat 

54/1996 

3 
Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megye Önkormányzata 

Városháza tér 1 

3525 Miskolc 

Magyarország 

http://www.baz.hu 

 

Együttműködési 

megállapodás 

1997 

4 
Hajdú-Bihar Megye 

Önkormányzata 

Piac u. 54, Pf. 72 

4002 Debrecen 

Magyarország 

http://www.hbmo.hu 

 

Testvérkapcsolat 

268/2009 

5 
Heves Megye 

Önkormányzata 

H-3300, Eger, 

Kossuth L. u. 9., 

Magyarország 

http://hevesmegye.hu/  
Testvérkapcsolat 

 

5 
Jász-Nagykun-Szolnok 

Megye Önkormányzata 

Kossuth Lajos u 2 

5000 Szolnok 

Magyarország 

http://www.jnszm.hu 

 

Testvérkapcsolat 

3/2002 

6 
Pest Megye 

Önkormányzata 

Városháza u. 7 

V. kerület 

1052 Budapest 

Magyarország 

http://www.pestmegye.hu  

Testvérkapcsolat 

65/1997 

7 
Somogy Megye 

Önkormányzata 

Csokonai u. 3 

7400 Kaposvár 

http://www.som-onkorm.hu 

 

Testvérkapcsolat 

6/1993 

http://www.bacs-kiskun.hu/
http://www.bekesmegye.hu/
http://www.baz.hu/
http://www.hbmo.hu/
http://hevesmegye.hu/
http://www.jnszm.hu/
http://www.pestmegye.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
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Magyarország 

8 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megye Önkormányzata 

Hősök tere 5 

4400 Nyíregyháza 

Magyarország 

http://www.szszbmo.hu 

 

Testvérkapcsolat 

112/2003 

9 
Zala Megye 

Önkormányzata 

Kosztolányi u. 10 

8900 Zalaegerszeg 

Magyarország 

http://www.zalamegye.hu 

 

Testvérkapcsolat 

6/1993 

OLASZORSZÁG 

10 
Provincia di 

Campobasso 

Via Roma 47 

86100 

Campobasso 

Olaszország 

http://www.provincia. 

campobasso.it 

 

Testvérkapcsolat 

135/2003 

11 
Regione Autonoma 

Valle d’Aosta 

1, Piazza Deffeyes 

11100 Aosta 

Olaszország 

http://www.regione.vda.it 

 

Testvérkapcsolat 

86/2009 

LENGYELORSZÁG 

12 
Starostwo Powiatowe 

w Tarnowie 

Ul. Narutowicza 38 

33-100 Tarnow, 

Lengyelország 

http://www.powiat.tarnow.pl 

 

Testvérkapcsolat 

20/2004 

KÍNA 

13 
Ningxia Hui 

Autonomous Region 

106 Fenghuang Bei 

Jie 

Yinchuan, Ningxia 

P.R. China 

http://www.china.org.cn/ 

english/features/43597.htm 

http://en.wikipedia.org 

/wiki/Ningxia 

 

Együttműködési 

megállapodás 

2005 

 

A Manneken Pis szobor székely ruhába öltöztetése 

A brüsszeli gyakorlatból kiindulva, Hargita Megye Tanácsa kezdeményezésére elindítottunk 

egy közönségszavazást arról, hogy a székely ruha melyik változatába öltöztessék 2012 

tavaszán a brüsszeli „pisilő emberke” (Manneken Pis) szobrot. Az alkotást időről időre 

beöltöztetik, például 2011. január 3-án, a magyar EU-elnökség tiszteletére huszárruhát, 

2010. december 1-jén pedig román népviseletet adtak rá. 

http://www.szszbmo.hu/
http://www.zalamegye.hu/
http://www.provincia.campobasso.it/
http://www.provincia.campobasso.it/
http://www.regione.vda.it/
http://www.powiat.tarnow.pl/
http://www.china.org.cn/
http://www.china.org.cn/english/features/43597.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Ningxia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ningxia
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Hargita Megye Tanácsa kérésére a megye több tájegységéről 21 település küldte be a 

hagyományos férfiviseletéről szóló fényképet és anyagokat, amlyek megtekinthetők voltak 

Hargita Megye Tanácsa Facebook-oldalán és ott lehetett voksolni rájuk. A legnagyobb 

tetszést arató székely ruhát kiválasztottuk, viszont a folyamat objektív okok miatt leállt, és a 

beöltöztetés elmaradt. Ennek ellenére, nem mondtunk le az elképzelésről, és a továbbiakban 

is keressük a megvalósítás lehetőségét. 

Brüsszeli képviseleti iroda 

2011. június elsején nyílt meg Hargita és Kovászna megye gondozásában elindított 

információs és tájékoztató iroda, amelynek elsődleges célja, hogy megjelenítse e megyék 

fejlesztési igényeit az Európai Unió intézményeiben. Számos romániai, illetve más országbeli 

megye, régió rendelkezik ilyen irodával Brüsszelben, és úgy gondoltuk, hogy időszerű a két 

megyének is nyitnia egy ilyet az Európai Unió fővárosában, ugyanis 2011-ben egy 

felajánlással ingyen jutottunk volna irodahelyiséghez, viszont ennek tényleges kivitelezése a 

brüsszeli helyszínen objektív okok miatt nem valósult meg. Az iroda feladata lett volna a 

térségi szolidaritás jegyében segíteni azokat a Maros megyei helyi tanácsokat is, amelyek 

hozzá fordulnak, és továbbra is részesei kívánunk maradni a Romániai Megyék Országos 

Szövetsége (UNCJR) által működtetett brüsszeli képviseleti irodának is. Mindez alapján, 

Hargita Megye Tanácsának képviseleti irodája jelenleg virtuális formában működik, itthonról 

számos tevékenységet, eseményt, programot és kezdeményezést tudtunk kivitelezni az évek 

során. 

A megnyitót követően az iroda működése főként az elektronikus közvetítés és ügyintézés 

formájában folyt, amely által a megyei tanács több, rangos EU-s eseményen és platformon is 

képviseltethette magát, és részt vesz számos EU-s direkt finanszírozású pályázat 

lebonyolításában.  

Open doors rendezvénysorozaton való részvétel 

A Régiók Bizottságának brüsszeli székhelyén idén 4-ik alkalommal veszünk részt az évente 

rendszeresen megszervezett Európai Nyílt Napon.  

A Régiók Bizottsága minden év májusában megszervezi Brüsszelben az Európai Nyílt Napot 

(Open Day of the European Institutions in Brussels), amelyhez társul valamennyi európai 

uniós intézmény, hogy bemutatkozzon a brüsszeli és az európai közönség előtt. A 

rendezvény betekintést nyújt az érdeklődőknek az EU intézményrendszerébe, valamint a 

tagállamok, régiók, városok helyi turisztikai, kulturális és gasztronómiai értékeibe. Ebben az 

évben összesen 35 európai régió és város mutatkozott be az érdeklődőknek, Romániából 
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Arad megye és az Északkeleti Regionális Fejlesztési Ügynökség volt jelen, továbbá Hargita 

megye, amelyet Hargita Megye Tanácsa képviselt. 

A Hargita megyei küldöttségnek lehetősége volt népszerűsíteni régiónk természeti, kulturális 

és gasztronómiai értékeit. A standon székely népviseletbe öltözött kollégák különféle 

népszerűsítő anyagok segítségével ismertették Hargita megye turisztikai látványosságait, 

például a Hargita megyei védett területeket, a kerékpáros és sziklamászó turisztikai 

lehetőségeket, a csíksomlyói pünkösdi búcsút, az Ezer Székely Leány Napját,  a Hargita 

Sírégiót és a kikapcsolódási lehetőségeket. 

Hargita Megye Tanácsa aktívan részt vesz az EU-s intézmények által szervezett 

eseményeken, programokon és pályázati lehetőségekben, megragadva minden olyan 

lehetőséget, amellyel megismertetheti és népszerűsítheti a helyi értékeket. Ezért 2009 óta 

szervezi a Hargita megye népszerűsítése és képviselete az EU intézményei mellett című éves 

programját, amely által Hargita megye sikeresen vesz részt a különböző EU-s eseményeken. 

Ennek része a Nyílt Kapuk Napján való részvétel minden évben, hisz ekkor Brüsszelben több 

ezer látogató ismerheti meg Hargita megye értékeit és szépségét. 

. 

Open Days konferencia 

Első alkalommal tartott konferenciát Hargita Megye Tanácsa a Régiók Bizottsága 

eseménysorozata keretében 2015. október 24-én Brüsszelben a Régiók Bizottsága (RB) 

négynapos Open Days rendezvényén. A Hargita Megye Tanácsa által, három magyarországi 

testvérmegyéje – Békés, Hajdú-Bihar, Pest –, valamint Románia RB-delegációja 

partnerségével szervezett workshopot Twinned regions open for support of SMEs and urban-

rural development through EU funded projects (Testvérmegyék a kkv-k és a vidéki-városi 

fejlesztések EU-s támogatásáért) címmel szervezték meg.  

Az OPEN DAYS egy évente megrendezett négynapos, brüsszeli központú rendezvény, 

amelynek során a régiós és városi közigazgatásban dolgozó tisztviselők, valamint szakértők, 

oktatók és kutatók oszthatják meg egymással a regionális és városfejlesztés területén bevált 

módszereiket és ismereteiket. A rendezvény emellett az EU kohéziós politikájának 

fejlesztésével kapcsolatos politikai kommunikáció elismert fóruma is, amely ráirányítja a 

döntéshozók figyelmét arra, hogy az uniós döntéshozásban a régiók és városok szempontjait 

is figyelembe kell venni. Az OPEN DAYS a legnagyobb ilyen jellegű európai nyilvános 

rendezvény. Idén október 12–15. között mintegy 6000 résztvevő és 600 felszólaló gyűl össze 

Brüsszelben Európa minden részéből, sőt még Európán kívülről is, hogy részt vegyen a 

regionális és helyi fejlesztéshez kapcsolódó mintegy 100 workshopon, a vitákon és 
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hálózatépítő programokon, illetve különböző kiállításokat tekintsen meg. A szervezők a 

programot minden évben az uniós menetrend aktuális súlypontjaihoz igazítják. 

  

 

  


