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Egyház mint közösségi erő 
 

Az elmúlt években Hargita Megye Tanácsa stabil együttműködést alakított ki a megyei 
felekezetekkel, támogatta templomok, egyházi épületek felújítását, javítását, illetve 
programok szervezését, amelyek révén a helyi közösségek megerősítéséhez, lelki, kulturális 
és közösségi értékeik gyarapításához járult hozzá. A megyei tanács 2001-től évente 
támogatja a megyében működő egyházakat, 2009-től viszont kiemelt figyelmet fordít erre: 
külön egyházügyi részleg működik két főállású munkatárssal, ami más megyei tanácsnál 
nincs. Az egyház intézményeinek és tevékenységeinek közösségépítő szerepe meghatározó 
jelentőségű a székelyföldi társadalomban, releváns szerepet töltenek be az oktatás, kultúra 
és közösségszervezés területén egyaránt. 
 

A támogatási programok kezdeményezésével és folyamatos biztosításával a megyei tanács 
célja az együttműködés alapjainak és az ehhez szükséges forrásoknak a biztosítása főleg 
azokban a kisebb közösségekben, amelyekben a gyülekezet az egyetlen működő intézmény, 
szerveződés. Hasonlóképpen, a nagyközösségek esetében is összetartó és közösségteremtő 
szereppel bírnak ezek az intézmények, ennek támogatásához kíván a megyei tanács 
hozzájárulni a rendelkezésre álló formákban, eszközökkel. 
 
A megye életében számos olyan pozitív kezdeményezést, illetve megvalósítást hozhatunk fel 
példaként, amely a megyei tanács és az egyházi intézmények együttműködése 
eredményeképp jöhetett létre: a székelykeresztúri tejgyár működtetése szövetkezeti 
formában részben a térségi egyházi képviselőkkel való együttgondolkodás és közös munka 
eredménye; ugyancsak Keresztúr térségében az unitárius egyházközséggel közösen 
kezdeményeztük egy térségi zöldségfeldolgozó létrehozását; ide sorolható a Mária 
zarándokút népszerűsítése, valamint az, hogy a csíki római katolikus egyházközséggel együtt 
erőfeszítéseket tettünk az útvonal turisztikai célpontként való értékesítéséért. Hasonló 
értékes kezdeményezése ennek az együttműködésnek, hogy a református egyházzal közösen 
a diakóniai szolgáltatásokat kívánjuk bővíteni és kiterjeszteni olyan területekre, amelyeken 
igény van újabb szolgáltatásokra is. Az eredményes együttműködés másik jelentős példája a 
román–magyar jó együttélési kódex kidolgozására való felhívás vagy a Kelemen–Görgény 
Közösségi Fejlesztési Társulás létrehozása a megye északi térségében található települések 
fejlesztése céljából, amelynek megvalósításában a megye ortodox közössége partner. 
 
Az egyházi együttműködési programunk keretében olyan programokat, rendezvényeket 
támogatunk, amelyek a helyi közösségek fejlődéséhez és megerősödéséhez járulnak hozzá. 
Ilyen például a családi pasztorációs programok, ifjúsági táborok, kórustalálkozók. De ifjúsági 
táborok, kirándulások és egyb rendezvények megszervezésére is támogatást nyújtottunk a 
program jóvoltából. 2010-ben 100 000 lejt, 2011-ben ugyanekkora összeget, 2012-ben 162 
000 lejt és 2013-ban 138 340 lejt utaltunk ki. 2014-ben és 2015-ben is a felekezeti 
arányoknak megfelelően 120 000 lejt osztottunk le, akárcsak a 2016-os évben, kivételt 
képeznek egyes esetek. 
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2010-től a megyei tanács támogatási rendszere keretében megnyílt a lehetőség az egyházi 
szervezetek, intézmények számára is többféle tematikus kiírásban pályázni, támogatást 
kérni. Például a kulturális pályázati program keretében támogattuk az egyházi zenei élet 
fenntartását, egyházi évfordulók megünneplését, népzene, néptánc és népi hagyományok 
ápolását. 
 
 

A falugondnoksági rendszer támogatása által a megyei tanács célja falugondnoksági 
szolgáltatások biztosítása a Hargita megye elszigetelt településein élő rászorult 
személyeknek, együttműködve a megye polgármesteri hivatalaival, illetve egyházi 
intézményekkel. A program költségvetése 2010-ben és 2011-ben egyaránt 40 000 lej volt, 
míg az utóbbi években 50 000 lejt különített el erre a célra az intézmény. 
Fontos megemlíteni a műemlékvédelmi pályázati programot is, amellyel a műemlék státusú 
egyházi vagy magántulajdonú ingatlanok restaurálását, felújítását vállalta a megyei tanács, 
ha újjáépítésükben az adott önkormányzat vagy más tulajdonos segítséget kér. 
 
Ennek keretében 2008-tól 2015-ig 125 pályázat kapott pozitív elbírálást, ami összesen  1 661 
264 lej támogatással járt. A kifizetett támogatás 2008-ban 72 200 lej, 2009-ben 150 000 lej, 
2010-ben 151 300 lej, 2011-ben 251 264 lej, 2012-ben 216 000 lej, 2013-ban 237 500 lej, 
2014-ben 283 000 lej és 2015-ben 300 000 lej volt. Ebből az összegből  55 műemléknek a 
felújításához járultunk hozzá – 26 római katolikus templom, 8 református templom, 1 
ortodox templom, 9 unitárius templom és 11 magántulajdonban lévő műemlék.  
 
A megyei tanács által a felekezeteknek biztosított támogatás másik jelentős formája a helyi 
önkormányzatoknak való költségvetés-visszaosztás és költségvetés-kiegészítés formájában 
támogatni az egyházi ingatlanok felújítását vagy egyéb, a közösség szempontjából jelentős 
épület, létesítmény karbantartását vagy működtetését.  
 
Áfából és jövedelemadóból visszaosztott összeggel támogatott egyházi érdekeltségű 
beruházások a 2009–2012-es időszakban: 

Költségvetési év 2009 2010 2011 2012 

A támogatott munkálatok száma új, 
felújított ravatalozók és templomok, 
valamint más egyházi épületek esetében 9 25 43 23 

A támogatott önkormányzatok száma 9 17 24 18 

A leosztott támogatás értéke (ezer lejben) 411,00 1179,00 1715,00 909,00 
 

De mindemellett segíteni igyekeztünk ott, ahol szükség volt erre – a nem egyházi személyzet 
bérezését illetően, továbbá folyamatosan munkálkodunk a felekezeti iskolák elindításában, 
részesei voltunk a RECULTIVATUR SEE (délkelet-európai) együttműködési projektnek. 
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Az egyháztámogatási programunk által pedig célirányosan támogatjuk egyházi ingatlanok, 
tulajdonok felújítását, a közösség javát szolgáló létesítmények építését, egyházi 
szórványközösségek megmaradását szolgáló utazást. E támogatási forma egyik célja 
ösztönözni azon egyházközségeket, amelyekben az egyházi személyzet több településen is 
szolgálatot teljesít. Az alábbi táblázat összefoglalja az évenkénti leosztást, de részletesebb 
felekezetenkénti leosztást találnak az infografikában is. 
 

 
 
 
 

Egyháztámogatási program 

2009 407 000 lej 

2010 8 300 000 lej 

2011 1 390 000 lej 

2012 2 375 000 lej 

2013 3 100 000 lej 

2014 3 063 000 lej 

2015 4 375 000 lej 

2016 4 375 000 lej 


