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A koronavírus-járvány idején nagyon sok fiatalban megfogalmazódott a kérdés: 
maradjak abban a városban, ahol egyetemi hallgató vagyok, esetleg voltam, 
vagy menjek haza? A kérdésre, amelyet önmagukhoz intéztek, úgy tűnik, po-
zitív válasz született, hiszen sokan hazaköltöztek, bízva abban, hogy itthon 
is megtalálják a számukra megfelelő állást, és abban, hogy itthon is van jövő. 
Ez számunkra azt sugallja, hogy a kemény munka, az állásbörzék, fórumok és 
a fiatalok iránti elköteleződésünk lassan meghozza gyümölcsét. Hargita megye 
életképességéhez alapfeltétel a fiatal, frissen végzett szakemberek jelenléte, a 
hazaköltözési trend pedig azt jelenti, hogy közülük sokan úgy látják, pozitívak 
a kilátásaik itthon. Hargita Megye Tanácsa ezután is támogatja őket ebben a 
folyamatban.

Ha optimisták vagyunk, a negatív töltetű csapásokat, eseményeket nem meg-
oldhatatlan problémaként éljük meg, hanem olyanfajta kihívásként, amellyel 
a jövőben meg kell küzdeni. Bár az elvándorlás, a fiataljaink nagyvárosokban 
való maradása negatívan hat a megyére, a pozitív hozzáállásunk egyik bi-
zonyítéka az, hogy létrehoztuk a Hargita hazavár! nevű kezdeményezést, a 
www.diakmunka.ro portált, valamint a www.hargitahazavar.ro weboldalon 
a koronavírus-járvány miatt külföldön rekedt embereknek is megpróbáltuk 
összegyűjteni a külföldi álláslehetőségeket.

A pozitív feltételek megteremtésére jó példa tehát a Hargita hazavár!, amely 
mára már egy jól ismert projekt lett, hiszen a fiataljaink és a munkaerőt ke-
reső vállalatok és intézmények nagy érdeklődést mutatnak iránta. Nem csak 
egy átlagos projektről van szó, nevéből adódóan egyfajta brand is lett a más 
erdélyi városokban tanuló hallgatók számára. Jelenleg 77 állásra kötöttek 
munkaszerződést, és 111 vállalat hirdetett meg összesen 136 álláslehetőséget.

Úgy gondolom, jó az irány. Optimistán és elkötelezetten folytatjuk a munkát 
a hit, munka, bizalom jegyében, hogy Hargita megye minden szempontból 
életképes megye és közösség lehessen.

  Hargita hazavár

Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke

!

KAPCSOLATRENDSZER 

Mennyire tűnnek el a barátságok 
külföldre költözve? A kérdés alig-
hanem minden, a határon átkelő 
fiatal életében előbb vagy utóbb 
megjelenik, a válasz pedig néha 
egészen fájdalmas is lehet. 

A távolság, az időeltolódás, az elté-
rő hétköznapok, a más benyomá-
sok mind rajta hagyják nyomukat 
a kapcsolatainkon.

Amikor külföldre keveredsz, szá-
molnod kell azzal, hogy eltűnnek az 
emberek az életedből – úgy érzed, 
hogy egyedül vagy.
 
 

Amikor külföldre költözik az ember, 
érdemes felkészülni arra, hogy a 
kezdeti felfutást követően lesz egy 
pont, amikor – mintha felszívódtak 
volna –, eltűnnek az emberek.

Az otthon ott van, ahol otthont 
teremtünk magunknak és a csalá-
dunknak, ahol jól és biztonságban 
érezzük magunkat. Honvágy legyő-
zésében is a technika ma már sok 
mindennel tudja segíteni életünket, 
segít a kapcsolattartásban. Termé-
szetesen, hogy ez nem ugyanaz, 
mintha együtt lenne a család vagy 
együtt lennének a barátok.

Itthon mindig számíthatsz a barátokra,  
soha nem vagy egyedül.
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képzeltem el, hogy egy nagyváros-
ban fogok élni, ahol mindig van va-
lamilyen program, sürgés, forgás és 
minél messzebbre akartam kerülni 
szülővárosomtól.

Aztán el is kerültem Kolozsvárra 
egyetemre, ahol belevághattam a 
nagyvárosi élet mindennapjaiba, 
elkezdve a tömegközlekedéstől a 
számlák fizetéséig. Megláthattam 
milyen is egy nagyvárosban élni, 
megtapasztalni minden oldalról. 
Nem kell mondjam, egyből beszip-
pantott, élveztem a folyamatos 
nyüzsgést, a pörgést, a végelátha-
tatlanul színes programok kaval-
kádját. A következő öt-hat évben, 
amit a Kincses városban töltöttem 
megpróbáltunk – ki több, ki keve-
sebb sikerrel – elkapni az élet fo-
nalát és olyan kérdésekre kerestük 
a választ, mint mi akarunk lenni, 
ha nagyok leszünk ebben a nagy 
és folyamatosan változó világban.

Aztán az egyetemi évek is elrepül-
tek, és még mindig nem akartam 
hazaköltözni, valahogy még mindig 
nem voltam lenyugodva, de valami-
ért már nem akartam Kolozsváron 
sem maradni (itt jön be a már fen-
tebb említett helyzet, amikor az 
otthonodat az emberek köré szer-
vezed). Majd valaki csak meghallot-
ta a segélykiáltásomat és az akkori 
barátnőmnek köszönhetően (aki 
most már a feleségem) lehetősé-

günk nyílt kiköltözni Budapestre. 
Kapott egy ösztöndíjat a Budapesti 
Vajdahunyad várában működő Ma-
gyar Mezőgazdasági Múzeumba, 
ahova később alkalmazták is. Hatal-
mas örömmel és teli ambícióval in-
dultunk el Csíkszeredából az új éle-
tünk következő fejezete irányába. 
Kommunikáció és közkapcsolatok 
szakon végeztem a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetemen, ahol hihe-
tetlenül képzett szakemberek se-
gítettek arra, hogy megkaphassam 
azt a tudást, amivel a szakmában 
bárhol meg tudjam állni a helyem, 
ezúttal is köszönöm nekik a kitar-
tásukat irányomban. Tisztában vol-
tam vele, hogy ezzel a diplomával, 
kis türelemmel és utánajárással 
megtalálom azt a munkahelyet, 
amit szerettem volna magamnak.

Szóval Budapestre érkezve, egy tel-
jesen új ország fogadott, teljesen 
más nagyvárosi szokásokkal. Csil-
logó szemmel szálltunk le a buszról 
és elkezdtük új életünket felépíteni 
a nulláról. El kellett teljen egy kis 
idő amíg révbe értem, de végre-va-
lahára megtaláltam azt a munkahe-
lyet, amit elképzeltem magamnak. 
Egy brit multinacionális cégnél 
kezdtem el dolgozni HR-esként 
(emberi erőforrás menedzsment 
– Human Resource). Megtaláltam 
azt a közeget, azt a szakmai elis-
merést, továbblépési lehetősé-
gekkel teli helyet, amire vágytam. 

KÜLFÖLD VAGY ITTHON?

Gyakran előfordul, hogy akkor érti 
meg igazán az ember, mit jelent 
a haza, amikor elhagyja a szülő-
földjét, és számos dolog nem evi-
dens, ami addig az volt. Másként 
beszélnek az emberek, másként 
értik a szavát. Külföldön teljesen 
mások az emberek, másként fe-
jezik ki magukat, mint mi. Külföl-
dön az ember ettől magányossá  

válik, mert nem tudja megtanulni 
az ottani kódrendszert: elveszíti a 
tájékozódóképességét.

Mikó Hunor csíkszeredai fiatalem-
ber külföldről költözött haza. Az 
alábbiakban személyes tapaszta-
latairól számolt be, megindokol-
va, hogy miért jobb itthon, mint 
külföldön:

 
Mindenütt jó, de legjobb otthon! 

„Ahogy a jó magyar közmondás 
tartja, mindenütt jó, de legjobb 
otthon. De mit is jelent az otthon 
szó? Nem könnyű erre választ adni, 
mert minden embernek más és 
más definíció jut eszébe az halla-
tán. Vannak, akik azt mondják, az 
otthon egy hely, ahová mindig haza-
mehetünk, ahol kizárhatjuk a kinti 
világot és saját magunk lehetünk, 
minden álarc és máz nélkül. Tehát 
maga a hely, az az otthon. Van, aki 
azt mondja, hogy az otthon bárhol 
lehet, csak a megfelelő emberekkel 
lehessen együtt. Itt már nem hely-
hez kötjük az otthonunkat, hanem 
az emberekhez, akik körbevesz-
nek. Aztán van, aki azt mondja: az 
otthon az, ahol születtél. Sokszor 
megszóltak egyetemista korom-
ban a szüleim, hogyha azt találtam 
mondani a nagyszüleim falujára,  

hogy hétvégére oda megyek haza 
(a gyerekkorom nagy részét ott  
töltöttem, már ami a vakációkat 
illeti), hogy neked az otthon az  
Csíkszereda és nem máshol. Szá-
momra az otthon valahol ennek 
a három definíciónak az útke-
reszteződésénél találkozik, ahol 
mind a helyszín, mind az emberek 
(család, barátok), mind az a hely, 
ahol születtem találkozik. Mégis 
inkább azt mondanám, hogy szá-
momra az otthon az, ahol a lelkem 
meg tud nyugodni. Ezt az érzést 
pedig – most már tudom – csak 
akkor lehet elérni, ha mind a három 
definícióból átvesszük a lényeget. 

Én Csíkszeredában születtem és 
egészen a középiskolai tanulmá-
nyaim befejezéséig itt éltem. Mint 
a legtöbben, abban az időben úgy 
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Ennek már másfél éve lassan, itt-
hon vagyunk, hazajöttünk és még 
mindig nagyon sokan megkérdezik, 
hogy ha ilyen jó munkahelyetek 
volt, egy olyan országban, ahol a 
gazdaság sokkal stabilabban áll, 
akkor miért jöttetek haza? Illetve, 
hogy nem bántunk-e meg? Olyan 
szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy a szüleimnek van egy családi 
vállalkozása (amitől nem melles-
leg korábban mindig is kirázott a 
hideg, sosem akartam, és nem is 
tudtam elképzelni magam, hogy 
valaha is ennél a cégnél akarok 
dolgozni), tehát nem volt kérdés, 
hogy mivel akarok foglalkozni, ha 
hazaköltöztünk. De, milyen érdekes 
az emberi természet. Most vissza-
pillantva humorosnak tűnhet, hogy 
attól, amitől a legjobban menekül-
tem, nyújtotta azt a lehetőséget, 
amit legjobban szerettem volna. Az 
otthont, a családi békét. a baráto-
kat. Lényegében a kiegyensúlyozott 
életet.

Azért tartottam fontosnak, hogy 
leírjam ezeket a gondolatok, mert 
számomra ijesztő az a fajta ten-
dencia, hogy manapság a fiatalok 
a nagy része inkább menekül egy 
olyan országba, ahol csak rabszol-
gamunka vár rá, megbecsülés és 

elismerés nélkül. Nincs család, nin-
csenek barátok. És mindezt azért, 
hogy egy kicsivel jobban keresse-
nek. Viszont, ha végzünk egy kis 
önismereti számítást, mindjárt ha-
mar láthatnánk, hogy az a kicsivel 
jobb életvitel nem ér annyit, hogy 
azokat az éveket, amikor a legjob-
ban, a legenergikusabban, legter-
mékenyebben kellene töltenünk 
életünket, elvesztegetjük valahol, 
kallódva a nagyvilágban.

Utólag már rájöttem igazából mi 
volt az, ami nem hagyott nyugod-
ni, miközben álmaim munkahe-
lyén dolgoztam nap mint nap. Egy 
nagyon egyszerű és nagyon sokat 
hangoztatott érzés, ami nem más 
mint, a hazaszeretet. Egész egy-
szerűen hiányoztak a városban 
lévő megszokott dolgok, a már jó 
ismert utcák, az a töméntelen sok 
emlék, ami a városhoz köt és nem 
engedett megszökni előle, bármi-
lyen messze is mentem, bárhova 
is kerültem, bármit is csináltam, 
mindig ott volt egy kis hang, ami 
folyamatosan arra terelt az utamon, 
hogy majdnem tíz évnyi távollét 
után végre hazataláljak.
Most már itthon vagyok, most már 
megnyugodtam.”

Forrás: Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége által meghirdetett esszépályázat

Imádtam a munkámat, minden 
nap egy új lehetőség, új célkitűzé-
sek, amik arra ösztönöztek, hogy 
kihozzam magamból a legtöbbet.
  
Mégis volt valami, ami nem ha-
gyott nyugodni. Nem tudtam, mi az, 
ami zavar, mert minden adott volt 
ahhoz, hogy egy sikeres karriert 
befuthassak, és a határ a csillagos 
ég volt. Eltelt két év és eljutottunk 

egy olyan vízválasztóhoz, amikor 
el kellett döntenünk, hogy mara-
dunk vagy hazamegyünk. Nagyon 
sokáig gondolkoztunk, éjszakákat 
beszélgettünk át a feleségemmel, 
hogyan tovább. Aztán elhatároztuk, 
adunk még magunknak egy évet és 
hogyha egy év múlva sem mond-
juk ki egyöntetűen, hogy maradni 
akarunk, akkor összepakolunk és 
hazaköltözünk. 
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KÖTŐDÉS A CSALÁDHOZ!

A családi rendszer itthon és külföldön

A fiatalokat hajtja a kalandvágy, a 
csillogó jövő és egy jobb élet re-
ménye – természetes, hogy sokan 
élnek a felkínálkozó lehetőségek-
kel. Szeretnék megmutatni, hogy 
nekik sikerülhet, ők majd másként 
csinálják.

Számos statisztika bemutatja, hogy 
milyen sokan kénytelenek a jobb 
megélhetés reményében külföldön 
tartózkodni, arról azonban senki 
nem beszél, hogy milyen nagyon 
nehéz távol lenni az otthontól, a 
családtól.

Nehéz elviselni a családtól, bará-
toktól való távollétet.

Az erdélyi fiatalok szíve hazadobog: 
kötődésük az országhoz, minde-

nekelőtt családjukhoz, barátaik 
hoz nagyon erős. A kötődésre való 
igény a család fontosságát jelzi.

A szülőföld nem azért érdekes, 
mert ott születtünk, hanem mert 
ott vannak a gyökereink, ott van a 
nagyszülők, a dédszülők sírja, és 
egyáltalán onnan kapjuk az alapi-
dentitásunkat, ami a legnagyobb 
mértékben meghatároz bennünket.

A világ folyamatosan változik, ma-
napság sokkal inkább, mint eddig 
bármikor. A család, a családi kötelé-
kek azonban ma is valódi megtartó 
erőt jelenthetnek. De csak akkor, 
ha nem áthatolhatatlan védőbás-
tyaként állnak a fiatalok és a világ 
közé, hanem biztos hátországként 
állnak a fiatalok mögött.

NEM MINDEN ARANY, AMI FÉNYLIK A SÖTÉTBEN! 
KÜLFÖLDÖN SINCS KOLBÁSZBÓL A KERÍTÉS! 

Külföldi bérek és költségek

Külföldre költözni hatalmas lépés, 
mégis sokan megteszik, mert mint 
tudjuk, a pénz önmagában nem bol-
dogít, de a hiánya boldogtalanná 
tesz.
 
A legrosszabb, hogy több száz, illet-
ve több ezer kilométerre vagy a sze-
retteidtől, családodtól, barátaidtól.  
 

 
Elmenni messzire onnan, ahol  
nevelkedtél, ahol leélted eddigi éle-
ted nagy részét, egyáltalán nem 
könnyű. A honvágy mindenkiben 
más erősségű. Meg kell találni a 
megfelelő közösségeket, a magyar 
kapcsolatokat, amelyek a váratlan 
és idegen helyzetekben kapaszko-
dók lehetnek.
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Amennyiben úgy döntünk, hogy 
külföldön próbálunk meg kialakíta-
ni új életet, úgy gondolni kell arra, 
hogy valószínűleg tényleg mindent 
nulláról kell kezdenünk. Nem csak 
a munkát, hanem az egész életün-
ket. Itthon hagyjuk családtagjain-
kat, szeretteinket, barátainkat, és 
még ha haza is látogatunk néha, 
könnyen megromolhatnak a ko-
rábban szorosnak hitt kapcsolatok. 
Fel kell készülni arra, hogy lehet, 
lesz olyan, akit elveszítünk a tá-
volság miatt a baráti körünkből, 
és az itthon hagyott családtagok-

nak sem lesz könnyű elfogadni a 
döntésünket. És ez még mindig 
egyszerűbb, ha nincsenek gyere-
keink, nincs házastársunk. Túlnyo-
mórészt inkább a fizikai munkák 
elérhetőek kint a külföldiek szá-
mára, szellemi munka végzésére 
kisebb eséllyel kapunk lehetőséget, 
hiszen azt az adott ország állam-
polgárai töltik majd be, ráadásul, 
még ha profi szinten is beszéljük a 
nyelvet, akkor sem anyanyelvi szin 
ten, így valamennyire az is korlátoz. 
Főleg, ha figyelembe vesszük a kü-
lönböző országok, különböző része-
in lévő nyelvi, kiejtésbeli különbsé-
geket is. Gyakran érezzük, éreztetik 
velünk, hogy nem vagyunk odava-
lósiak, csak bevándorlók vagyunk.
 
Nem szabad elfelejtenünk azt sem, 
hogy bár lehet, hogy magasabb bért 
kapunk külföldön, de nem feltét-
lenül olyan jó a megélhetés, mint 
ahogy mi azt elképzeljük. A magas 
bérekhez, magas árak dukálnak. 
Nem olcsó az élelmiszer sem, de 
amik a legdrágábbak, az a lakhatás, 
az orvosi ellátás és az egyéb szol-
gáltatások. A bérleti díjak óriásiak, 
el se tudjuk képzelni, hogy egy el-
adó lakás vagy ház mennyibe kerül. 
Emiatt még nehezebb kint kezdeni 
új életet, hiszen vagy egy nagyobb 
alaptőkével indulunk, vagy csu-
pán szobát tudunk bérelni abból 
a pénzből, amivel még az elején 
– és egy jó ideig – rendelkezünk.

TÁMOGATÁSOK AZ ELINDULÁSHOZ
 
Figyelemfelkeltő pályázatok kezdő vállalkozások számára

A kedvezményezettekre vonatkozó általános feltételek:
• a 346/2004-es törvény által bejegyzett vállalkozás lehet;
• magántőkével kell rendelkezzen;
• nincs tartozásuk az állami, valamint a helyi költségvetések felé;
• székhelyük Románia területén van bejegyezve és itt is folytatják         
   aktivitásukat;
• nem lehet csődeljárás és felszámolás alatt.

1. Start-Up

• segíti az újonnan alakult vállalkozásokat;
• ösztönzi a kezdőket az új vállalkozások létrehozására;
• lehetőséget nyújt vissza nem térítendő támogatások lehívására;
• segíti a munkaerőpiacra való betörést;
• jogalap a 10/2017 számú sürgősségi kormányrendelet;
• 2017–2020 között évente 10 000 új vállalkozás tud sikeresen pályázni;
• a program költségvetését a kormány támogatja;
• költségvetése – 2019 évre: 2 000 000 000 lej

HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE www.adehar.ro
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Milyen típusú vállalkozások tudnak pályázni?

• termelés (pl. élelmiszeripar, fémipar, faipar, textilipar);
• szolgáltatás (pl. építkezés, hotelek, panziók, éttermek);
• IT;
• kreatív ipar (pl. architektúra, reklám, egészségügy, oktatás, sport);
• kereskedelem.

Támogatás 

• Mértéke: 100%;
• Értéke: 200 000 lej.

Kiírás időpontja:

• 2020 első negyedéve.

Támogatás típusai:

• gépek, felszerelések, technológiai berendezések vásárlása;
• számítógépek vásárlása (hordozható egységek, nyomtató, operációs  
   rendszer, licenc) ;
• weboldal készítése, vonalkódolvasók vásárlása;
• címkéző vagy anélküli elektronikus mérlegek vásárlása;
• elektronikus pénztárgép vásárlása;
• haszongépjármű vásárlása (N1, N2, N3 kategória);
• bérleti díj fedezésére;
• bérek fedezésére;
• vállalkozásfejlesztési kurzuson való részvétel.

Nem pályázhat:

• pénzügyi közvetítés és biztosítás;
• ingatlanügyletek;
• szerencsejátékkal és fogadással foglalkozó tevékenység;
• fegyver-, lőszer-, dohány-, alkoholkereskedelem és gyártás.

Kötelezettségek:

• kötelező egy személyt alkalmazni, DE ajánlott kettőt vagy  
   annál többet a többletpontokért;
• a vásárolt gépeket, eszközöket 4 évig meg kell tartani;
• nem lehet a céget felszámolni;
• nem lehet lízingelni és használt gépeket, eszközöket vásárolni.

Számok 2019-re:

• Benyújtott pályázatok száma: 33 514 – 32 000 – 100 pontos;
• Elbírált pályázatok száma: 13 350;
• Hargita, Maros, Fehér megye: 600;
• HARGITA megye: 36 megnyert projekt –  
   174 új munkahely – 7 150 000 lej;
• Eddig – Hargita, Maros, Fehér megyében: 45 iktatott kérés van –  
   16 van kifizetve; Három bank áll rendelkezésre: BT, BCR, CEC

 
2. A termékek üzleti értékesítésének és a piaci  
szolgáltatások fejlesztését és korszerűsítését  
támogató program

Költségvetése:

• 49 949 000 lej

Sajátos feltételek:

• a piaci szolgáltatások és termékek kereskedelme;
• legalább 2 éve be vannak jegyezve és a CAEN kódjuk engedélyezett;
• az utolsó 3 évben nem kaptak támogatást a programon belül.
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A támogatás típusai:

• számítógépek vásárlása (nyomtató, operációs rendszer licenc) ;
• internetes weboldal készítése;
• vonalkód olvasók vásárlása;
• címkéző vagy anélküli elektronikus mérlegek vásárlása;
• elektronikus pénztárgép vásárlása;
• gépek, felszerelések, technológiai berendezések vásárlása.

A támogatás mértéke:

• 90% (áfa kivételével), de nem több mint 250 000 lej kedvezménye-
zettként.

3. Országos, több éves kisiparosítási program

Költségvetése:

• 74 359 000 lej.

Sajátos feltételek:

• mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek legalább 2 év múlttal  
   rendelkeznek az üzleti terv online kitöltésekor;
• legalább 2 munkavállalót alkalmaznak 8 órás munkaidővel.

A támogatás típusai:

• számítógépek vásárlása (nyomtató, operációs rendszer licenc) ;
• bútorok, irodai, berendezések, védelmi rendszerek vásárlása;
• weboldal létrehozása;
• vonalkódolvasók, elektronikus mérleg vásárlása;
• munkahelyiségek, termelési helyek vásárlása;
• képzési/képesítési/szakmai tanfolyamokon való részvétel;
• gépek, felszerelések, technológiai berendezések vásárlása.

A támogatás mértéke:

• 90% (áfa kivételével), de nem több mint 450 000 lej kedvezménye-
zettként.

4. Mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök, 
mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges 
felszerelések, rendszerek, ültetvények telepítése  
és korszerűsítése, valamint tenyészállatok  
beszerzésének támogatására

Megyék:

• Maros. Hargita, Kovászna

Elszámolható költségek

• A pályázó mezőgazdasági tevékenységéhez szükséges mezőgazda-
sági erőgép kapcsolható eszköz, illetve egyéb, a mezőgazdasági te-
vékenység végzéséhez szükséges gép, berendezés, rendszer és fel-
szerelés (legfeljebb 5 db. eszköz), valamint tenyészállat, telepítésre 
alkalmas oltványok és csemeték beszerzésére pályázhat.

• Erőgépek esetén minden igazolt hektárra vetített max. 15 LE telje-
sítményű erőgép megvásárlása támogatott.

Vissza nem terítendő támogatás:

• 70 000 lej

A támogatás intenzitása:

• 75%

Lektorálta: Fancsali Kálmán, az Eurotop Consulting Kft pályázati szaktanácsadója.
További támogatások megtalálhatók a Hargita Megye Tanácsa oldalán,  

valamint a https://2020.investinhargita.ro/ oldalon.
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Kultúra - A kulturális vállalkozás erősítése, valamint  
a közönség és a nyilvánosság fejlesztése  

 
Pályázhatnak:

• kulturális közintézmények (múzeum, színház, opera, operett, film 
harmónia, könyvtár, archívum, kulturális központ);

• nem kormányzati szervezetek;

• vállalatok (mikro-, kis- és középvállalkozások).

Támogatható tevékenységek:

• kortárs művészeti kezdeményezések (képzőművészet, dráma, zene), 
amelyeket helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten tartanak;

• művészeti produkciók, amelyek a kisebbségek és a társadalmi, etnikai 
és kulturális csoportok kulturális történetének dokumentálásából 
származnak;

• a kulturális örökség innovatív megközelítése a nyilvánosság fejlesztése 
érdekében;

• tapasztalatcsere, know-how és a legjobb gyakorlatok cseréje a kulturális 
és kreatív ágazatokban az adományozó államok (Norvégia, Izland és 
Liechtenstein) szervezeteivel;

• a kulturális és kreatív ágazatok művészeinek/szakembereinek és/
vagy munkáinak mobilitására irányuló kezdeményezések; 

• a foglalkoztatási potenciál fejlesztésére irányuló kezdeményezések a 
kulturális és kreatív ágazatokban; 

• a kulturális és kreatív ágazatban tevékenykedő művészek és szakem-
berek készségeinek és képességeinek fejlesztésére vagy frissítésére 
irányuló kezdeményezések, amelyek alkalmazkodnak a folyamatosan 
változó környezethez; 

• formális és nem formális képzési tevékenységek, mentorálás, mun-
kahely-árnyékolás, amelyek célja a projekt csapata tagjainak szakmai 
fejlődése; 

PÁLYÁZATOK MŰKÖDŐ CÉGEK SZÁMÁRA

Innovatív modell kidolgozása (Proof-of-Concept)

 
Pályázhatnak:

• legalább 1 éves kis- és középvállalkozások.

Támogatható tevékenységek:

•  innovatív koncepció (Proof- of Concept) megvalósítása az intelligens 
specializáció területén; díjak és bérek folyósítása a saját/együtt 
választott szakértők számára; tárgyi eszközök beszerzése (műszaki 
eszközök, gépek, berendezések és gépek);

• immateriális javak beszerzése és szolgáltatások megszerzése (segítség 
és tanácsadás az innovatív fogalmi modell megvalósításához; egyes 
termékek, szolgáltatások vagy különféle folyamatok nemzeti/ 
nemzetközi tanúsítása;

• online marketing eszközök; specifikus technológiai szolgáltatások, 
innovációs támogató szolgáltatások).

Vissza nem térítendő finanszírozás összege:

• minimum 25 000 euró - legfeljebb 200 000 euró 

A támogatás mértéke: 

•  90% 
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• új kulturális termékek és szolgáltatások fejlesztése és forgalomba  
hozatala; 

•  kezdeményezések a kulturális sokszínűség befogadásának és tudatos-
ságának fokozására; innovatív üzleti modellek bevezetése a kulturális 
és kreatív ágazatokban, amelyek hozzájárulnak a közösségek helyi 
fejlődéséhez; 

• a helyi fejlődés támogatása interdiszciplináris megközelítések révén.

Vissza nem térítendő finanszírozás összege:

• minimum 50 000 euró – maximum 200 000 euró.

A támogatás mértéke:

• 90–100%.

Digitális készségek a nagyvállalatok alkalmazottai számára

Pályázhatnak:

• nagyvállalatok.

Támogatható tevékenységek:

• képzési programok biztosítása kizárólag a digitális műveltség és a 
technológia területén; értékelés / érvényesítés és tanúsítás a munka-
követelményekkel kapcsolatos kompetenciák elismerésére.

Vissza nem térítendő finanszírozás összege:

• 250 000 euró.

A támogatás mértéke:

• 50–60%.

A program megjelenésének várható időpontja:

• 2020. II–III. negyedév. 

Többéves Országos Mikroiparosítás Program

 
Pályázhatnak:
• olyan kis- és középvállalkozások, amelyek legalább egy évvel a projekt 

felíratása előtt be voltak bejegyezve.

Támogatható tevékenységek:
• technológiai felszerelések, gépek, berendezések, munkaeszközök, 

ellenőrző és szabályozó eszközök és készülékek, vonalkód olvasók, 
elektronikus mérlegek, kisteherautók az N1, N2, N3 kategóriákból, 
informatikai berendezések, irodai berendezések, bútorok, légkon-
dicionáló, webfejlesztés, immateriális javak vásárlása, vállalkozói 
képességfejlesztő tanfolyamok szervezése.

Vissza nem térítendő támogatás értéke: 
• maximum 450 000 lej.

Támogatás mértéke:
• 90%.

A program megjelenésének várható időpontja: 
• 2020. II.- III negyedév

A piaci termékek és szolgáltatások marketingtevékenységének 
fejlesztése és korszerűsítése 

Pályázhatnak:
• mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások és olyan szövetkezeti 

társaságok, amelyek legalább 1 éves régiséggel rendelkeznek.

Támogatható tevékenységek:
• technológiai felszerelések, gépek, berendezések, munkaeszközök, elle-

nőrző és szabályozó eszközök és készülékek, vonalkód olvasók, elektro-
nikus mérlegek, kisteherautók az N1, N2, N3 kategóriákból, informatikai 
berendezések, irodai felszerelések, bútorok, légkondicionáló, webfej-
lesztés, immateriális javak, vállalkozói képességfejlesztő tanfolyamok.

Vissza nem térítendő támogatás értéke: • maximum 250 000 lej
Támogatás mértéke: • 90%
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A szociális szolgáltatások lefedettségének növelése –  
Sebezhető gyermekcsoportok 

Pályázhatnak:

•  szociális, állami és magánszolgáltatók, amelyek bezárási központokkal 
rendelkeznek.

Támogatható tevékenységek:

• a gyermekek számára kialakított nappali központok meglévő infra-
struktúrájának rehabilitációja/korszerűsítése/bővítése/felszerelése;

• családi típusú házak/gyermeklakások építése/rehabilitációja/mo-
dernizálása/bővítése/felszerelése;

• az épületek rehabilitációja/korszerűsítése/bővítése/átalakítása nap-
pali központoknak gyermekek számára;

• az épületek rehabilitációja/korszerűsítése/bővítése/átalakítása családi 
típusú házakká/gyermeklakásokká;

• a gyermekek számára kialakított nappali központok (ideértve a köz-
műveket is) és a családi típusú otthonok/lakások általános és speciális 
közműveinek biztosítása/modernizálása;

• fizikai hozzáférési lehetőségek létrehozása/modernizálása/adaptálása 
a sérült személyek számára;

• létesítmények olyan épületekhez, ahol nappali ellátást nyújtanak/ 
családi típusú otthonok/gyermeklakások.

Vissza nem térítendő támogatás értéke:

• minimum 200 000 euró - maximum 1 000 000 euró

Támogatás mértéke:

• 98%
 

Lektorálta: Fancsali Kálmán az Eurotop Consulting Kft pályázati szaktanácsadója.
További támogatások megtalálhatók a Hargita Megye Tanácsa oldalán,  

valamint a https://2020.investinhargita.ro/ oldalon

MIT TEGYEK A KÜLFÖLDÖN MEGKERESETT PÉNZZEL? 

A külföldön megkeresett pénzedet 
bármilyen formában befektetheted.
Egyet biztosan ne tegyél, ne tartsd 
készpénzben! Ebben a formában 
semmiféle kamatot nem kapsz érte 
(mint pl. egy bankbetétre vagy be-
fektetésre).
Ha nem a kamat/hozam az elsőd-
leges szempont a pénzed elhelye-
zésénél, akkor arra is van lehető-

séged, hogy pénzedet egy nulla 
közeli kamatot biztosító, de bizton-
ságos és könnyen és hozzáférhető 
helyre tedd: egy devizaszámlára. 
Devizaszámlát a legtöbb banknál 
tudsz nyitni.
Teremts munkahelyet magadnak 
itthon. Kamatoztasd a külföldön 
megszerzett tudást egy saját vál-
lalkozáson keresztül.

 

HOGYAN FEKTESSEM BE A KÜLFÖLDÖN  
MEGSZERZETT ANYAGI JAVAKAT?

Sok befektetési lehetőség van, ami 
biztos megtérülést eredményez. 
Mindegyiknek megvan a maga 
előnye és hátránya, viszont az,  

 
hogy neked személy szerint melyik 
a legjobb választás, a tapasztalatod 
és a tudásod határozza meg.
 

€
£
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Itt van néhány jó befektetési lehetőség:

Ingatlan:
Az ingatlanok nagyon jó befektetési 
lehetőségek. Mindenkinek szüksé-
ge van otthonra, egy olyan helyre, 
ahol lakhat.
Ingatlanokba akkor a legjobb ötlet 
befektetni, amikor gazdasági válság 
van. Az árak alacsonyak, olcsóbban 
fogsz hozzájutni a lakáshoz, amit 
az életed hátralevő részében bérbe 
tudsz adni.
Részvény:
Az egyik legkedveltebb befektetési 
lehetőség a részvény. A befektetők 
azért szeretik ezt, mivel a nyere-

ség sokkal nagyobb lehet, mint az 
ingatlanok vagy más befektetési 
lehetőségek esetén.
Bankbetét:
A bankbetétet olyan személyek vá-
lasztják, akik teljes biztonságban 
szeretnék tartani a pénzüket, és 
emellett kamatoztatni is akarják 
azt. A számlára helyezett összeg 
egy bizonyos előre meghatározott 
ideig a bank részére van bocsátva, 
ezért a bank kamatot fog rá fizetni.
Kamatoztasd a külföldön megszer-
zett tudást egy saját vállalkozáson 
keresztül.

tehető, de ajánlott ott befizetni, ahol 
szeretnél majd bankszámlát nyitni.

5. Cégbíróság (ONRC) - a cégbíró-
sághoz való bejegyzés kérés: a tí-
pusnyomtatványokat el lehet venni 
a cégbíróságnál vagy letölteni az 
oldalukról, majd kitöltve, eredeti 
példányt kell leadni a bejegyzési 
iratcsomó részeként.

6. Adó- és pénzügyi hivatal 
(ANAF) – a cég bejelentése a cég-
bíróságnál: az összes nyilatko-
zat kitöltése és a cégalapításhoz 
szükséges dokumentumok össze-
gyűjtése után az iratcsomót le kell 
adni, azt iktatják, megtörténik a  
cég bejegyzése, és hivatalból meg-
hirdetik a Hivatalos Közlönyben a 
vállalkozás, bejegyzését.
  

  

CÉGALAPÍTÁSI LÉPÉSEK

Vállalkozás indítása előtt állsz, de nem tudod, hogyan kezdjél bele?

Íme pár lépés az elinduláshoz:

1. Cégbíróság (ONRC) – a cégbíró-
ság ellenőrzi, hogy a cég tervezett 
neve szabadon rendelkezésre áll-e 
vagy már foglalt.

2. Közjegyző – székhely választása: 
első lépésként találni kell egy szék-
helyet, amely lehet magánház vagy 
tömbházi lakrész, irodahelyiség 
személyes tulajdonban vagy bérel-
ve. Mindenképpen szükség van az 
ingatlan nyilvántartási rendszerbe  
való bejegyzés igazolására, amit 
a közjegyzőtől vagy a kataszteri 

hivataltól lehet beszerezni, kb. 5 
napba telik. A cég okiratának el-
készítése: közjegyzőnél történik. 
Vigyázat! Figyelni kell a CAEN kó-
dok megválasztásakor, mert csak 
a megjelölt kódok alapján szerzett 
bevételt lehet majd elszámolni.

3. Adó- és pénzügyi hivatal (ANAF) 
– a székhelyre vonatkozó szerződés 
bejegyzése.

4. Bank- az alaptőke befizetése a 
bankba: ez bármelyik banknál meg-

További jogi formákkal kapcsolatos információk megtalálhatók a
 https://adehar.ro/hu/merj-v%C3%A1llalkozni-kalauz oldalon
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1. Azt csináld, amit szeretsz!

Amikor eldöntöd, hogy vállalkozást 
akarsz indítani, tudnod kell, hogy ez 
nagyon sok energiádban fog kerül-
ni, ezért nagyon fontos, hogy sze-
resd, amit teszel, ez motivációt fog 
adni a nehezebb időszakokban is.

2. Tartalékolj!

Már indulás előtt kezdj el a vállal-
kozásod számára tartalékolni. Gon-
dolnod kell arra, hogy egy új vállal-
kozás a kezdetekben még nem hoz 
elegendő jövedelmet, ezért fontos, 
hogy amíg még alkalmazott vagy, 
vagy van egy stabil jövedelmed, 
kezdj el tartalékolni a jövőbeni vál-
lalkozásod számára.

 
3. Ne indulj el egyedül az úton!

Mind az induláskor, mind a későb-
biekben szükséged lesz támogatók-
ra. Akár barátaid, akár családod 
köréből, keresd meg azokat az 
embereket, akik segíteni tudnak 
neked, tanácsaikkal támogatni 
tudnak. Későbbiekben, akár szük-
séged lehet egy mentorra is, akinek 
a tapasztalataiból, sikereiből, meg-
valósításaiból meríthetsz ötletet.

4. Próbálj partnereket,  
együttműködőket szerezni!

Ne várj addig, amíg a vállalkozá-
sod működőképes lesz, hanem már 
előtte keressél partnereket vállal-
kozásod számára.

5. Végezz piackutatást!

Keress olyan embereket, akiket ér-
dekelhet a terméked, kérdezd meg 
őket: igényt tartanának e terméke-
idre, szolgáltatásaidra. Gondold át, 
kik lehetnek a célcsoportodban, 
hogyan fogod elérni ezeket az em-
bereket.

6. Készíts üzleti tervet!

Gondolkodj és írj egy üzleti tervet, 
amiben végigvezeted, hogy mit, hol 
és hogyan fogsz előállítani, kiknek 
fogod eladni termékeidet, szolgál-
tatásaidat, hogyan éred el őket. 
Ehhez milyen eszközökre, tőkére 
van szükséged, illetve milyen be-
vételekre számíthatsz.

7. Fordulj szakemberhez!

Ha kérdéseid vannak, írd le őket és 
keress a témában járatos embert, 
aki hiteles segítséget tud nyújtani 
neked.

8. Mielőtt elindulnál, 
bizonyosodj meg róla, hogy van 
egy kis pénzed az induláshoz!

Jó, ha a vállalkozás indulása előtt 
félreteszel egy kis pénzt. Készíts 
pénzügyi tervet, írd le, hogy mennyi 
pénzre lesz szükséged az indulás-
hoz, a fix költségeidre, a béredre és 
a továbbiakban a fejlesztésekhez.

9. Tanúsíts szakmaiságot már  
a kezdetektől!

Te vagy a vezetője, a reklámarca 
a vállalkozásodnak, egyszóval a 
vállalkozásod téged tükröz. Ezért 
fontos, hogy már a kezdetektől 
kellő szakmaisággal végezd a te-
vékenységedet.

10. Legyél napirenden adóügyi 
és jogi ügyekben!

Ez fontos, úgy az indulásnál, mint 
a későbbiekben. Légy tisztában az 
adófizetési kötelezettségeiddel, a 
határidőkkel. Ha úgy érzed, nem 
megfelelő a tudásod, nincs elég 
ismereted adó- és jogi ügyekben, 
fordulj szakemberekhez, tanács-
adókhoz, könyvelőkhöz, jogászok-
hoz, akik segíteni tudnak neked.

Forrás:  
Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége –  

online konferencia, Sándor Magdolna –  
E- Docons Office Kft.

Budget GoalLeadership implementationGoalManagement GoalIDEA GoalTeamwork GoalGoalStrategy Goal

10 Tipp  

INDULÓ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA
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TÁMOGATÁSOK

Mobilitási támogatások csak hátrányos helyzetű közösségek esetében:

Csíkszentmárton, Csíkkozmás, Etéd, Homoródszentmárton, 
Kányád, Kászonaltíz, Korond, Máréfalva, Oklánd, Parajd, Siménfalva, 

Szentábrahám, Székelyandrásfalva, Székelyderzs, Újszékely.

Mobilitási juttatás 1. 

Azon nyilvántartott munkanélkü-
liek számára, akik munkába állnak 
több mint 15 km-re a lakhelyüktől,  
 

havonta 12 hónapig részesülnek 
0,5 lej/km, de nem több mint 55 
lej/munkanap juttatásban.

Mobilitási juttatás 2.  

– differenciált arányban, két rész-
letben (fele költözéskor és a másik 
fele 12 hónap ledolgozott munka 
után): 
 
a. azon nyilvántartott munkanélkü-
liek számára, akik munkába állnak  
több mint 50 km-re a lakhelyüktől  
és ezen ok miatt la k helyet változ-
tatnak 12 500 lej
 
b. 15 500 lej, ha költözik a családja is

c. ha mindkét házastárs jogos a 
juttatásra, az egyik 12 500 lejben, 
a másik meg 3500 lejben részesül;

 
d. abban az esetben, ha a munka-
adó vagy helyi szervek biztosítanak 
lakást vagy közköltség-térítést, ak-
kor a. és c. esetben 3500 lejben, a 
b. esetben 6500 lejben részesül.

 
 

ELSŐ OTTHON PROGRAM – ÚJ OTTHON PROGRAM

A 2009 óta működő, és az építőipar 
egyik motorjának számító ked-
vezményes jelzáloghitel-program 
részeként az állam továbbra is a 
hitelfedezet jelentős részének az 
átvállalásával segíti a fiatalok lakás-
hoz jutását, és abban sem változott, 
hogy a hitelt továbbra is kizárólag 
olyan személyek kaphatják meg, 
akik először vásárolnak lakást.

Az elfogadott jogszabály szerint 
ugyanis 50%-os állami garanciát 
csak azokra az ingatlanokra vállal 
az állam, amelyek a lakáscélú ingat-
lanok kategóriájába sorolhatóak,  
 

és a hitelkérelem benyújtását meg 
előzően legtöbb öt évvel kerültek 
átadásra. 

Szintén az új építésű lakások kate-
góriájába sorolhatóak, így szintén 
50%-os hitelgaranciát vállal az ál-
lam azokra a lakóingatlanokra is,  
amelyek nem új építésűek, viszont 
a programban lakásvásárlásra be-
nyújtott hitelkérelem leadását meg-
előzően legtöbb 5 évvel estek át 
olyan átalakítási munkálatokon, 
amelyek az épület megerősítését, il-
letve a földrengésekkel kapcsolatos 
kockázatok csökkentését célozzák. 

Forrás: Hargita Megyei Munkaerő  
Elhelyező Ügynökség
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Fontos részlet lehet majd a hi-
telfelvevőknek, hogy a program  
módszertana szerint az új építésű 
lakások kategorizálásánál fontos 5 
éves periódus nem a munkálatok 
befejezésétől számítódik, hanem 
a munkálatok átvételétől. Másik 
fontos változás, hogy a kormány 

közleménye szerint a túlzott bürok-
rácia elkerülése érdekében a kis- és 
középvállalkozásoknak létrehozott 
országos garanciaalap (FNGCIMM) 
hatáskörébe kerül az úgynevezett 
jelzálog mentesítésről szóló, illetve 
az ingatlanok eladásának megtil-
tását feloldó okiratok kiállítása.

Forrás: www.fngcimm.ro/prima-casa

2020. július 23-án el-
fogadta a kormány az 
Új Otthon programot, 
amely a fiatal családok 
számára segíti elő az 
ingatlanvásárlást. A 
projekt az Első Otthon 
program módosított 
változata, amely bővít 
a kedvezményezettek 
körét.

Az Új Otthon program 
keretében az állami 
garanciával megvásá-
rolható lakások érté-
kének felső határát az 
eddigi 70 000 euróról 
140 000 euróra eme-
lik. Egy másik módo-
sítás értelmében az 
Új Otthon program-
ban nagyobb (legtöbb 
120 négyzetméteres) 
lakásokra lehet hitelt 
felvenni.

Továbbra is működ-
ni fog az Első Otthon 
program, amely ese-
tében a megvásár-
lásra kerülő lakás 
árának felső értéke 
70 000 euró, 50%-os 
állami garanciával és 
5 százalékos előleg-
gel. Ezt bővítik ki az Új 
Otthon programmal, 
amelynek kedvez-
ményezettjei legtöbb 
140 000 eurós lakást 
vásárolhatnak 60%-os 
állami garanciával és 
15 százalékos előleg 
befizetésével.

Forrás: agerpres.ro

SZAKMAI FEJLŐDÉS

Szakmai továbbképzési rendszer Hargita megyében 

Hargita Megye Tanácsa évek óta 
dolgozik a szakmai továbbkép-
zés rendszerén, a probléma keze-
lésén, bevonva a tanfelügyelőség 
és a Hargita Megyei Agrárkamara 
munkatársait, illetve Bőjte Csaba 
ferences szerzetest is már 2012-től 
kezdődően. Hargita Megye Taná-
csának kezdeményezésére, Bőjte 
Csaba ferences szerzetes vezeté-
sével áprilisban alakult meg az a 
munkacsoport, amely a szakmun-
kásképzés és az inasképzés lehető-
ségeit méri fel Hargita megyében. 
Ezek mellett számos programot, 
kezdeményezést támogat, ilyenek 
az agrárkamara által szervezett 
tanfolyamok, a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola képzései, a 
pályaorientációs tanácsadás és a fi-
atalokat célzó pályázati rendszer. Az 
agrárkamara és a Spektrum Oktatási  

Központ ugyanakkor felnőttoktatási 
programokat is indított, amelyek  
szintén jelentős szerepet játszanak 
a probléma megoldásában.

A szakképzés fellendítése érde-
kében a romániai magyar tár-
sadalomban újra kell építeni a 
bizalmat a vállalkozók felé. Ki-
emelendő a magas színvonalú 
elméleti és gyakorlati oktatáson 
alapuló gyakornoki programok  
indítása ösztöndíjak biztosításával, 
amihez elengedhetetlen az oktatási 
intézmények és a vállalkozói szféra 
együttműködése megyei szakokta-
tás fellendítése érdekében több kez-
deményezés és program is létrejött.  
Az iskolaválasztási és pályaorien-
tációs tanácsadás az egyik legfon-
tosabb ilyen szolgáltatás, amelyet a 
tanulók és a szülők is igényelhetnek. 
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E tevékenység célja sajátos szemé-
lyiségvizsgáló eszközök (tesztek, 
kérdőívek, strukturált gyakorla-
tok stb.) alkalmazásával felmérni 
a tanuló személyes és szociális 
kompetenciáit, azon személyiség-
jegyeit, amelyek egyes szakmák 
gyakorlásához szükségesek. Ide 
tartozik a tanulót leginkább be-
folyásoló motívumok, szükség-
letek, jövőbeli célok vizsgálata, 
a képességfelmérés, érdeklődés-
felmérés, érdeklődés és képesség  
egyeztetése, információk az iskola-
rendszerről, a szakmákról, illetve a 
szakmák gyakorlásához szükséges 
képességekről.

 
 

TOVÁBBKÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK  
HARGITA MEGYÉBEN

A jól képzett munkaerő biztosításá-
ban fontos szerep jut a különböző 
intézményi keretek között szerve-
zett felnőtt továbbképzéseknek is, 
néhány példa:
 
A csíkszeredai Eugen Nicoară 
Egészségügyi Posztlíceum álta-
lános és gyógyszerész asszisztensi 
képzései.

A Feg Education Posztlíceum ál-
talános asszisztens képzése Széke-
lyudvarhelyen.

A Hargita Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara által biztosított  
továbbképzések: pl. kőműves, kő-
faragó, vakoló, asztalos, ács, par-
ketázzó, gáz és vízvezeték szerelő, 
ipari szabó, varró, pincér, vendég-
látó, kereskedelmi dolgozó

A Spektrum Oktatási Központ 
által folyamatosan indított nyelv-
tanfolyamok (angol, német, olasz, 
spanyol stb.)

 

A Munkaerő-elhelyező Ügynök-
ség aktuális projektjeinek függ-
vényében alakuló tanfolyamok, 
képzések

Az EduTech Consulting által fo-
lyamatosan szervezett továbbkép-
zések (aktuális továbbképzések: 
európai uniós pályázatíró- képzés, 
hulladék-nyilvántartási képzés, 
közbeszerzési képzés, projektme-
nedzsment – képzés, panzióveze-
tő-képzés stb.)

A Fidelitas Alapítvány által szer-
vezett képzések (aktuálisan: agro-
turisztikai dolgozó, általános in-
formatika, angol nyelvtanfolyam, 

betegápoló, kereskedelmi dolgozó, 
külső építkezésben dolgozó, német 
nyelvtanfolyam, betegápoló, ottho-
ni beteggondozó, számítógép-kez-
elő, adatbevivő, víz és gázszerelő, 
webdesigner)

A csíkszeredai  “Louis Pasteur” 
egészségügyi posztliceum általános 
egészségügyi asszisztens képzései.

A Vámszer Géza Művészeti Népis-
kola képzéseivel, képzőművészet, 
iparművészet, zene, előadóművé-
szet, népművészet szakterületeken.

A Caritas Vidékfejlesztés Felnőtt-
képzési programjai.

Forrás: www.hargitamegye.ro

Forrás: https://investinhargita.ro/hu/
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HAGYOMÁNY ÉS KULTÚRA –  
AHOVÁ TARTOZOL!

Az egyház szerepe a székely ember életében

Hargita megyében a közösség alap-
ja az egyház, és óriási szerepet töl-
tenek be a közösségépítésben, főleg 
a kisfalvakban, amelyekből több 
mint száz van. Nagyon sok kistele-
pülésen az egyedüli kiút az egyház, 
amely éppen olyan programokat 
szervez, amelyek a megmaradásun-
kat és az egységet szolgálják. Szinte 
nincs olyan tevékenység, amely ne 
lenne az egyházhoz köthető eze-
ken a településeken. Bukarest köz-
pontosítást szeretne, mi azonban a 
kisfalvainkra koncentrálnunk, ahol 
elérhető áron vásárolható ingatlan. 
Aki ezt választja, annak nem kell 
évtizedekig a bankhitelt nyögnie, 
ráadásul egészségesebb életet él-
het. Persze ehhez kulturális, lelki 
élet szükséges az adott települé-
sen, illetve valamennyire gazdasági 
tevékenység is, ezért programunk 
az életminőség javítását célozza. 

Ezer éve a leghitelesebb intézmé-
nyünk az egyház, és egy lejből tíz 
lej értéket lehet teremteni általuk, 
ami a közösségek fennmaradását 
szolgálja.

Forrás: www.borbolycsaba.ro

A csíksomlyói búcsú

A csíksomlyói búcsú a székelyek kö-
zépkori eredetű fogadalmi zarán-
doklata, amely 1990-től kezdődően 
mára már az összmagyarság egyik 
legjelentősebb keresztény esemé-
nyévé vált. A magyar katolikus és 
keresztény hívők által minden év 
pünkösdjén, több százezer résztve-
vő jelenlétében megtartott búcsú 
a Kissomlyó-hegy és a Nagysom-
lyó-hegy közötti nyeregben ce-
lebrált szabadtéri szentmisében 
csúcsosodik ki.

Mária út

A Mária Út – Via Mariæ spirituális 
turistaút. A zarándokút a közép-eu-
rópai népek Mária-tiszteletére 
épít, de egyben összekapcsolja a 
Mária-kegyhelyeket és az útvonal 
mentén lévő történelmi, kulturális 
értékeket, felekezetre való tekintet 
nélkül. Célja, hogy Közép-Európa 
vallási értékeit egységes rend-
szerré szervező turista és zarán-
dok útvonal, illetve ezek hálózata 
épüljön ki Európa ezen régiójában. 
A Mária út összeköttetést teremt  
 

 
 
 
Kelet-Nyugat irányban az osztrák 
Mariazell, Budapest, Máriapócs és 
Csíksomlyó között, valamint észak-
dél irányban Czestochowa, Eszter-
gom, Budapest és Medjugorje kö 
zött. Az útvonal egy nagy keresztet 
rajzol ki Közép-Európa térképén 
(Ausztria, Magyarország, Románia, 
Szlovákia, Lengyelország, Horvát-
ország, Bosznia), ezáltal kialakítva 
egy El Caminóhoz hasonló, helyi 
hagyományokra épülő zarándo-
kútvonal-hálózatot.

Forrás: www. visitharghita.com
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MAGYARNAK, SZÉKELYNEK LENNI JÓ!  
ŐRIZZÜK MEG HAGYOMÁNYAINKAT!

Székelynek és lovasnak lenni, vala-
miféle közösséghez tartozni. Minél 
kisebbhez, annál bensőségesebbek 
a kapcsolatok, minél nagyobbhoz, 
annál erőteljesebbek a kötődések. 
Az érzések, a látványok, az ízek, a 
hangok.

Ezer Székely Leány Találkozó

Az Ezer Székely Leány Napja a 
székely népviselet, néptánc és 
népzene évente megszervezett 
hagyományőrző találkozója, ame-
lyet rendszerint július első szom-
batján tartanak Csíkszeredában. 
Az évről évre megrendezett talál-
kozó lehetőséget teremt a székely 
népviselet és népművészet érté-
keinek bemutatására, megőrzé-
sére, népszerűsítésére. Az 1931-
es első rendezvény után néhány 
évig még sikerült megszervezni  

 
a találkozókat, majd 1990-ben  
elevenítették fel, megőrizve ere-
deti hagyományápoló szerepét. Az 
esemény seregszemlével kezdődik, 
Csíkszereda főterén felvonulnak a 
székely falvak népviseletbe öltö-
zött leányai és legényei, népi já-
tékok bemutatásával, körtánccal 
szórakoztatják az összesereglett 
közönséget. Csíkszeredából együtt 
vonulnak ki a csíksomlyói nyeregbe 
Csík különböző vidékeiről és a Szé-
kelyföld távolabbi tájairól sajátos 
népviseletükben érkező, néptán-
cukat, népzenéjüket és népdalaikat 
magukkal hozó hagyományőrző 
csoportok. A szentmisét követi a 
népviselet a népdal és a néptánc 
több órás ünnepe, a hagyományos 
népviseletbe öltözött csoportok 
bemutatkozása a nyeregben épült 
Hármashalom-oltár színpadon. 
 

Táncházak

Immár közel félévszázados az erdé-
lyi táncházmozgalom. Székelyföld, 
Hargita megye, sosem hagyja nép-
táncoktatás és táncház nélkül az 
érdeklődőket. A tánc életünk része, 
kultúránk alapja. Így válnak gyerme-
keink, fiataljaink, egy a néptáncára, 
népzenéjére és egyben kultúrájára 
büszke, erős jövő nemzedék alakí-
tóivá. Ki hamarabb, ki később, de 
mindenki meg tud tanulni táncolni. 
Ha egyszer megszereted, akkor éle-
ted végéig gyakorolni és tanulni fo-
god a különféle táncok elsajátítását. 
Erre is folyamatosan lehetőség van 
Székelyföldön, Hargita megyében. 

Régizene fesztivál

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál 
indulásának 2020-ben volt a 40. 
évfordulója. A fesztivál kezdemé-
nyezésében kiemelkedő szerepet 
vállalt a Barozda, illetve a Kájoni 
együttes. Csíkszereda nem vélet-
lenül vállalta évtizedekkel ezelőtt 
a régizenélés felkarolását, hiszen 
a XVII. században olyan kultúrate-
remtő, meghatározó személyiség élt 
és tevékenykedett a városhoz tar-
tozó csíksomlyói szerzetesrendben, 
mint Joannes Kájoni (1629–1687). 
A régizenét, a mindenkori szerve-
zők, letűnt korok – a középkor, a 
reneszánsz és a barokk kor – zenei 
alkotásaiként értelmezik, amelyeket 

korabeli hangszereken vagy azok 
korhű másolatain, korabeli előadói 
stílusban adnak elő. A fesztivált a 
diktatúra idején 1986–89 között 
betiltották, a rendszerváltás után 
indulhatott újra a helyi és megyei 
önkormányzat közös szervezésével. 
2005-től a Hargita Megyei Kulturális 
Központ a szervezője az esemény-
nek. Az elmúlt években a fesztiválra 
számos európai országból érkez-
tek előadók, közöttük a régizenei 
szakma legkiemelkedőbb európai 
mesterei. A fesztiválra méltán lehet 
büszke Hargita megye és a Hargita 
megyeiek, hiszen az itt élők és az 
ide látogatók egy olyan értékes fesz-
tiválnak lehetnek haszonélvezői, 
amelyet európai szinten is számon 
tartanak, ismernek és elismernek.

Forrás: https://regizene.ro/hu/

 
Csíki majális

A Csíki Majális a csíkszeredaiak és 
a térség lakóinak egyik legnépsze-
rűbb eseménye volt az elmúlt évek-
ben a résztvevők számát tekintve. A 
családok hétvégéje mottóval szerve-
zett nagyszabású rendezvény évről 
évre nagyobb tömegeket mozgat 
meg. Minden évben színes prog-
ramokkal várják az érdeklődőket, 
május első hétvégéjén a csíksze-
redai központi parkban tartandó 
Csíki Majálison.

Forrás: www.hargitatanc.ro Forrás: www.borbolycsaba.ro
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FESZTIVÁLOK HARGITA MEGYÉBEN 

Bulizni szeretnél, vagy csak pihen-
nél? Esetleg a gasztronómia érde-
kel? Hargita megyében megtalálod 
a hozzád illő fesztivált!

Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor – Tusványos

Kezdetben, 1989 utolsó napjaiban 
csak az ötlet volt. Nyugatról jött, 
a ködös Britanniából, mint annyi 
sok minden akkoriban, és azóta is. 
David Campanale hozta, cipelte ma-
gával édes teherként. A BBC újság-
írója akkor azt álmodta meg, hogy 
valódi szolidaritás jöjjön létre ma-

gyarországi, erdélyi és nagy-britan-
niai fiatalok között. Két nap kellett, 
és a gondolatcsíra szárba szökkent.  
1990 óta minden év júliusának 
második felében megrendezik, 
eleinte Bálványosfürdőn, később  
Tusnádfürdőn, ezek összevoná-
sából kapta közismert Tusványos 
nevét. A táborban a közéleti té-
mák mellett a kikapcsolódásra és 
a szórakozásra is van lehetőség, 
amiről a népművészeti, sport- 
vagy zenés-filmes sátrak, vala-
mint a magyarországi és erdélyi 
magyar együttesek esti koncertjei  
gondoskodnak.

Parajdi Töltöttkáposzta Fesztivál

A parajdi Töltött káposzta Fesztivál, 
Székelyföld és egyben Románia első 
gasztronómiai fesztiválja, egyedi és 
jellegzetesen Parajdhoz fűződő ese-
mény. Minden évben szeptember 
harmadik hétvégéjén szervezik, 
amikor Parajdra sereglenek azok 
a csapatok, akiknek legfőbb vágyuk, 
hogy bemutassák főzőtudományu-
kat a nagyközönségnek. Töltött 
káposzta illata, zene és barátok  
csevegése tölti be Parajd központ-
ját. A programban néptáncegyütte-
sek előadásai, népviseleti bemuta-
tók és koncertek is szerepelnek.

Híres Szárhegyi Káposztavásár  
és Fesztivál

A hagyomány szerint október 
második hétvégéjén tartják a Hí-
res Szárhegyi Káposztavásárt és 
Fesztivált. A rendezvény fő célja a 
helyi hagyományok és termékek 
bemutatása, megismertetése a szé-
lesebb közönséggel, ugyanakkor 
kulturális és szórakoztató jellegű 
műsorok színesítik a hétvégét. A 
káposztavágás bemutatása a Cári-
nában (káposztáskert) zajlik, ahová 
zenei kísérettel, lovas szekerek-
kel érkeznek az érdeklődők. A nap 
további részében néptáncelőadá-
sokra, helyi termékek vásárára, 
káposztás ételek főzőversenyére, 
kiállításmegnyitókra, bemutatókra, 

gyermek-vetélkedőkre és délutáni 
koncertre számíthatnak többek kö-
zött az idelátogatók. A rendezvény 
korosztálytól függetlenül minden 
célcsoportnak kínál lehetőséget a 
szórakozásra

A csíkszeredai Pityókafesztivál

A rendezvény 2001-ben még egy-
szerű főzőversenyként indult, ami-
kor a benevezett csapatok üstjeiben 
többnyire csak tokány rotyogott. Az 
évek során azonban kialakította 
a maga saját, immár jól bejáratot 
keretét, amelyben a szórakozás és 
a közösségépítés harmonikusan 
egymásra talál. A Pityókafesztivál 
a legkülönbözőbb érdeklődésű cso-
portoknak jelenti a találkozóhelyet. 
Az is nyilvánvaló, hogy évről évre 
egyre kifinomultabb, változato-
sabb ételek készülnek az egyszerű 
pityóka felhasználásával, külön-
legesebb, gazdagabb az ízvilága a 
zsűri számára ízlésesen, ötletesen 
feltálalt előételeknek és főételek-
nek, leveseknek, desszerteknek. 
A fesztivált évente rendezik meg a 
csíkszeredai központi parkban, itt 
találkozhatnak az országban élő, 
illetve a határainkon túlról érke-
ző burgonyaimádók. A krumpliból 
készült finomságok mellett gyer-
mekprogramok, alkotóműhelyek, 
mesterségbemutatók, néptáncelőa-
dások és rengeteg egyéb érdekes 
program várja a látogatókat.
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Udvarhelyszéki  
Gyümölcsfesztivál

2009 óta az ősz kezdetén, minden 
év szeptemberében megszervezik 
az Udvarhelyszéki Gyümölcsfeszti-
vált. Ilyenkor három napra beköltö-
zik a falu a városba, és a finomságok 
árusítása mellett megtartják a helyi 
termékek kiállítását és vásárát, il-
letve közös lekvárfőzésre, gasztro-
nómiai vetélkedőkre, koncertekre 
invitálják a szervezők az érdeklő-
dőket. Az rendezvény Udvarhely 
környékén immár hagyományossá 
vált rendezvény célja a gyümölcs-
termelő és -feldolgozó közösségek 
támogatása. A Gyümölcsfesztivál 
mindenki számára egészséges és 
minőségi terméket kínál, illetve 
a környező falvak háziasszonyai 
számára lehetőséget biztosít az év 
közben elkészített házi termékeik 
értékesítésére.

Csángó Túróspuliszka- 
Fesztivál

A Csángó-Fatányéros Panzió min-
den év augusztusában megszervezi 
a Csángó Túróspuliszka-Fesztivált 
a gyimesi Hidegségben, Gyimes-
középlokon. A rendezvény célja a 
hagyományok ápolása és megmu-
tatása. A szervezők a puliszkafőzés 
mellett helyi termékek vásárával, 
koncertekkel, kiállításokkal, spor-
teseményekkel és népzenei prog-
ramokkal várják az érdeklődőket.

Tatros Forrásánál Csángó  
Fesztivál

Az évente megszervezett fesztivál 
célja a moldvai, barcasági és gyime-
si csángók találkozása, valamint a 
csángó kultúra őrzése és bemuta-
tása. A néptáncbemutatók mellett 
a rendezvénysorozat keretében 
sporteseményeket is szerveznek.

Madéfalvi Nemzetközi  
Hagymafesztivál

A történelmi múltja okán ismert 
település rendhagyó, évente 
megszervezett rendezvénye és 
kiemelkedő eseménye a Madéfal-
vi Nemzetközi Hagymafesztivál, 
amelyet minden szeptember má-
sodik hétvégéjén tartanak. A ren-
dezvénysorozat célja több napon 
át színes és érdekes programok-
kal szórakoztatni a közönséget. A 
fesztiválra látogatókat kulturális, 
hagyományőrző és gasztronómi-
ai programok várják, ugyanakkor 
helye van a sporteseményeknek és 
gyerekprogramoknak is.

Székelyföldi Levendula Fesztivál 
Csekefalván

Csodás látvány és illat várja az idelá-
togatókat. Az aromás, díszes mező, a 
kékeslila színben pompázó, bódító 
illatú gyógynövényes domboldal 
várja a levendula szerelmeseit. Kecs-
ketejes levendulaszappant, levendu-

laszörpöt, levendulás eperlekvárt, 
illatos csokrokat és párnácskákat 
is vásárolhatnak mindazok, akik a 
Hargita megyei Csekefalvára láto-
gatnak a fesztivál idején. A családias 
hangulatú, de annál különlegesebb 
rendezvényt azzal a céllal hívta élet-
re a helyi unitárius lelkésznő, hogy 
megismertessék a székelyföldiekkel 
az illatos, lila virág sokoldalú fel-
használását és jótékony hatásait. 
Az érdeklődők bejárhatják a leven-
dulaültetvényt, kedvükre fotózkod-
hatnak, illetve különböző foglalko-
zásokon vehetnek részt.

Borszék Bogrács Feszt

Multietnikus művészeti és kulináris 
világok fesztiválja. Három napon 
át, reggeltől éjfélig programot kí-
nálnak az egész család számára.

 
 
 
 

Tusnad Gastro Blues Fest

Létrejöttét a blues, mint az elitista 
közönség által értékelt zenei műfaj, 
valamint az ökoturisztikai deszti-
náció és a helyi gasztronómia nép-
szerűsítése indította be.

SZMÖ Biker Festival

2012 óta évente megszervezik 
a SZMÖ Biker Festival-t, azaz a 
Székelyföldi Jótékonysági Moto-
rostalálkozót és Rockfesztivált a 
Szentegyháza Gyöngye termálfürdő 
területén. A fellépők listáján olyan 
nevek szerepelnek, mint: Pokolgép, 
Ossian, Ocho Macho, Leander Kills, 
Beatrice Magyarországról, vagy  
a hazai Masterpiece és a Selfish 
Murphy.
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Cseperedők Családi Fesztivál

A Cseperedők Családi Fesztivál vi-
lágát néhány közösségükben aktív 
családanya és lelkes, elhívatott pe-
dagógus álmodta meg. Saját gye-
rekeinket nevelgetve és sok más 
cseperedő kisgyerek arcára is nap 
mint nap mosolyt csalva ismerték 
fel napjaink óriási szükségletét: a 
családi körben eltöltött minősé-
gi szabadidőt. A fesztivál a nyári 
szünidő derekán kínál remek fel-
töltődési lehetőséget és kalan-
dokban való felüdülést az egész 
család számára. A helyszín a me-
gyeszékhelyhez közeli községben, 
Csíkszentmártonban található, a 
Korai Fejlesztő Központ arborétum 
jellegű, parkos udvarában.

Siculus Fesztivál és  
Tehetségkutató

Székelyudvarhelyen szervezik 
Erdély legnagyobb múltú zenei 
vetélkedőjét. A három napos ren-
dezvény folytatása az 1970–1973 
között négy kiadást megért Siculus 
Fesztiválnak, amely méltán tekint-
hető a hazai magyar könnyűzene 
bölcsőjének. A székelyudvarhe-
lyi Hagyományőrzési Forrásköz-
pont és az Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács a fiatal zenészek 
bemutatkozási lehetőségére és a 
hazai dalok előadásának felkaro-

lására teremt fórumot az erdélyi 
magyar könnyűzenei fesztivál meg-
szervezésével.

Filmszereda

A Székelyföldi Mozgókép Fesz-
tiválra koncertekkel, tematikus 
foglalkozásokkal, filmekről való 
beszélgetésekkel várják a látoga-
tókat. Minden szeptember végén 
átalakul a csíkszeredai Majláth 
Gusztáv Károly tér egy része, hogy a 
Csíki Mozival együtt helyet adjon a 
fesztiválnak. A filmek megtekintése 
után a szervezők a nézők szavaza-
tai alapján döntik el, melyik művet 
díjazzák.

Dob-Ban Ritmusfesztivál 

2006 óta évről-évre megrendezett 
nemzetközi zenei fesztivál, ahol a 
ritmus és ritmushangszerek ke-
rülnek előtérbe, ahol a közönség 
és a zenészek szíve egy ritmusra 
dobbanhat.

Szejke Népzene- és  
Néptáncfesztivál

1966 óta évente megszervezett 
interetnikus rendezvény, amelyen 
különböző hazai kisebbségi nép-
tánccsoportok szórakoztatják az 
egybegyűlteket.

IFJÚSÁGI SZERVEZETEK HARGITA MEGYÉBEN 

Hargita Megyei Magyar  
Diáktanács (HADIT)

Célja:
Hargita megyei helyi és városi di-
áktanácsok fejlesztése, működőké-
pessé tétele;

a megye diákszervezeteinek, egye-
sületeinek szervezői és működési 
tevékenységeinek segítése és bá-
torítása;

képzési és pályázási lehetőség biz-
tosítása a tagszervezetek számára;
magyar anyanyelvű diákok és diák-
szervezetek felkarolása és segítése 
hatékony iskolai élet kialakítása;
a diákok érdekeinek képviselése;
a diákok státusbeli, emberi jogai-
nak védelme;

magyar tanintézményekben a ma-
gyar diáktanácsok megalakulásá-
nak és működésének segítése;

a diákok felkészítése közéleti és 
közösségi tevékenységekre;

a megye többi szervezetével közö-
sen programok szervezése;

tanulmányi, kulturális és szaba-
didős rendezvények szervezése;
a megye diákújságainak segítése.

Forrás:  
https://www.civilek.hu/civil-szervezetek/

hargita-megyei-magyar-diaktanacs-hadit/

Csíkszeredai Középiskolások 
Diáktanácsa - CSÍKIDT

A Csíkszeredai Középiskolások 
Diáktanácsa, a Csíkszeredában 
működő diáktanácsok és diákok 
összefogó érdekvédelmi, kultu-
rális, művelődési, szabadidős 
és tanulmányi, apolitikus, non-
profit orientált ifjúsági szerveze 
te. A Csíki Diáktanácsok Egyesülete 
középiskolai diákönkormányzato-
kat tömörít Csíkszereda hét magyar 
középiskolájából: Márton Áron 
Főimnázium, Segítő Mária Római 
Katolikus Gimnázium, Nagy István 
Művészeti Középiskola, Joannes 
Kájoni Szakközépiskola, Kós Károly 
Szakközépiskola, Venczel József Is-
kolaközpont, Székely Károly Szak-
középiskola és Szakmunkásképző.

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

A Hallgatói Önkormányzat az egye-
temi hallgatók érdekvédelmi szer-
vezete, tagja az egyetem minden 
hallgatója. A HÖK elnökét és kép-
viselőit a hallgatók választják meg, 
minden hallgató választó, illetve 
választható. A HÖK Szervezeti és 
működési szabályzatát maga al-
kotja meg. A HÖK működéséhez 
és a szabályzatban meghatározott 
feladatok elvégzéséhez a tárgyi és 

Forrás: https://visitharghita.com



44 45HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE www.adehar.ro HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE www.adehar.ro

Ezek az élelmiszerek tartósítószert 
nem tartalmaznak, nem állnak 
el hosszú ideig, így ezeket ennek 
megfelelően kell árusítani. Lassabb 
a termelési folyamat, kisebb a ter-
melt mennyiség, kisebb a profit.

Az a termelő, aki szeretné igényelni 
a Székely termék védjegyet, minde-
nekelőtt vállalkozással, valamint 
élelmiszerbiztonsági engedé-
lyekkel kell rendelkeznie. Ezután 
jönnek a védjegyeztető szervezet 
kritériumai (hagyományosság, 
környezettudatosság, esztétikum), 
amelyeket az országos intézmény-
nél benyújtott alapdokumentum-
ban jóváhagynak.

Forrás: www.szekelytermek.ro

Hargita megye egyik húzóága-
zata a mezőgazdaság!

Hargita megye mezőgazdasági te-
rülete az országos agrárhasznosí-
tású terület 2,7 százalékát teszi ki, 
amely a statisztikai adatok alapján 
közel 400 000 hektárnyi (396 552 
hektár 2008-ban) agrárterületet 
jelent. A statisztikai adatok szerint 
a megye agrárterületének mintegy 
97,1 százaléka van magántulajdon-
ban.

Hargita megye mezőgazdasági 
szerkezetében az intenzív, iparsze-
rű termelésre alkalmas földterüle-

tek és ágazatok mellett jelentősebb 
potenciállal rendelkeznek az ext-
enzív gazdálkodási módszerek (el-
sősorban az állattartásban), ame-
lyek közelebb állnak a környezet 
minőségének fenntartásához is.
 
A bio- és az integrált termelés te-
kinthető Hargita megyében is a 
követendő útnak. Mindkét terme-
lési mód sikeresen alkalmazható 
térségünkben kis-, illetve nagy 
gazdasági formában, és a fajlagos 
ráfordításokat tekintve exten-
zív, valamint intenzív módon is. 
A biogazdálkodásra kezdetben a 
rosszabb adottságokkal gazdál-
kodók átállása várható a piacon 
maradás érdekében. Emellett vi-
szont a biogazdálkodás is magas 
szintű szakmai tudást és innovatív 
technológiák, technikai eszközök 
használatát igényli.
 
A többfunkciós mezőgazdaság mo-
dellje a fejlett Európa fenntartható 
fejlődésének egyetlen lehetséges 
útjának mutatkozik, ha a vidék 
érdekeit tartjuk szem előtt.
 
A megye egyik legfontosabb erő-
forrása éppen a természeti környe-
zetben, a biológiai sokféleségben 
(biodiverzitás), a természetközel-
ségben, és a tájképi erőforrások-
ban található. Az európai uniós 
népszerűsítési és támogatási prog-
ramoknak köszönhetően egyre 

anyagi feltételeket az egyetem ve-
zetése biztosítja, amelyek jogszerű 
felhasználását a rektor ellenőrzi. 
A HÖK a támogatásból, továbbá 
adományokból és más forrásokból 
– a jogszabályok előírásai szerint 
– önállóan, a szervezeti és mű-
ködési szabályzatában rögzített 
 

módon gazdálkodik. A HÖK dönt 
minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály, egyetemi szabályzat, 
határozat, valamint saját szerve-
zeti és működési szabályzata a ha-
táskörébe utal, illetve javaslatot 
tesz és véleményez minden olyan 
ügyben, ami a hallgatókat érinti. 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLELMISZER  
ÉS A SZÉKELY TERMÉK VÉDJEGY 

Székelyföld gazdag és élő mezőgaz-
dasági hagyományokkal rendel-
kező térsége Európának. Hargita 
Megye Tanácsa a Székely termék 
védjegy bevezetésével ezeknek a 
máig élő tradícióknak a továbbé-
lését és a minőségi, egészséges 
székely élelmiszerek piacra 
jutását kívánja szolgálni. 

 
Mi a Székely termék 
védjegy?

A Székely termék védjegy le-
védésével és a termékek hazai 
és külföldi üzletláncokba való 
eljuttatásával a kezdeménye-
zők a székely gazda munkájának 
gyümölcsét teszik az európai fo-
gyasztók asztalára. A turizmussal 
összekapcsolva hazai és külföl-
di szakvásárokon népszerűsítik 
a székely termékeket, és a Szé-
kelyföldön újabb helyitermék-fel-
dolgozó üzemeket hoznak létre. 

A székely termékek értékesítése 
különböző vásárokon is történik, 
mint minden hónap harmadik 
szombatján Csíkszeredában, a me-
gyeháza oszlopcsarnokában tar-
tott havi vásárok, illetve a tavaszi 

és a karácsonyi vásár a Szabad-
ság-téren, vagy a Romániai 

Magyar Közgazdász Tár-
saság és a Hargita Megyei 
Agrárkamara által közö-
sen szervezett Ozosep vá-

sár Bukarestben. A helyi 
termékeknek főbb jellem-

zői: térségbeli alapanyagokból 
készül hagyományosan, az adott  
térségre jellemző eljárásokkal, 
emellett a helyi gazdaságot fejlesz-
tik, annak szereplőit segítik, illetve 
környezetileg és társadalmilag is 
fenntartható gazdálkodást ered-
ményeznek.
 
A Székely termék most már Ma-
gyarországon és Brüsszelben is 
népszerűvé vált.
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több gazdában tudatosul, hogy a 
gazda egyben a tájkép védelmezője 
és karbantartója is.
 
A mezőgazdasági területek kar-
bantartása tájképi szempontból is 
rendkívül fontos feladat, hisz ezek 
a táj ökológiai és esztétikai (és vég-
eredményben turisztikai) értékét 
nagyban képesek befolyásolni.

Forrás: www.hargitamegye.ro

Biotermékek – Gyimesek

2018-ban Összefogtak a Gyimes-völ-
gyi gazdák, hogy az általuk meg-
termelt élelmiszer egészségesebb 
legyen és mezőgazdasági termé-
keikért magasabb árat kapjanak.
 
A különböző élelmiszer-feldolgo-
zóknak eladott biotermékeket – a 
tejet és a húst – a nem biominőségű 
alapanyagokkal vegyesen dolgoz-
zák fel.
 
Mostanra már a székelyföldi gazdák 
is belátták, hogy a tejet nemcsak a 
csarnokba lehet leadni, hanem fel-
dolgozásával komoly jövedelmet 
lehet megvalósítani.
 
Például a Gyimesek völgyében a 
vegyszermentes patakokból isz-
nak és vegyszermentes tápanyaggal 
táplálkoznak a szabad tartásban 
lévő marhák. Ez olyan előny, ami 

felhasználható a termékek érté-
kesítésében, ilyen környezetben 
nevelt állatok termékei szinte kon-
kurencia nélkül értékesíthetők a 
piacon.
 
Ezeknek a befektetéseknek kö-
szönhetően az elvándorolt fiatalok 
lassan megtalálják a lehetőséget a 
hazatérésre.

Forrás: www.borbolycsaba.ro

Állattenyésztés

A domborzati és klimatikus viszo-
nyoknak köszönhetően a megyében 
az állattartás számára kedvezőbbek 
a feltételek, ezt támasztja alá a je-
lenlegi művelési szerkezet is.
A domborzati viszonyok alapve-
tően az állattartás számára ked-
veznek, habár az ágazat termelési 
értékének részesedése csökkenést 
mutat az utóbbi időben. A megyei 
agrárium gazdálkodási, társadalmi 
és technológiai feltételrendszere 
előnyt nyújthat az öko- és biogaz-
dálkodás számára.
 
Az állattenyésztést illetően, Hargita 
megyében megvannak ezen ágazat 
fejlődéséhez szükséges feltételek, 
elsősorban a az állattenyésztéssel 
kapcsolatos hagyományok révén, 
de a nagy kiterjedésű legelőknek 
és kaszálóknak köszönhetően is. 

Forrás: www.hargitamegye.ro

Növénytermesztés

A klímaváltozásnak a növényterm-
esztésre való hatásának szempont-
jából Székelyföld, Hargita megye 
esete érdekesnek tűnik: lévén, hogy 
ez az ország egyik leghidegebb ré-
sze, a felmelegedésnek akár pozitív 
hatása is lehet.
 
Hargita megyében a legnagyobb 
területen takarmánynövényeket 
termesztenek, ezt követi a búza és 
a rozs együttvéve, majd a burgonya, 
illetve az árpa és sörárpa. Ezután 
következik jóval kisebb aránnyal 
a zab, a kukorica, a zöldségfélék 
(ezek közül is a hagyma és a ká-
poszta), valamint a cukorrépa.
 
A hüvelyesek közül Hargita megyé-
ben borsót és babot termesztenek, 
de nagyon kis területen. Bizonyos 
években olajos növényeket is ter-
mesztettek, ugyancsak nagyon kis 
területen.
 
A borsó, bab termesztése egyelőre 
inkább háztáji gazdaságokra kor-
látozódik.

Forrás: www.hargitamegye.ro

Mezőgazdasági támogatások

Románia az Európai Unió tagjaként 
többféle mezőgazdasági támoga-
tásban részesül, amelyeket a gaz-
dák pályázhatnak meg. Ezek közé 
tartozik a területalapú támogatás, a 
differenciált visszaosztott támoga-
tás, az éghajlatra és a környezetre 
kedvező hatást gyakorló műve-
letek támogatása, a fiatal gazdák 
támogatása, a kisgazdáknak járó 
támogatás.

Azok a gazdák, akik 50 hektárnál 
nagyobb területre igényelnek tá-
mogatást, az APIA megyei kiren-
deltségeinél kérvényezhetik azt, 
az 50 hektáros vagy ennél kisebb 
területek esetében pedig a helyi 
APIA-központokhoz kell fordulni. 
A gazdáknak egyetlen kérvényt kell 
benyújtaniuk, akkor is, ha több te-
lepülésen vagy megyében birtokol-
nak területeket.

Forrás: Mezőgazdasági Kifizetési és  
Intervenciós Ügynökség (APIA)



48 49HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE www.adehar.ro HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE www.adehar.ro

A mezőgazdasági termékek feldolgozására  
és forgalmazására irányuló beruházások támogatása
 
Pályázhatnak:

• vállalatok (mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyválla-
latok) szövetkezetek és termelői csoportok, akik testi és immateriális 
beruházásokat végeznek a mezőgazdasági termékek feldolgozására 
és forgalmazására.

Támogatható tevékenységek:

• vágóegységek (vágóhidak) felállítása és húsfeldolgozás;

• új gépek, berendezések, felszerelések és speciális szállítóeszközök 
beszerzése, beleértve az integrált élelmiszerláncokon belüli nyers-
anyagok összegyűjtését és/vagy mezőgazdasági élelmiszertermékek 
értékesítését; 

• a belső minőség-ellenőrzés javítása és az európai jogszabályok által 
az agrár-élelmiszeripari termékek feldolgozására és forgalmazására 
előírt új előírások betartása; 

• minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és 
végrehajtása, ha ezek kapcsolódnak a projekt vállalati beruházásaihoz; 

• technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a 
projekt megvalósításának előkészítéséhez; 

• technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a 
projekt megvalósításának előkészítéséhez

Vissza nem térítendő támogatás értéke:

• maximum 300. 000 euró.

Támogatás mértéke:
• 50%.

 
 
 

Befektetések a természeti katasztrófák, a káros  
és katasztrófaesemények következményeinek  
csökkentését célzó megelőző intézkedésekbe

Pályázhatnak:

• mezőgazdasági termelők (jogosulatlan személyek kivételével);

• mezőgazdasági szövetkezetek;

• mezőgazdasági szövetkezetek és termelői csoportok.

Támogatható tevékenységek:

• fertőtlenítő és fertőtlenítő berendezések; felszerelések és felszerelé-
sek a biobiztonság és az egészségügyi infrastruktúra biztosításához 
a gazdaságokban;

• védőkerítések építése, ideértve a rovarriasztók vásárlását és az 
ehhez kapcsolódó konstrukciókat a házisertések vaddisznóval való 
érintkezésének elkerülése érdekében;

• kapcsolat a közművekkel.

Vissza nem térítendő támogatás értéke: 

• maximum 250 000 euró.

Támogatás mértéke:

• 80%–100%.

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 

Pályázhat:

• fiatal gazda, aki a gazdaság egyedüli vezetője;

• a több részvényessel rendelkező jogi személy, ahol egy fiatal mező-
gazdasági termelő letelepedett és hatékony hosszú távú ellenőrzést 
gyakorol a gazdálkodással kapcsolatos vezetési, haszon- és pénzügyi 
kockázatokkal kapcsolatos döntésekkel kapcsolatban.

Támogatható tevékenységek:

• A fiatal mezőgazdasági termelők telepítése első ízben az igazgatás 
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teljes tevékenységét, teljes jogokkal, mint egy farm vezetőjét jelenti.  
A részesedés átruházására a tulajdonjogot és/vagy a bérleti szerző-
dést és/vagy a koncessziót kell használni.

Vissza nem térítendő támogatás értéke:

• maximum 50 000 euró.

Támogatás mértéke:

• 100%.

Beruházások a természeti katasztrófák, a kedvezőtlen 
környezeti feltételek és a által sújtott mezőgazdasági 
földterület és termelési potenciál helyreállításához

Pályázhatnak:

• mezőgazdasági termelők (jogosulatlan személyek kivételével);

• mezőgazdasági szövetkezetek és termelői csoportok.

• Támogatható tevékenységek:

• újratelepítésre szánt tenyészállatok megszerzése a mezőgazdasági 
termelés UVM-átalakítás felhasználásával történő helyreállítása 
céljából;

• az érintett gazdaságok újraprofilálására szánt tenyészállatok beszer-
zése más állatfajokkal való népszerűsítés útján, a mezőgazdasági 
termelés helyreállítása céljából, az egyik fajról a másikra történő 
UVM-átalakítás felhasználásával;

• bővítésre és/vagy korszerűsítése az állatok menedékeinek adaptálása 
érdekében.

Vissza nem térítendő támogatás értéke:

• legfeljebb 200 000 euró.

Támogatás mértéke:

• 100%.

Lektorálta: Fancsali Kálmán az Eurotop Consulting Kft. pályázati szaktanácsadója.

BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGÜGY
 

Közbiztonsági rendszer Hargita megyében

Székelyföldön a rendőrség mellett 
már van önkéntes polgárőrség. Vé-
dik a közrendet, javítják a közbiz-
tonságot, és összefogják azokat az 
embereket, akik tevékenyen részt 
vennének e célok elérésben. Terep-
járós, terepmotoros, lovas és gya-
logos járőrök teljesítenek önkéntes 
szolgálatot a polgárőrségnél. Segí-
tenek a közterek felügyeletében, a  
játszótereknél, iskolák környékén, 
a mezőőrzésben. Rendszeresen 
egyeztetnek, együttműködnek a 
csendőrséggel, a helyi rendőrséggel  
a hatékonyság érdekében.
 

A polgárőrök jelentős haté-
konysággal őrizik a terményt a 
mezőn, rendre utasítják a kül-
területeken szemétkupacok tu-
catját lerakó lakókat, felvilágo-
sítást tartanak a lakosságnak,  
takarítási akciót szerveznek, el-
utasítják a környéken illegálisan 
letelepedett erdei gyümölcsöt 
gyűjtőket, segítenek biztosítani a 
rendet számos eseményen, telepü-
lési rendezvényen.

 
Forrás: www.hargitamegye.ro
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Egészségügyi rendszer Hargita megyében

Annak ellenére, hogy az elmúlt 
évtizedben abszolút értékben je-
lentősen nőttek az egészségügyre 
fordított kiadások, az EU-n belül to-
vábbra is Romániában költik a GDP 
legkisebb hányadát erre a célra.

Erdélyben mind a kórházi infrastruk-
túrára, mind pedig a személyzeti ellá 
tottságra vonatkozó mutatók job-
bak az országos átlagnál.

A Hargita megyei egészségügyi 
hálózatban több olyan szakorvo-
si magánrendelő működik, amely 
szerződésben áll az egészségbizto-
sítási pénztárral. Ezek az intézmé-
nyek elfogadják a háziorvosok által 
kibocsátott beutalókat (ún. küldő-
papírokat), sőt az előjegyzéstől a 
kivizsgálásig gyakran rövidebb a 
várakozási idő, mint a kórházi járó-
beteg-ellátásban, az ambulancián.

A Hargita megyei egészségügyi há-
lózatban 29 olyan szakorvos dolgo-
zik, akik magánrendelői szerződés-
ben állnak az egészségbiztosítási 
pénztárral. Ez tételesen azt jelenti, 

hogy ezekhez az orvosokhoz is je-
lentkezhetnek az egészségbiztosí-
tással rendelkező páciensek a há-
ziorvosuk által kiállított beutalóval 
ingyenes kivizsgálásért.

Ezek mellett a megyében működő 
kórházak járóbeteg-rendelőinek 
valamelyikéhez fordulhatnak a 
betegek, amennyiben nem szeret-
nének külön fizetni a vizsgálatért.

A pénztárral szerződésben álló 
csíkszeredai magánrendelők a kö-
vetkező szakterületeken működ-
nek: ideggyógyászat, pszichiátria, 
szemészet, belgyógyászat, bőrgyó-
gyászat, vesegyógyászat, kardioló-
gia, diabetológia, endokrinológia (a 
hormonzavarok kezelésével foglal-
kozó szak), illetve gerontológia és 
a geriátria (az öregedés és öregkor 
kórtanával foglalkozó szak).

Továbbá Székelyudvarhelyen, Gyer-
gyószentmiklóson, illetve Maros-
hévízen találhatók ilyen jellegű 
magán járóbeteg-szakrendelők

A KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ FIATALOK  
KÖRÉBEN 2019. VÉGÉN VÉGZETT  

FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

Tudtad, hogy:

•  a megkérdezettek 60 százaléka, 
a külföldön megkeresett béréből 
havonta 700 eurót tud megtaka-
rítani;

•  4 százaléka kevesebb mint 100 
eurót tud havonta megtakarítani;

•  8 százaléka 100 és 300 euró kö-
zötti összeget tud megtakarítani;

• 11 százaléka 300 és 500 euró kö-
zötti összeget tud megtakarítani;

• 15 százaléka 500 és 700 euró 
közötti összeget takarít meg ha-
vonta;

•  41 százalékának van jelenleg itt-
hon saját lakása;

•  32 százalékának jelenleg nincs 
itthon lakása, de tervezi, hogy 
épít/vásárol;

• 16 százalékának nincs itthon la-
kása és nem is tervez itthon épí-
teni vagy vásárolni;

•  8 százaléka jelenleg építi itthon 
a lakását;

•  3 százaléka egy éven belül tervezi 
megvásárolni itthon a lakását.

Ebből arra lehet következtetni, 
hogy akik jelenleg kint vannak, 
azoknak 80–85 százaléka csak ide-
iglenesen vállal munkát és itthon 
szeretne majd letelepedni, élni, de 
olyanok is vannak, akik a nyugdíjas 
éveikre szeretnének csak hazatér-
ni. Viszont 16 százalék azok aránya, 
akinek nincs itthon saját lakásuk és 
nem is tervezik, hogy itthon épít-
senek/vásároljanak lakást.

Forrás: Hargita Megye Fejlesztési  
Ügynöksége – https://adehar.ro/hu

Budget GoalLeadership implementationGoalManagement GoalIDEA GoalTeamwork GoalGoalStrategy Goal
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ZÁRSZÓ
 

Farkas Attila: „Az a csodálatos külföld”, avagy  
„Térj vissza vándor, nem lehet két hazád”

Leendő külföldi munkavállalók-
nak és családjuknak írta le sze-
mélyes élettapasztalatait a sófal-
vi születésű, Csíkszeredában élő 
Farkas Attila. A szerzői kiadásban 
megjelent könyv praktikus zseb-
könyv, de érzékeny helyzetkép is. 

Személyes élettörténetén olyan 
egyéni tapasztalati tőkét szerkesz-
tett könyvbe, amely tanácsadásként 
és társadalomkritikaként is olvas-
ható, de mindenképp élő, húsba 
vágó, aktuális trendnek készít tény-
feltárást a külföldi munkalehető-
ségért külföldre távozó fiatalok, 
és az ekként emigránsokká váló 
erdélyiek szegmensében.
Farkas Attila tapasztalata szerint a 
„kritikus határ” a kinn maradásra 
külföldön egyhuzamban eltöltött 2 
év. Ez az, amely után a hazatérési 
index rohamosan esik – a honvágy, 
kötődés vékonyodik, majd elsza-
kad. A „látogatóba megyek haza” 
kijelentés után ugyanis már a ki-
vándorlás tényét konstatálhatjuk. 
A „belső határőrök”, amelyek meg-
védenek a kivándorlási csapdától, 
ajánlatként azok az életszabályok 
is lehetnek, amelyeket könyvében 
megfogalmaz, közülük kiemeljük a 
szorgosságra és önbizalomra bizta-

tást, de a végcél a „visszaadás”, azaz 
hazatérés. A szerző szerint jelenleg 
óriási dilemma, a hazatérés utáni  
„mit kezdjünk magunkkal itthon?” 
Mint bevallotta, olyan vízió kell, 
amely a kinti munkát a hazatérés-
sel egy képletben működteti már 
a kiindulási szándék pillanatában. 
Szerinte fel kellene készíteni a mai 
fiatalokat arra is, hogy miként gaz-
dálkodjanak a „kinti” keresetükkel.
 
Otthont teremtett, van egy autója, 
állása, bátran nézhet a családala-
pítás elé. Eltökélten, kitartással a 
keveset is jobban megbecsüli, sőt 
azt is tudja, mihez kezd holnap. 
Mint mondja, nem érezné jól magát 
sem Angliában, sem Amerikában.
 
Nekünk, székelyeknek nem kell 
nyugatot majmolnunk, sőt ne is 
akarjuk behozni az ottani életszín-
vonalat mindenáron. Attila is most 
jobban megbecsüli kultúránk, tár-
sadalmunk értékeit, baráti kapcso-
latait. Itthon legalább igazi a tej íze, 
a házi lekvár és kenyér, a kolbász, a 
szalonna, a paprika, a szilvás gom-
bóc vagy a fokhagymaleves – egy-
szóval itthon, otthon érzed magad!

Forrás: Farkas Attila – „Az a csodálatos 
külföld” című könyvéből

HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE

Hargita Megye Fejlesztési Ügy-
nökségét a 322/2015-ös tanács-
határozat alapján hozta létre Har-
gita Megye Tanácsa csíkszeredai 
székhellyel, azzal a fő céllal, hogy 
tevékenységével és az általa létre-
hozott programokkal hozzájáruljon 
Hargita megye fejlődéséhez, vala-
mint szükség esetén a Tanács tevé-
kenységéhez kapcsolódó szakmai 
háttérmunka megszervezéséhez.

Az ügynökség egy nyitott és fejlődő 
szervezet, amely közvetítő és szol-
gáltató tevékenységével segíti a tér-
ségi kezdeményezéseket, és együtt-
működik az érintett szereplőkkel 
Hargita megye kiegyensúlyozott 
fejlődése érdekében, ugyanakkor 
szükség esetén közreműködik a 
régió fejlesztésére irányuló hazai 
és nemzetközi erőforrások kon-
centrálásában, valamint a befek-
tetések területi hatékonyságának 
fokozásában.

€
€

   www.hargitahazavar.ro    •     www.szekelytermek.ro       
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Programjaival igyekszik hozzájá-
rulni egy vállalkozóbarát Hargita 
megye létrehozásához, ösztönzőleg 
hatni a külső források léhívására és 
támogatni a régióban megvalósuló 
fejlesztéseket, befektetéseket, fel-
karolni az új, innovatív ötleteket, 
ösztönözni a munkahelyterem-
tést, a vállalkozói kedvet és a régió 
egészére kiterjedő elképzelések 
megvalósítását, valamint hasznos 
információkkal szolgálni a megye 
gazdasági fejlesztése terén.

 
 
Az ügynökség munkatársai lelkes, 
javarészt fiatal közgazdászok, 
akik munkájuk során kiemelt fi-
gyelmet fordítanak az ingyenes és 
nyílt forráskódú eszközök (Linux, 
LibreOffice, Drupal, stb.) haszná-
latára, ezáltal is szem előtt tartva 
a költséghatékony munkavégzést.

www.adehar.ro

€
€

2020.investinhargita.ro    •     www.hargitamegye.ro  


