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Egyházak támogatása 
Sprijinirea cultelor religioase 

Egyháztámogatási program 

Program de sprijinire a cultelor religioase 

– Ravatalozók építésének támogatása 

– Sprijinirea construirii caselor mortuale 

 

 



Egyházak támogatása 
Sprijinirea cultelor religioase 

Együttműködési program az egyházakkal 

Program de colaborare cu cultele religioase 

 Egyházi találkozók, gyermektáborok, tanszertámogatás 

 Întâlniri religioase, tabere pentru copii, rechizite școlare 

 

 



Kulturális programjaink 
Programe culturale 

  Csűrdöngölő Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozó  

 Intâlnirea de dans popular Csűrdöngölő 

  Ezer Székely Leány találkozó 

  Întâlnirea celor o mie de fete secuience 

   Botorka Nemzetközi Néptáncfesztivál 

   Festivalul Internațional Botorka 
 

 



Kulturális programjaink 
Programe culturale 

Színház a vidéknek 

Teatru pentru Ținutul Secuiesc 

 Néptánc a megyének 

 Spectacole folclorice pentru județul Harghita 

  Komolyzene Hargita megyének 

  Muzică simfonică pentru județul Harghita 



Ifjúság – Oktatás 
Tineret – Invățământ 

• Ifjúsági táborok – Tabere pentru tineret 

• Csángó program – Program de sprijinire a ceangăilor 

• Ifjúsági nap – Ziua Tineretului 

• Tej-kifli program – Program lapte-corn 



Ifjúság – Oktatás 
Tineret – Invățământ 

• Játszótér program – Programul terenurilor de joacă 

• Fiatal pedagógusok fóruma – Forumul pedagogilor 

• Családprogram – Programul Familia 

• Légy a megye vezetője – Fii la conducerea județului 
pentru o zi. 

 



Sportprogramok 
Programe sport 

 
 

1. Sportgála – Gala Sportului Harghitean 
2. Szárhegyi enduro motorbicikli verseny 
    Campionat național enduro Lăzarea 
3. Székelyföldi kerékpáros körverseny 
     Turul ciclist al Ținutului Secuiesc 
4. Fogathajtó verseny – lovasnapok 
     Programe ecvestre 

 



Szociális programok 
Programe sociale 

• Pályázati programok 

• Programe de finanțare nerambursabilă 

• A balánbányai központ támogatása 

• Sprijinirea Centrului din Bălan 

• Roma programok 

• Programe destinate romilor 

• Idősnapok támogatása 

• Ziua vârstnicilor 

• Telefonos segélyszolgálat támogatása 

• Sprijinirea liniei telverde SOS  



Civil szervezetek támogatása 
Sprijinirea societății civile 

• Civil képzés – Curs de formare 

• Pályázati programok – Programe de finanțare 

• On-line civil adattár – Bază de date online 

• Civil hírlevél – Buletin de știri 

• Tagdíjak - Cotizații  

 



Pályázati programjaink 
Programe de finanțare 

            -Ifjúság 

            -Szociális 
(4);  

                           -Sport  

            -Turisztika 

            -Kultúra 

 

            - Tineret 

            - Social (4) 

            - Sport 

            - Turism 

            - Cultural 

            

   

Pályáztatási programok 2011
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Igényelt összeg

Jóváhagyott összeg



         Vidékfejlesztés   
      Dezvoltare Rurală                              
• A SZÉKELYFÖLDI közösségi márkanév és 

 SZÉKELY kommunitáris márkanév levédése 

 Mărcile comunitare SZÉKELYFÖLDI și SZÉKELY  

• Hagyományos termékek vására, Cora, CBA, Indagra 

     Târgul produselor secuiești, Cora, CBA, Indagra 

  



 Vidékfejlesztés   
 Dezvoltare Rurală   

 Szakmai képzések                                 

 Insight karaván, Marketing képzés, Gazdasszony képzés 

 Caravana Insight, Curs de marketing, Programul 
gospodinelor 

      

 

 

    

     

     


