
Részlet a 2015 március 16.-i rendkívüli tanácsűlés anyagából : 

 

Borboly Csaba elnök elmondja, hogy a Heves megyei küldöttség tagjaival volt vezetőségi szintű 

megbeszélés, arról, hogy informatikai téren hogy lehetne együtt dolgozni. Van egy informatikai 

klaszter, aminek a Hargita Megyei Tanács is tagja, de hogy lehetne együtt dolgozni örökségvédelem 

terén is, vagy a megújuló energiák terén, borászat, szakképzés, ipari parkok, turisztikai desztináció 

management, és végül az egyetemi oktatás terén. 

Borboly Csaba elnök bemutat egy témakört. Sajnálja, hogy nem krült kiosztásrta már reggel. A Duna 

Régió Szakképzési klaszterről van szó, amivel kapcsolatban egy állásfoglalást kér a testülettől, hogy 

ebben a témakörben lehet-e előre menni. Arrl van szó, hogy a „SZI” uniós projektek helyett most van 

a  14-20 – as időszakban a Duna Program, amelyik érinti Kelet-Közép Európa országait, pályázati 

kiírás, amelyre lehet külömböző projekteket benyújtani. Már többször volt szó a testületben, hogy a 

szakképzés, a szakmunkásképzés tekintetében óriási lemaradása van Hargita megyének, amit  be kell 

pótolni, de nagyon nehéz pénzforrások nélkül. Akár az udvarhelyi Bányai iskoláról, vagy a felsőloki 

tangazdaságról, vagy a szentsimoniról, vagy a gyergyói Agrocaritasról, örökké előjön a jogi alapnak, és 

ebből kifolyólag a pénznek a hiánya. A megye nem tud törvényesen pénzt költeni. Így született egy 

elgondolás, hogy több partnerrel együtt létrjöhetne egy klaszter. Ezt a klasztert ki lehetne bővíteni, és 

nagyon szeretné, ha a Pedagógusszövetség is, és akár egyenként a középiskolák, a szakiskolák is tagjai 

lennének ennek a folyamatnak. Eddig most így áll , ahogy az első oldalon le van írva az eddigi 

szervezetekkel a partnerség. A neve azért Duna régió, mert az volt az elképzelés, hogy az ország többi 

részéből is, és más orszégokből is  társulhatnának partnerek. Jó lenne pályázni Európai projektekben. 

Kéri, hogy aki tud, vonjon be partnereket ebben a szakképesítési programba. Most csak egy 

szándékról lenne szavazás, hogy tudjon továbblépni ebben az űgyben. Amikor majd megkerül a 

törvényesen megoldható forma, majd visszajön ez a téma egy határozattervezet formájában. Be kell 

szerezni engedélyeket a szakminisztériumoktól, úgy hogy ez egy hosszadalmas folyamat, de ma meg 

kéne tenni az első lépést.  

Sebestyén Csaba megyei tanácsos  szerint egyértelmű, hogy a felnőttképzésnél van a legnagyobb 

szükség támogatásra. Látható, hogy a mezőgazdaságban, a vidékfejlesztésben a gazdák nem tudnak 

pályázni anélkül, hogy ne lenne valamiféle mezőgazdaséggal kapcsolatos képzésről bizonylatuk. Ezt a 

gazdák sajnos a saját pénzükből kell kifizessék, 400-500 lejbe kerül. Próbálják legalább a gazdák 

közelében szervezni ezeket a tanfolyamokat, közel  a lakóhelyükhöz, hiszen a napi teendőket is el kell 

végezzék. A felnőttképzésre nagy szükség van, azt támogatni kell. A Duna Régió névvel nem tud 

együtt érteni,  valami közelebbit kellene találni Hargita megyéhez. Lehetne példáúl Kárpát merdence 

klaszter, vagy akár más is.  A bővítéssel egyetért, de nem tudja hogy éri el a Madarasi Hargitát egy 

Duna Régiós projekt. Javasolja a névváltoztatást.  

Thamó Csaba megyei tanácsos támogat minden olyan kezdeményezést, ami a jövőre nézve 

kimozdítja a holtpontról ezt a témát. De úgy gondolja, hogy a Megyei Tanácsnak is vannak 

lehetőségei előmozdítani ezt a helyzetet. Ott van például a Székelyföldi Akadémia, amit át lehetne 

alakítani Gazda Akadémiává, és képezhetnék a gazdákat. Mert ha kimaradtak fiatalkorban a 

képzésből, akkor felnőttként kell pótolni ezt, ott ahol vannak a gazdák. Támogassa, hogy segítsék 

ebben a gazdákat.  



Burus Siklódi Botond megyei tanácsos örvend ennek a kezdeményezésnek, ahol ilyen klaszterek 

alakulnak. Az elnök úr említette, hogy ez bővíthető, aminek esélyt is kell adni, hogy az iskolák utólag 

is csatlakozhassanak  Szerinte a probléma jelen pillanatban az, hogy ezek a kezdeményezések, amik  a 

szakképzés megújítását célozzák, még Magyarországon is, mert többnyire odavaló partnerek 

részvételével alakul, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kifejlesztett, gazdaségfejlesztéshez 

igazodó fejlesztési koncepcióval rendelkeznek, amit most már kormányrendelet is szabályoz, 

meghatározott határidőkkel. Kérdés az, hogy mennyiben tudnak az idevaló partnerek ebben velük 

együtt gondolkozni. Van határon túli rágiókra kiterjedő területe is, de abban nem találta ezeknek a 

fejlesztési lehetőségeknek a feltüntetését, pontosan egy ilyen klaszternek a létrejöttét. Az ő 

véleménye arról szólna, hogy ezt a fejlesztési koncepciót kellene a szakképzési centrumokon 

keresztül, amelyeknek a kialakítása folyamatban van, egész Erdély szintjére de Hargita megyére,  

különösképpen a székelyföldi régióban, Kovászna és Maros megyével közösen, hogy egy olyan 

fejlesztési koncepciót lehessen itt is összeállítani, amely összhangban van a Magyarországiakkal, vagy 

az egész Kárpátmedencével, hogy a duális képzést fel lehessen futtatni az arra kért támogatás 

irányában. Jelzi, hogy a Pedagógusszövetség felkérést kapott már a Nemzetpolitikai Államtitkárságról, 

a szakképzés fejléesztési koncepciójának a kidolgozására. Ez ebben a hónapban indul, március 

folyamán, és több rétagű tárgyalásokat, kerekasztalbeszélgetéseket, egyeztetéseket foglal magába, 

és ezért is örül ennek az alakuló klaszternek, mert akkor van akiket megszólítani, vagy véleményt 

kérni ennek a koncepciónak a kialakításában.  

 Borboly Csaba elnök kéri a tanácsosokat, és a jelen lévő Heves megyei elnök urat, hogy amikor 

készül az a koncepció, akkor Hargita megye képezzen legalább egy külön alfejezetet, ha ez nem 

probléma a szövetségnek, és akkor nincs az a probléma se, hogy van-e jogi alapja.  Ha ez elkészül, 

akkor ezt be lehet hozni a tanácsűlésre a testület elé vitára, és akár döntésre is. Ha alá lehet 

támasztani a tevékenységet, tanács döntését, ezzel a stratégival, ami most készül, és a szakbizottság 

is összedolgozik, akkor ebből lehet egy megyei szintű döntés is.  

 

 

                 


