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A Hargita megyei ifjúság felkarolása és tevékenységének támogatása elengedhetetlen, hiszen akkor 

beszélhetünk fejlődő Székelyföldről, ha fiataljaink jól tájékozottak a mindennapi aktuális 

kérdésekben, motiváltak és fontosnak tartják az aktív szerepvállalást a legfontosabb témákban és 

problémákban, mely a fiatalok érdekeit érinti és képviseli. 

Mindezek fényében fontosnak tartottuk, hogy egy kérdőív segítségével felmérjük melyek azok az 

ifjúsági egyesületek, akik aktívan működnek, melyek az a tevékenységek és programok, amelyekkel a 

fiatalokat megszólítják és aktívan mozgatják őket.  Továbbá a felmérés egyik legfontosabb célkitűzése 

az volt, hogy felkutassuk, melyek azok a nehézségek, amelyekkel az egyesületek és az azokhoz 

csoportosuló fiatalok szembesülnek. A fiatalokkal való találkozás során, nem csak a kérdőívekre 

helyeztük a hangsúlyt, hanem személyes találkozók keretében, konzultáltunk a kérdőívekben szereplő 

témakörök mentén, továbbá javaslatokat és elképzeléseket is összegyűjtöttünk, hogy a továbbiakban 

tudjuk munkájukat segíteni.  

 

A kutatás a teljes megyét hivatott felmérni, jelenleg a Csík- térségben működő és tevékenykedő 

ifjúsági egyesületek feltérképezése történt meg.  A továbbiakban a kutatás Gyergyó-  és Udvarhely- 

térségekben folytatódik. 

Csík-térségben 3 helyszínen találkoztunk a fiatalokkal, ifjúsági egyesült vezetőkkel, ott, ahol pedig 

nincs aktív egyesület a polgármesterek által kijelölt fiatalokkal konzultáltunk.  

A konzultációk helyszínei:  

 Felcsík: Madéfalva 

 Alcsík: Csíkszentsimon 

 Oldalcsík: Csíkszépvíz  

Települések, amelyek képviseltették magukat a konzultációkon: 

 Felcsíki konzultáció: Csíkcsicsó, Madéfalva, Csíkrákos, Csíkdánfalva, Karcfalva, 

Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos, Csíkvacsárcsi , Balánbánya 

 

 Oldalcsíki ifjúsági konzultáció: Csíkszentmiklós, Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok, 

Csíkszentmihály, Csíkdelne, Csíkpálfalva, Csíkcsomortán  

 

 

 Alcsíki ifjúsági konzultáció: Csíkszentimre, Csíkszentgyörgy-Menaság, Csíkszentsimon 
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A kutatás eredményei:  

1. Egyesületek esetében feltüntetett főbb tevékenységi körök:  

A kutatás első fázisában felmértük, hogy azon egyesültek, avagy azon fiatalok akik a települést 

képviselték, milyen tevékenységi köröket látnak el, melyek azok a programok, akciók amelyekbe 

bevonják a településen élő fiatalokat is. 

A válaszadók szerint a következő tevékenységi körök hangsúlyosak a térségben: 

 Szociális tevékenységi körök (ösztöndíj, pályázatok) 

 Kultúra (kulturális programok, színjátszás, helyi lap) 

 Ifjúsági rendezvények 

 Hagyományörző programok 

 Gyerekeknek szóló programok 

 Időseknek szóló programok 

 Sporttal kapcsolatos programok 

 Vallással kapcsolatos programok 

 

2. Legfontosabb programok-rendezvények melyek megszervezésében részt vettek a fiatalok:  

A következő lépés pedig azon tevékenységek feltérképezése volt, amelyben a települések fiataljai 

aktívan bekapcsolódnak. A válaszadók többsége a következő programokat és rendezvényeket jelölte 

meg:  

 Tematikus (ünnepekhez kapcsolódó) rendezvények: (karácsonyi bál, tojásíró kaláka, házhoz 

járó mikulás, adventi tartós étel és sütemény gyűjtés, adventi gyertyagyújtás, farsang) 

 Kulturális rendezvények: (falunapi rendezvények, ezer székely leány találkozó, 

káposztafesztivál, kolbászfesztivál, színdarabok, értékmentő programok, hagyományőrző 

programok, tánctábor, néptáncfesztivál, amatőr színjátszó találkozó) 

 Ifjúsági táborok, rendezvények: táborok, ifjúsági napok, ifjúsági találkozók, ifjúsági olimpia) 

 Egyéb programok: (idősek bálja, önkéntes programok, konyhák csatája, fúvós zenekar 

működése, ping-pong rendezvények, falu olimpia, gyereknap, idősek napja, szemétszedés)  

 

3. Események-rendezvények, amelyek felkelthetik a fiatalok érdeklődését az adott településen: 

A felmérés ezen fázisában a válaszadók javaslatokat tettek, amelyek olyan programokat és 

rendezvényeket takarnak, amikbe szerintük a településen élő ifjúság szívesen bekapcsolódna: 

Személyes, szakmai fejlődést elősegítő programok: képzések, kreatív versenyek, szakmai 

tanfolyamok, idegen nyelv tanfolyamok (német, angol, román), időmenedzsment, pályaorientáció, 

oktatási központ létesítése, karavánszerű állásbörze, munkahely elfoglalásával kapcsolatos ügyek, 

személyiségfejlesztő programok, ifjúsági vezetők kinevelése, tematikus képzések, találkozók, 

vezetőképzés, pályázatírás, tapasztalatcsere, szakkörök. 
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Kultúra/kikapcsolódás: játékestek, néptánc, kulturális rendezvények, fesztiválok, társasjáték estek, 

adventi programok. 

 

4. A Hargita Megye Tanácsa ifjúsági programjai, amelyek a legsikeresebbek voltak a fiatalok 

körében: 

Hargita Megye Tanácsa az évek során több programot létesített, avagy támogatott, amelyekben mind 

a fiatalok játszottak központi szerepet. Ennek fényében felmértük, hogy mely program vált a 

legsikeresebbé a környező településeken. 

A válaszadók valamivel több, mint fele (63%) az ifjúsági pályázatot jelölte meg, mint a legsikeresebb 

HMT-s ifjúsági program.  31% egyiket sem tartotta sikeresnek, míg csupán 6% tartotta beváltnak az 

ösztöndíjprogramunkat. 

 

 

5. Azon területek, amelyekkel Hargita Megye Tanácsa támogatni tudja az ifjúsági egyesületeket:  

A válaszadók jelentős többsége (71%) szerint pályázati lehetőségek megteremtésével tudná a 

leginkább támogatni az ifjúságot Hargita Megye Tanácsa a jövőben. A válaszadók 12%-a társszervezői 

segítséget jelölte meg események, rendezvények kapcsán, míg anyagi segítséget csupán a válaszadók 

6% venne igénybe. A válaszadók a felsorolt lehetőségek mellett olyan területeket jelöltek meg, mint 

a: szervezetek újjáélesztése, a fiatalok informálása arról, hogy hogyan foglaljanak el különböző 

állásokat, valamint a román nyelv oktatásának hatékonyságában való támogatás.  

6%

63%

31%

Hargita Megye Tanácsának melyik ifjúsági programja volt  
a legsikeresebb az Ön településén?

gyakornoki program

ösztöndíjprogram

ifjúsági pályázat

egyik sem
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6. Hiányosságok, amelyek a településen tapasztalhatók 

A válaszadók 50%-a szerint az oktatás terén, míg ugyancsak 50%-a szerint szabadidős tevékenységek 

terén tapasztalhatók hiányosságok az egyes településeken. Ugyanakkor mellékeltek még néhány 

javaslatot, amelyek szintén a hiányosságokra mutatnak rá: munkahelyek hiánya, az ifjúság 

összetartásnak és motivációjának hiánya, valamint a kulturális tevékenységek közül a néptánc oktatás 

hiánya.  

 

7. Szakoktatás: 

 A felmérés ezen szegmensében, a legfontosabb kérdéskör a szakoktatás köré épült.  A válaszadók 

minden esetben úgy vélték, hogy van igény szakoktatásra.  

 

8. Népszerű szakmák a csík-térségi településeken:  

Népszerűségi sorrendben a következő szakmákat tüntették fel a válaszadók: építész, autószerelő, ács, 

pincér, villanyszerelő, kőműves, egészségügyi asszisztens, manikűr, fodrász, szabó, kovács, zenész, 

festő, asztalos, tanító 

 

 9. Román nyelvet korrepetáló, fejlesztő, felkészítő képzés működése a településeken: 

Az általunk mért településeken a válaszadók többsége (88%) szerint nem működik olyan képzés, vagy 

felkészítő, amely a román nyelv elsajátításában zárkóztathatná fel a fiatalokat. 

71%

6%

6%

12%

5%

Hargita Megye Tanácsa miben tudná segíteni az 

Önök egyesületét/ intézményét?

pályázati lehetőség

kapcsolatok
kiépítése

anyagi segítség

társszerzői segítség
események kapcsán

egyéb
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10. Kapcsolattartás a többi település diáktanácsaival és ifjúsági egyesületeivel: 

A válaszadók kicsivel több, mint fele (53%) jelezte, hogy szervezetük létesít kapcsolatot más település 

diáktanácsaival és egyesületeivel. 

 

 

11. Azon települések esetében, ahol hiányos a kapcsolattartás, kértük, hogy jelezzék, hogy mi lehet 

ennek az oka: 

Abban az esetben, ahol nem tartják a kapcsolatot, nincs megfelelően kiépítve a kapcsolatiháló a 

válaszadók szerint olyan okokból kifolyólag van, mint: nincs ifjúságot átfogó alapszervezet, kevés az 

12%

88%

Működik az Ön településen román nyelvet korrepetáló 
képzés?

igen rendszeresen

igen, de csak érettségi
előtt

nem

53%

47%

A településen élő ifjúság tartja-e a kapcsolatot a 
többi település diáktanácsaival? 

igen

nem
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olyan program, ahol együtt kellene működjenek a szervezetek a diáktanácsokkal, nincs működő 

ifjúsági szervezet az adott településen, az egyesület újonnan alakult, tapasztalat hiánya. 

 

12 Külföldi ifjúsági egyesületekkel, diáktanácsokkal való kapcsolattartás:  

A válaszadók 64% szerint az ifjúság tartja a kapcsolatot külföldi, hasonló rendeltetésű egyesületekkel. 

 

 

Abban az esetben, ha a kapcsolattartás nem valósul meg, melyek ezeknek az okai? 

Bizonyos településeken az ifjúsági egyesülteknek nem sikerül aktív kapcsolatot kiépíteni a külföldi 

egyesületekkel és szervezetekkel, avagy diáktanácsokkal, a válaszadók szerint ennek a következők 

lehetnek az okai: idegen nyelv ismeretének hiánya, nem kapják meg a lehetőséget a külföldiekkel 

való megismerkedésre illetve ha igen, nem nyílnak meg rá az emberek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

A településen élő ifjúság tartja-e a kapcsolatot 
külföldi, hasonló rendeltetésű egyesületekkel?

igen

nem
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Az ifjúsági konzultációkról beérkezett javaslatok, elképzelések: 

 Szükséges lenne időgazgazdálkodás és időmenedzsment képzések elindítása a térségeben 

 Tematikus képzések megteremtése, amelyek nem csak a végzős diákokat érintenék 

 A fiatalabb generáció körében bevezetni a pályaorientációt 

 Ifjúság tájékoztatása arról, hogy pontosan mi a konkrét feladatköre egy ifjúsági egyesületnek 

 Olyan programok létesítése, melyek motivációkat adnak a fiataloknak 

 Vezetőképzés, felkészítők a pályázatírások kapcsán  

 Szakmák vonzóvá tétele, akár szakemberek bevonása 

 Népszerűsíteni kell a szakmákat 

 Hargita Hazavár weboldal fejlesztése, hogy sokszínűbb legyen a kínálat, olyan fiatalok is 

találjanak állást, akik nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel 

 A Hargita Hazavár népszerűsítő rendezvény megszervezése Hargita megyében is 

 Állásbörzék Hargita Megye Tanácsánál a középiskolát végzettek számára 

 Legyen hangsúlyos a román nyelv oktatása minden településen, a 8. osztályosok számára 

több felkészítőre lenne szükség, ahhoz, hogy a képességmérőn jól tudjanak teljesíteni 

 Egy folyamatos program létrehozása, amely településeket összevonva, segítené a román 

nyelv oktatását, fiatalok felkészítését nem csak érettségi és a képességmérő előtt 

 Román nyelv gyakorlására kiépített program a közbirtokosságok, települések és Hargita 

Megye Tanácsának együttműködésével. Hasonló pozitív példa már működik 

Csíkszenttamáson. 

 Kapcsolati hálok kiépítése az iskolákkal, továbbá délutáni foglalkozások kialakítása az 5-8 

osztályosok számára 

 Hargita Megye Tanácsának kulturális alintézményével egy olyan pályázati rendszer 

kidolgozása, amely a továbbiakban az ifjúságot hivatott segíteni 

 Pályázati keretösszeg bővítése: Csíkszentdomokos, Csíkszenttamás, Karcfalva, Csíkdánfalva is 

kifejezte, hogy igény lenne a fúvóshangszerek vásárlása esetében, még több támogatásra 

 Kapcsolatok kiépítése a 3 térség között, kijelölni célszemélyeket, akik a kapcsolatok 

fenntartásáért felelnének 

 3 térség közös konzultációja 

 Ifi animátorok képzése, akik olyan fiatalok lennének, akik a településeken hatásosan tudnak 

tevékenykedni és a többi fiatalt is be tudják vonni 

 Kevés tevékenységgel rendelkező ifjúsági egyesületek támogatása, programok szervezésében 

való segítségnyújtás 

 Új megközelítésben elérni a fiatalokat: önkéntességre való buzdítás, továbbá a közösségért 

való munka értékességének kiemelése 

 Fiatalok önértékelése, képességfelmérés 

 Csíkdelne, Csíkcsomortán és Csíkpálfalva esetében javasolták, hogy a 3 település közös 

egyesületet hozna létre, közös együttműködés a cél 

 Rendszer megteremtése az egyesülteken belül, jól látható perspektívák mentén haladjanak 

az események és program szervezésében 

 Erőforrások hiánya 

 Régi szokások újra gondolása is fontos lenne  

 Képzések, amelyek keretében egy egyesület működését, tagjainak feladatait lehetne 

konkretizálni 

 Még több After School program bevezetése főleg a gyimesi zónában, fontos ebben az 

esetben a tanárok motiválása is 
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 Tanfolyamok bevezetése a 20 éven felüliek körében is, hangsúlyos legyen az angol és német 

nyelvtanfolyam 

 Gyimesekben megfigyelhető jónéhány hiányszakma, ezért szükséges lenne ezekhez 

kialakítani néhány szakképzést a térségben: például: asztalos, kovács  

 Fiatal vállalkozók támogatása 

 Önkéntesség népszerűsítése 

 Felnőttképzések, átképzések létrehozása 

 Szakmai tanfolyamok elindítása 

 Célokkal ellátni az ifjúsági egyesülteket, hogy a fiatalok tudják miért dolgoznak 

 Kistérségi csoportosulás létrehozása 

 

 

A fenti javaslatok alapján Hargita Megye Tanácsa ifjúsági tevékenységeket támogató alapot hoz létre. 

A településeknek szánt jövedelemadó 7,5 százalékából létrehozott alap segítségével támogatná a 

szakoktatás fejlesztését és hangszerek vásárlását Hargita Megye Tanácsa. A megyei tanács ezért a 

napokban kiküldött felhívásában arra kéri a helyi önkormányzatokat, hogy mérjék fel a helyi 

igényeket, és a költségvetést kiegészítő pénzvisszaosztásokra benyújtott kérelmükben ezt 

prioritásként kezeljék.  

 


