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K Ö S Z Ö N T Ő

Az élet folytonos tanulás, és amit az ember fiatalon elsajátít, az csak hasz-
nára válhat a későbbiekben. A 2018-as év Hargita megyében az ifjúság éve volt, 
amivel a fiatalok elvándorlásának problémájára próbáltuk ráirányítani a figyel-
met, ugyanakkor Hargita Megye Tanácsa az utóbbi tíz évben hangsúlyosabban 
odafigyel erre a kérdéskörre. A fiatalok számára nem elég munkahelyet terem-
teni, a megoldás a munkaerőpiaci követelményeknek megfelelő ismeretek el-
sajátításában, a tanulásban rejlik. Meg kell adni fiataljainknak a lehetőséget, 
hogy ezt a tudást felhasználva biztosíthassanak megélhetést saját maguknak.

Célunk, más intézményekkel együttműködve, olyan szakok elindítása, ame-
lyekből a munkaerőpiacon hiány van. Bízunk abban, hogy ebbéli törekvésünk 
nem hiábavaló, és a mezőgazdasági szakemberek utánpótlását illetően pozitív 
változások lesznek. Ugyanakkor az is fontos, hogy hagyományaink megőrzése, 
őseink munkája korszerű eljárásokkal ötvözve folytatódjék.
 

Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke
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B E V E Z E T Ő

Manapság egyre több olyan helyzettel szembesülhetünk, hogy bár megfi-
zetnénk, nem találunk jó munkaerőt mezőgazdasági munkára. Beszélhetünk 
konkrétan a kertészeti foglalkozásról, amely a futószalagon gyártással ellen-
tétben nem a gyors termelésről szól, viszont előnye, hogy ha valaki odaadás-
sal végzi, biztos megélhetést jelenthet számára. A helyben előállított termékek 
mellett szól az is, hogy nyomon követhető a származásuk, a termelőtől magától 
meg lehet kérdezni, hol és hogyan állította elő, esetleg biotermékről van-e szó. 
A termékek értékesítésére térségünkben számos lehetőség van: Hargita Me-
gye Fejlesztési Ügynöksége minden hónap harmadik szombatján megszervezi 
Csíkszeredában a hagyományos és helyi termékek kiállítását és vásárát, év-
szakonként egy-egy nagyvásárt, illetve különböző intézményekkel társszer-
vezésben számos más kül- és belföldi vásárt is.

A Hargita megyei oktatási intézményekben tanuló diákok már egészen fiatal 
koruktól kezdve megismerkedhetnek a földműveléssel, hisz Hargita Megye Ta-
nácsának Vidékfejlesztési Egyesülete 2012-től évente meghirdeti a Kiskertész 
programot. A programban egyénileg vagy pedagógus vezetésével csoportosan 
jelentkezhetnek az általános iskolás (IV–VII. osztályos) diákok. Ezzel a cél az 
egészséges táplálkozásra nevelés, valamint a hagyományos termékekben rejlő 
lehetőségek promoválása. A program népszerűségét igazolja, hogy idén 900-
nál több diák nevezett be. 

Jelen kiadványban igyekeztünk összegyűjteni a Hargita megyében elérhető 
mezőgazdasági profilú képzéseket, ezáltal szeretnénk segíteni a VIII. osztály 
végzőseinek a pályaválasztásban. Egy alapképzés (szakiskolai/duális és szak-
középiskolai képzés) elvégzése a ház alapja, erre lehet és kell tovább építkezni. 
Ezt a képzési formát vizsgálva kijelenthetjük: akár a szakképzésből kikerülő 
diák, akár a munkaadó szemszögéből vizsgáljuk, a szakképzés fő erénye, hogy 
az innen kikerülő végzős diák rögtön bevethető munkaerő!
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MEZŐGA ZDASÁGI KÉPZÉST IS 

BIZTOSÍTÓ OK TATÁSI 

INTÉZMÉNYEK TÉRSÉGEKRE OSZT VA 
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Tivai Nagy Imre Szakközépiskola, Csíkszentmárton

C S Í K - T É R S É G

Mezőgazdasági profilú szakiskolai  
képzés (3 éves) 

• Agroturisztikai dolgozó  
(lucrător în agroturism)

Főbb tárgyak: mezőgazdasági gépek, 
mezőgazdasági egységek és a piac kap-
csolata, talaj- és földműveléstan, állat-
tenyésztés, növénytermesztés, panziók 
szolgáltatásai, ételek elkészítése és fel-
szolgálása, közlekedés.

Helyi tanterv keretében: lótartás, gyep-
gazdálkodás, növények és állatok ápo-
lása, talajok megmunkálása és védelme.

Az elhelyezkedés esélye és lehetősé-
gek: Továbbtanulhat technikusnak, elhe-
lyezkedhet mezőgazdasági egységeknél 
szakmunkásként, turisztikai panziók al-
kalmazottjaként, egyéni mezőgazdasági 
vállalkozóként.

Együttműködés: Alcsíki mezőgazdasági 
egységekkel és egyéni vállalkozókkal, 
vendéglátóegységekkel van az iskolá-
nak kapcsolata (Tusnád, Csíkkozmás, 
Lázárfalva, Kászonaltíz, Csíkszentmár-
ton, Csíkszentsimon, Csíkszentimre, 
Csíkbánkfalva, Csíkszentgyörgy, Csík-
szentkirály).

Bentlakás és étkezde: –

Jó példák: Vannak olyan tanulók, akik 
panzióknál helyezkednek el, vannak, akik 
a családi gazdaságot viszik tovább.

• Hegyvidéki farmer (fermier montan) 
* A 2019–2020-as tanévben nem indul. 

Főbb tárgyak: mezőgazdasági gépek, 
mezőgazdasági egységek és a piac kap-
csolata, talaj- és földműveléstan, állat-
tenyésztés, növénytermesztés, közleke-
dés, traktorvezetés.

Helyi tanterv keretében: lótartás, gyep-
gazdálkodás, növények és állatok ápo-
lása, talajok megmunkálása és védelme.

Az elhelyezkedés esélye és lehetősé-
gek: Továbbtanulhat technikusnak, el-
helyezkedhet mezőgazdasági egységek 
alkalmazottjaként, egyéni mezőgazda-
sági vállalkozóként. 

Együttműködés: Alcsíki mezőgazdasági 
egységekkel és egyéni vállalkozókkal 
van az iskolának kapcsolata (Tusnád, 
Csíkkozmás, Lázárfalva, Kászonaltíz, 
Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csík-
szentimre, Csíkbánkfalva, Csíkszent-
györgy, Csíkszentkirály).

Bentlakás és étkezde: –

Jó példák: Vannak olyan tanulók, akik 
annál a gazdánál helyezkednek el, akinél 
a gyakorlatukat végezték. Többen az 
állattartás-ágazatban helyezkednek el, 
vannak, akik a családi gazdaságot viszik 
tovább.
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Mezőgazdasági profilú szakközépisko-
lai képzés (4 éves)

• Hegyvidéki mezőgazdasági technikus 
(tehnician agromontan)

Főbb tárgyak: mezőgazdasági gépek, 
mezőgazdasági egységek és a piac kap-
csolata, talaj- és földműveléstan, állat-
tenyésztés, gyepgazdálkodás, környe-
zetvédelem, növénytermesztés, agro-
turisztikai tevékenységek szervezése, 
közlekedés.

Az elhelyezkedés esélye és lehetősé-
gek: Továbbtanulhat mérnöknek, elhe-
lyezkedhet mezőgazdasági egységeknél 
technikusként, turisztikai panziók alkal-
mazottjaként, egyéni mezőgazdasági 
vállalkozóként.

Együttműködés: Alcsíki mezőgazda-
sági egységekkel és vállalkozásokkal, 
vendéglátóegységekkel van kapcsolata 
az iskolának (Tusnád, Csíkkozmás, Lá-
zárfalva, Kászonaltíz, Csíkszentmárton, 
Csíkszentsimon, Csíkszentimre, Csík-
bánkfalva, Csíkszentgyörgy, Csíkszent-
király).

Bentlakás és étkezde: –

Jó példa: Vannak diákok, akik továbbta-
nulnak, egyetemi hallgatók az alapkép-
zésüknek megfelelő szakon vagy más 
szakokon. Mások a családi gazdaságot 
viszik tovább, vagy magánvállalkozásba 
fogtak. A külföldön munkát vállaló fiatal 
végzősök az iskolában elsajátított szak-
mai ismereteiket eredményesen tudják 
hasznosítani.

Tivai Nagy Imre Szakközépiskola,  

Csíkszentmárton

Szakmai tevékenység/eredmény:

• Az iskola négy középiskolás diákja és 
két pedagógusa 2016 októberében 
Nyíregyházán részt vett a mezőgaz-
dasági és népi gasztronómia területén 
megrendezett szakmai versenyen. 
Kiutazásukat a csíkcsekefalvi közbir-
tokosság tette lehetővé.

• A 2018-as Kiskertész programban az 
első helyezettnek járó oklevelet a Tivai 
Nagy Imre Szakközépiskola csapata 
vehette át. Az oklevél mellett értékes 
öntöző- és kerti vízszivattyú-berende-
zéssel térhetett haza. Az elmúlt évben 
nyert fóliasátorban az idén több mint 
150 kilogramm kerti paradicsomot 
termesztettek a diákok.

Cím:  
Csíkszentmárton, Fő út 39.  
Telefonszám: 0266-332 108 
E-mail: lc.tivainagyimre@eduhr.ro 
Facebook: Tivai Nagy Imre Szakközép-
iskola Csíkszentmárton 
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Mezőgazdasági profilú szakiskolai  
képzés (3 éves)

• Kertész (horticultor)

Szaktantárgyak: 
IX. osztály: mezőgazdasági növényter-
mesztés és állattenyésztési gépek, gaz-
dálkodásvállalkozási és kereskedelmi 
ismeretek.
X. osztály: mezőgazdasági talajtan, állat-
tenyésztés.
XI. osztály: zöldségtermesztés, 
gyümölcs termesztés, szőlőtermesztés, 
dísznövénytermesztés, traktorvezetés. 

Az elhelyezkedés esélye és lehetősé-
gek: kertészetek, virágüzletek.

Együttműködés: Garden Proiect Kft. – 
Csík madaras, Sándor Zoltán őstermelő, 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala – 
Zöldövezet és virágkertészet.

Bentlakás és étkezde: van az iskolaud-
varon (Csíkszereda, Taploca u. 20. szám).

Jó példa: A bukaresti ICDIMPH és a 
svájci Zuercher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften egyetem tá-
mogatásával a Venczel József Szakkö-
zépiskolában egy felszerelt aquapóniás 
rendszer működik.

Aquapóniás rendszer: egy víztakarékos 
zárt rendszer, amelyben a víz állandó 
körfogásban van. Egyrészt a növények 
hasznosítják a halak által előállított trá-
gyát, másrészt a növények által meg-
szűrt víz visszakerül a halak víztáro-
zójába. A két folyamat kiegészíti, segíti 
egymást. 

Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szakmai tevékenység/eredmény:

• A kertészeti szakos diákok 2019.  
február 28–március 1. között részt 
vettek a csíkmadarasi Garden Proiect 
által szervezett kertészeti szakmai 
konferencián.

Cím: 
Csíkszereda, Taploca utca 20.
Telefonszám/fax:  
0266-312145 (titkárság)  
0266-372156 (igazgató)
E-mail: gs.venczeljozsef@eduhr.ro
http://venczeljozsef.ro/iskolank.html

Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda
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Mezőgazdasági profilú szakiskolai  
képzés (3 éves): 

• Agroturisztikai dolgozó  
(lucrător în agroturism)

Főbb tárgyak: agropedagógia, növény-
termesztés, állattenyésztés, mezőgaz-
dasági gépek és felszerelések hasz-
nálata, agro tu risztikai panziók meg-
szervezése / működtetése, turisztikai 
szolgáltatások a panzióban, élelmiszerek 
elkészítése és felszolgálása, traktor- és 
autóvezetési ismeretek.
Az elhelyezkedés esélye és lehetősé-
gek: a térségi gazdáknál, turisztikai vál-
lal ko zás ok nál.
Együttműködés: felcsíki gazdákkal, fel-
csíki és csíkszeredai turisztikai vállalko-
zók kal.
Bentlakás és étkezde: –
Jó példa: a végzős diákok közül néhá-
nyan a saját családi farmjukon tevé-
kenykednek.

• Hegyvidéki farmer (fermier montan)
*A 2019–2020-as tanévben nem indul.

Főbb tárgyak: agropedagógia, növényter-
mesztés, állattenyésztés, mezőgazda-
sági gépek és felszerelések használata, 
hegyvidéki állattenyésztés, hegyvidéki 
növénytermesztés, turisztikai szolgálta-
tások a panzióban, élelmiszerek elkészí-
tése és felszolgálása, traktor- és autóve-
zetési ismeretek. 
Az elhelyezkedés esélye és lehetősé-
gek: a térségben dolgozó gazdáknál,  
turisztikai vállalkozásoknál. 
Együttműködés: felcsíki gazdákkal. 
Bentlakás és étkezde: – 
Jó példa: A végzős diákok közül néhá-
nyan a saját családi farmjukon tevé-
kenykednek.

Petőfi Sándor Szakközépiskola, Csíkdánfalva 

Petőfi Sándor Szakközépiskola, Csíkdánfalva

Szakmai tevékenység/eredmény: 

• A mezőhegyesi és a csíkdánfalvi is-
kola közötti együttműködési egyez-
mény szerint a tanév végi szakmai 
gyakorlatot a Petőfi Sándor Szakkö-
zépiskola diákjai Mezőhegyesen vég-
zik. 2018-ban szakmai gyakorlaton a 
Petőfi Sándor Szakközépiskola diákjai 
megtapasztalhatták a kukoricacíme-
rezés lépéseit/módját. 

• A csíkdánfalvi helyi önkormányzat 
Hargita Megye Tanácsával közösen 
nyert meg egy pályázatot, ennek ré-
sze egy tangazdaság/istálló létre-
hozása is. Arra törekszünk, hogy egy 
professzionális, jól felszerelt, gyakor-
latozásra alkalmas teret biztosítsunk 
a mezőgazdasági szakos diákok szá-
mára. A pályázatban mezőgazdasági 
gépek vásárlása is szerepel – mondta 
Kajtár Csaba igazgató. 

Cím:  Csíkdánfalva, Fő út 713.
Telefonszám: 0266-327070 
E-mail: gs.petofisandor@eduhr.ro
Facebook: Petőfi Sándor Iskolaközpont  
Csíkdánfalva
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Petőfi Sándor Szakközépiskola, Csíkdánfalva

Mezőgazdasági profilú szakiskolai  
képzés (3 éves): 

• Agroturisztikai dolgozó  
(lucrător în agroturism)

Főbb tárgyak: mezőgépészet, növény-
termesztés, állattenyésztés, turisztikai 
szolgáltatások az agroturisztikai pan-
zióban, helyi jellegű ételek elkészítése 
és felszolgálása, gyümölcsfagondozás 
(metszés, oltás), hagyományos és mo-
dern értékek érvényesítése a helyi turiz-
musban (szövés, fonás, hímzés).

Együttműködés: Piposz-tanya és Birtok, 
SkiGyimes, Csillag Panzió és Étterem, 
Muhos Pataki Fürdő, Fatányéros Pazió, 
Bagolyvár Panzió, a csíkmadarasi Gar-
den Proiect kertészet, a csíktaplocai Al-
fa-Vega kaszálógép-javító műhely.

Bentlakás és étkezde: Van 60 férőhe-
lyes bentlakás és étkezde (ez a magyar 
kormány támogatásából megújult).

Jó példa: eddig két évfolyam végzett, 
két fiú a csíktaplocai Alfa-Vega kaszáló-
gép-javító műhelyben dolgozik, a lányok 
jelentős hányada a környék panzióiban 
felszolgálóként dolgozik, gyakran visz-
szahívják őket a szakmai gyakorlat után, 
vannak, akik saját gazdaságban próbál-
nak itthon boldogulni.

Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus  

Líceum, Gyimesfelsőlok

Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum, Gyimesfelsőlok

Érdekesség: 

• Az Árpád-házi Szent Erzsébet Római 
Katolikus Líceum több magyaror-
szági oktatási intézménnyel tart fenn 
szorosabb testvériskolai kapcsolatot. 
Cserelátogatások alkalmával a diákok 
közösen szervezett programokban 
vesznek részt és gazdagodnak a közös 
élmények által.

• 2015-ben két hektárra telepítet-
tek Sopronból kapott gyümölcsfá-
kat. Összesen 2500 csemetét (cse-
resznye, szilva, körte) ültettek el. A 
gyümölcsös várhatóan idén fordul 
termőre – számolt be Ambrus István 
igazgatóhelyettes.

Cím: 
Gyimesfelsőlok, Ugrapataka 644/A
Telefonszám: 0266-339232
Fax: 0266-339231
E-mail: lt.szenterzsebet@eduhr.ro
Honlap: www.szenterzsebet.ro
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Mezőgazdasági profilú szakközépisko-
lai képzés (4 éves):

• Állategészségügyi technikus  
(tehnician veterinar)

Minden évfolyamon van állat tenyész-
tésitechnikus- képzés. 

Főbb tárgyak: 

IX. osztály: mezőgazdasági és állatte-
nyésztési gépek, mezőgazdasági egysé-
gek piaccal való kapcsolata, szakgyakor-
lat.
X. osztály: talajtan, állattenyésztés, szak-
gyakorlat.
XI. osztály: környezetvédelem, háziállatok 
anatómiája, farmakológia, szemiológia, pa-
razitológia, kóros elváltozások állatoknál.
XII. osztály: sebészeti patológia, szülészeti 
(ellési) patológia, javak nyilvántartása és 
kezelése, szakmai etika és törvények, álla-
tegészségügyi ellenőrzés, patológia. 

Az elhelyezkedés esélye és lehetősé-
gek: állatorvosi rendelőkben.

Együttműködés: állatorvosi rendelőkkel, 
szakirányú intézményekkel a gyakorlati 
időszakok alkalmával.

Bentlakás és étkezde: Az intézmény kö-
telékében mindkettő működik.

Jó példa: Minden végzős osztályból 
20–25%-os elhelyezkedési arány van a 
szakterületen. A végzősök közül néhány 
állatorvosként is praktizál. 

G Y E R G Y Ó - T É R S É G

Batthyány Ignác Technikai Kollégium, Gyergyószentmiklós

Szakmai tevékenység/érdekesség: 

• Az állategészségügyi profilú tech-
nikus osztály tanulói idén tavasz-
szal részt fognak venni az országos 
állategészségügyi szakmai versenyen 
Bákóba. 

Cím: 
Gyergyószentmiklós, Gyilkostó út 149.
Telefonszám: 0266-364074
Fax: 0266-365448
E-mail: batthyany@yahoo.com
Honlap: http://www.batthyany.ro

Batthyány Ignác Technikai Kollégium,  

Gyergyószentmiklós
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Mezőgazdasági profilú szakiskolai  
képzés (3 éves): 

• Kertész (horticultor)
Főbb tárgyak: növénytermesztési és 
állattenyésztési gépek, agrárgazdaság-
tan, állattenyésztés, agrotechnikai és 
talajtani ismeretek, virágtermesztés, 
zöldségtermesztés, gyümölcstermesz-
tés, szőlőtermesztés. 
Együttműködés: Édenkert Kertészet.
Bentlakás és étkezde: van (összesen 
100 férőhely).
Jó példa: Az első évfolyam 2019-ben  
végez. 

• Agroturisztikai dolgozó  
(lucrător în agroturism) – fél osztály

Főbb tárgyak: agropedagógia, növény-
termesztés, állattenyésztés, mezőgaz-
dasági gépek és felszerelések haszná-
lata, agroturisztikai panziók megszerve-
zése/ működtetése.
Együttműködés: térségi turisztikai egy-
ségekkel.
Bentlakás és étkezde: van, (összesen 
100 férőhely).

Mezőgazdasági profilú szakközépisko-
lai képzés (4 éves):

• Állategészségügyi technikus  
(tehnician veterinar)

Főbb tárgyak: a háziállatok anatómiája, 
farmakológia, szemiológia, parazitológia, 
fertőző betegségek, sebészet, a hús és 
hústermékek állategészségügyi vizsgá-
lata, traktor- és autóvezetési ismeretek, 
állattenyésztés. 

Együttműködés: az udvarhelyszéki 
állat egészségügyi rendelőkkel.
Bentlakás és étkezde: van, (összesen 
100 férőhely).
Jó példa: Az első évfolyam 2019-ben 
végez. 

U D V A R H E L Y S Z É K

Eötvös József Szakközépiskola, Székelyudvarhely

Szakmai tevékenység/eredmény: 

• Az iskola kereteiben működő állate-
gészségügyitechnikus-képzést végzet-
tek közül többen folytatták tanulmá-
nyaikat, és ma állatorvosként dolgoz-
nak, közülük van olyan, aki visszatért 
az iskolába és tanít. A kertészeti szakos 
diákok egy - az iskola adminisztrálá-
sába tartozó - fóliasátorba gyakor-
latoznak. Ennek felújítását a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. 
Tangazdaság létrehozására a Magyar 
Mezőgazdasági Minisztériumhoz is 
tett le az iskola vezetősége pályázatot 
– mondta Trimfa Pálma igazgató. 

Cím: 
Székelyudvarhely, Tompa László utca 12.
Telefonszám: 0266-218017
E-mail: gs.eotvosjozsef@eduhr.ro
Honlap: www.eotvos.ro

Eötvös József Szakközépiskola, Székelyudvarhely 
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Mezőgazdasági profilú szakiskolai 
képzés (3 éves): 

• Kertész duális képzés (horticultor) 

Az itteni kertész duális képzés a székely-
keresztúri Nagy-Küküllő Mezőgazdasági 
Szövetkezet kérésére, a 2018–2019-es 
tanévtől indult el. Ennek értelmében egy 
hármas szerződésben (tanintézet-szö-
vetkezet-szülők) rögzítették, hogy ki mit 
vállal. A szerződés értelmében a kép-
zésben részt vevő diákok a gyakorlatot 
a Nagy-Küküllő szövetkezetnél végzik. 
A szerződés nem kötelezi őket, hogy a 
képzés végeztével a szövetkezetnél ma-
radjanak.

Főbb tárgyak: a szántóföldi növények 
termesztése, állattenyésztés, mezőgaz-
dasági gépek és berendezések, kerté-
szeti növények termesztése, gazdálko-
dás és környezet, biozöldség-termesz-
tés, környezetvédelem.

Elhelyezkedési esélyek és lehetősé-
gek: Üvegházi, fóliasátras és szabadtéri 
virágkertészetben való elhelyezkedés 
Székelykeresztúron. Családi vállalko-
zásban folytatni a szakmát. 

Továbbképzési lehetőségek: Nyárád-
szeredán, Marosvásárhelyen, Kolozsvá-
ron különböző mezőgazdasági, környe-
zetvédelmi, bioturizmusi szakokon.

Tantermek, műhelyek: Jól felszerelt és 
változatos könyvészettel ellátott tan-
terem. Gyakorlati oktatásra alkalmas 
tankert. Talajművelésre jól felszerelt 

géppark kis és nagy teljesítményű 
erőgépekkel. Minden modulnak megfe-
lelő laboratóriumi felszerelés.

Együttműködés: a városi kertészettel és 
a Nagy-Küküllő Mezőgazdasági Szövet-
kezettel.

Bentlakás és étkezde: van bentlakás és 
korszerű étkezde is.

Zeyk Domokos Szakközépiskola, Székelykeresztúr

Zeyk Domokos Szakközépiskola, Székelykeresztúr 

Érdekesség: 

• Az Ajka Város Önkormányzata által 
működtetett Székelykeresztúrért Ala-
pítvány kuratóriuma évente több diá-
kot részesít ösztöndíjban.

Cím: 
Székelykeresztúr, Hargita utca 14.
Telefonszám: 0266-242383 
Fax: 0266-242389
E-mail: gs.zeykdomokos@eduhr.ro
Honlap: http://zeyk.ro



15

Ha további információkra van szükségük 

az érdeklődőknek, Hargita Megye  

Fejlesztési Ügynöksége igyekszik 

megfelelő tájékoztatást nyújtani.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K IHEZ FORDULHATOK?

Kapcsolat

530140, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 
401-es iroda, Hargita megye

Tel.: +40-266-207 700/ 1608, +40-266-207784
E-mail: office@investinhargita.ro

www.adehar.ro



Ha fiatal termelő vagy, itt a lehetőség, hogy te is megszerezd  
a Székely termék védjegyet!

Székely termék védjegy
 
 
 

A „SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT” védjegy tulaj-
donosa Hargita Megye Tanácsa. A védjegy használati jogát igényelheti bármely 
jogi személy, vagy termelői engedéllyel rendelkező kistermelő, aki eleget tesz 
a feltételeknek.

A védjegy igénylése és elnyerése semmilyen anyagi költséggel nem jár.

A terméktanúsítás célja:
• kapcsolatépítés
• közösségépítés
• egységes arculat
• garantált minőség
• egészséges táplálkozás
• hagyományőrzés

A Székely termék védjegy megszerzéséhez szükséges dokumentumok:
1. NEVEZÉSI LAP kitöltése
2. Másolat a termelői engedélyről, illetve fizikai személy esetén  

személyazonossági igazolványról másolat
3. Élelmiszer esetén bizonylat a bevizsgált termékről
4. Nyilatkozat kitöltése (megtalálható a Nevezési lap utolsó oldalán)
5. Fényképes dokumentáció és leírás az adott termékről


