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A Projekt kezdeményezıje 

 

A Mikó udvaroncok csapata kidolgozott egy projektet a Zsögödi Mikó kúria kertjének rendbe 

hozása érdekében. A kis közösség többnyire egyetemi hallgatókból áll, de különbözı 

szakemberek is képviseltetik magukat a 10 fıs csapatban. 

1. Projekt helyszíne  

 

A projekt helyszíne az általunk kiválasztott kúria udvara, mely a Csíkzsögödi Római 

Katolikus templommal szemben fekvı telken helyezkedik el. Az udvaron található a kúria 

melléképületeiben a Guttenberg nyomda, a Mikó bútor RT valamint a Nexus Team Kft. 

Elıkészületi helyszínek közé sorolhatjuk az internetet, a Facebook közösségi oldalt. 

2. A projekt idıtartama 

 

Kezdı 

idıpont 

2012.10.05 Végsı 

idıpont 

2012.10.10 Idıtartam  6 nap 

A projekt idıtartama a projekt kiírásától a projekt kivitelezésének a lezárásáig tart. Az adott 

projekt esetében ez október 5.-tıl október 10.-ig tartott. Ezen idıszakot a következı 

szakaszokra bonthatjuk: 

 1 Elıkészítési, tervezési, beszerzési szakasz: október 5-9. 

 2 Kivitelezés október 9 

 3 Projekt dokumentálása október 9-10. 

 

 



3. Mikó kúria helyzetképe 

 

A kúria udvarát kıfal veszi körül, az udvar és az épületek jelenleg a Mikó Bútorgyár R.T. 

tulajdonát képezik. A kúria, illetve  a régi, talán valamikori kápolna vagy magtár (eltérnek a 

vélemények ezzel kapcsolatban) épületein kívül több gyárépület is található, amelyeket 

magáncégek bérelnek. Az udvar és a kert így nem mutat egy egységes képet. A kúria elıtt 

közvetlen található egy zöld övezet, ahol néhány  fa ırzi a régmúlt idıket, illetve  a 

tulajdonosok virágágyást is kialakítottak.  

A régi kúria épületben ma a Mikó Bútorgyár irodái vannak, a kúria mögötti épületben 

mosdók. A régi kápolna épületét nem használják. A késıbb (1960-as évek) épített 

gyárépületekben a különbözı cégek irodái és mőhelyei találhatók, egy nyomda, 

használtbútorkereskedés és egy ajtó-, ablakokat gyártó cég.  

Az épülettegyüttes rajta van a Hargita megyei mőemlékek listáján: az országos minısítı 

szaktestület B-listáján a 233. (Ansamblul conacului Mikó, azi Fabrica de mobilă Mikó), 234. 

számmal külön az udvarház (conacul) és 235. számmal külön a magtár (magtár) szerepelnek.  

A B-lista a helyi (kerületi, táji) emlékeket sorolja fel. 

A kúria mőemlék mivoltából fakadóan látogatható kell legyen, az érdeklıdı helyiek vagy 

turisták számára kell biztosítani a látogatás jogát, ami jelenleg is megoldható. Ugyanakkor az 

összes épület hasznosítását kell elérni hosszútávon, oly módon, hogy az egységes udvarképet 

lehessen visszaállítani. Ezt viszont úgy lehet elérni ha a kúria ismert lesz nem csak helyi 

szinten hanem a nagy közönség elıtt is, hiszen több turistát kell idevonzani vagy olyan 

egyesületeket, cégeket amelyek tıkeerısek vagy pályázati lehetıségük van és így a 

tulajdonosokkal együtt tudnak olyan tevékenységeket foganatosítani, melyek elısegítik az 

épület ismertebbé válását és fenntartását biztosítani tudják. 

Kezdeti fázisban a jobb ismertséget úgy lehet elérni ha különbözı rendezvényeket 

szervezünk helyben, amelyek meg tudják szólítani az érdeklıdı rétegeket. A mozgékonyabb, 

érdeklıdı és tenni akaró közönség a legalkalmasabb erre, ezért gondoltunk elsısorban az 

önkéntesek toborzására, akik a tulajdonosokkal együtt tehetnek sokat a kúriáért. 

Jelen projekt is ezt a célt szolgálja, hiszen önkéntes takarítási akcióra hívja fel a figyelmet, 

amely során nem csak a munka vár rájuk hanem a kölcsönös ismerkedés a résztvevıkkel 



illetve a kúriával. Nem utolsó sorban a résztvevık is tovább viszik a hírt és baráti 

társaságukban ismertetik az épületegyüttes helyzetét, történetét. 

4. Projekt rövid tartalmi leírása, szükségessége 

 

A projekt tárgya rövid távon egy nagytakarítási akció megszervezése a kúria udvarán, 

amelynek célja, hogy rendbe hozzuk az említett helyszín kertjét. 

Ezen projekt megvalósítását szükségesnek látjuk, mivel ez egy kitőnı lehetıség a kúriába 

látogatók, valamint az ott mőködı cégek számára egy kellemesebb környezet létrehozásához, 

ugyanakkor a minden évben esedékes ıszi takarítás kivitelezésben is segít a tulajdonosoknak. 

Önkéntesek segítségével valósítottuk meg ezt a tervet, és tettük rendbe, tisztává az udvart. 

A projekthez kapcsolódóan hosszú távon más ötleteink, terveink is vannak, amelyekkel 

fenntarthatjuk az udvar szépségét. Ezen ötleteink közé tartozik, hogy tavasszal virágokat 

ültetünk, illetve a kövezet, a kerítés és a kúria karzatának a lefestése is. 

5. Célok és célcsoportok 

5.1 Általános célkitőzés 

Általános célkitőzésünk a zsögödi Mikó kúria udvarának rendbe hozása, kitakarítása. 

5.2  Közvetlen célkitőzések 

5.2.1 A takarítási akció megtervezése, megszervezése 

- Az akció reklámozása, ismertetése 

- Önkéntesek toborzása 

- Rövid, a kúria történelmét bemutató prezentáció megtartása 

5.2.2 Takarítási eszközök beszerzése, helyszínre szállítása 

- gereblye 

- seprő 

- metszı ollók 

- veder 

- ecset 

 



5.2.3 Alapanyagok beszerzése 

- kenyér 

- zsír 

- só, paprika 

- tea 

- szemeteszsák 

- gumikesztyő 

- mész 

 

5.2.4 Takarítási akció lebonyolítása 

- Önkéntesek fogadása, 

- A takarítás koordinálása  

- Takarítás 

- Önkéntesek megkínálása teával és zsíros kenyérrel 

- A kúria bemutatása, rövid története 

 

5.2.5 Akció sikerességének kiértékelése 

 

 

 



 

 

 



5.3 Célcsoportok 

 

A projektünk fı célcsoportja az önkéntesek, akik segítenek megvalósítani az akciót. Más érintett 

célcsoportok a tulajdonosi kör illetve a helyi lakosság (Zsögöd). Számukra a leghatékonyabb elérési 

csatorna a közösségi oldalon való hirdetés, valamint a plakátok. 

A tulajdonossal személyesen beszéltünk, beszámoltunk neki a versenyrıl, valamint az elsı próbáról. 

İ azzal segít, hogy hozzáférést adott a kerthez valamint a kúriához. Ugyanakkor a bemutató 

vetítéséhez és a zsíros kenyér, forró tea elfogyasztásához biztosította a helyszínt egy iroda 

formájában. A tulajdonos családja is aktívan részt vett a takarítási akcióban.  

A sajtó is egy célcsoport, akinek a takarítási akciót bemutató cikkének köszönhetıen szélesebb körben 

válik ismerté a Mikó udvarház. 

 

7 Tevékenységek megnevezése és leírása 

 

A projekt folyamán megvalósított tevékenységek: 

Elıkészítı szakasz. 

 1 A takarítás megszervezése, szükséges anyagok beszerzése. 

Az elıkészítés során a tulajdonossal való egyeztetés, a takarítás kellékeinek az összeállítása, 

beszerzése került megszervezésre. 

 2 Az esemény meghirdetése: 

Az elsı lépésben a Facebook közösségi oldalon létrehozott eseményen tájékoztattuk az érdeklıdıket. 

Második lépésben pedig az eseményt ismertetı plakát került kihelyezésre. 

 3 Média.  

A helyi médiával való kapcsolatfelvétel keretében a esemény nagyobb ismertségét próbáltuk elérni, az 

udvarház népszerőségét is növelve. 

Kivitelezési szakasz. 

 1 A szükséges eszközök helyszínre szállítása. A csapattagok tulajdonában levı 

személyautókat használtunk erre a célra. 

 2 Az önkéntesek fogadása. A rendezvény ideje alatt folyamatosan történt, annak 

függvényében, hogy mikor érkeztek. 



 3 A takarítás koordinálása során a feladat a munka megszervezése, és felügyelete volt. 

 4 A takarítás folyamán az összegyőlt kis csapat szorgos módon rövid idı alatt végrehajtotta a 

számára kitőzött feladatokat. 

 5 A tea és a zsíros kenyerek elıkészítése során, a helyszínen elkészítették a csapatunk tagjai. 

A teát mind munka közben, mind a bemutató alatt folyamatosan szolgáltuk fel. 

 6 A Mikó kúria történetének ismertetése. A csapatunk összeállított egy, a kúria történetét 

röviden ismertetı prezentációt. 

 

8 A projekt hatása a célcsoportra és környezetre 

1 Önkéntesekre gyakorolt hatás. 

Számukra egy jó hangulatú takarítási akciót szerveztünk, egy kikapcsolódást, illetve a kúriáról való 

ismeretanyag bıvítését tettük lehetıvé. 

 2 A tulajdonosra gyakorolt hatás. 

A tulajdonos számára segítséget jelentett az akció, ugyanis mentesült a takarítással járó költségek alól, 

ugyanakkor munkaidıt szabadított fel a feladattal megbízott alkalmazott számára. Ezenkívül az 

önkéntes akció tudatosította azt is, hogy igenis fontosnak érezzük az épület fenntartahtóságát, 

bizonyítottuk, ohgy közösségi szemszögbıl is értékes épületrıl van szó. 

 3 Sajtóra gyakorolt hatás  

A helyi sajtó érdemben nem reagált a meghívóra, így saját fotósaink dokumentálták az eseményt. 

 

9 A projekt online megjelenítése 

A projekt online megjelenése is segít az ismertetésben, a népszerősítésben. Csapatunk 

létrehozott a nagytakarítási akcióról egy Facebook eseményt, valamint egy csoportot is a csapat 

számára, ezzel is promoválva a kúria kertjének rendbe hozását. 

Hosszú távon elindítunk egy blogot, amelyen folyamatosan beszámolunk az aktuális 

eseményekrıl, rendezvényekrıl és azok eredményeirıl. Ugyanakkor egy weboldal is tervbe van, ahol 

bemutatnánk a Mikó kúria történetét, ugyancsak hirdetnénk a megszervezésre kerülı 

tevékenységeket. 


