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Bevezetés 
 

Gyergyócsomafalva község (SIRUTA kódja: 84086) Gyergyószentmiklóstól mintegy 9 km-re, a Maros 

folyó felső folyása mentén és a gyergyói medence közepén helyezkedik el, a közigazgatási határa pedig 

Gyergyóalfalu községtől egészen Gyergyóújfalu község közigazgatási határáig terjed. A község nevét az 

egyetlen falváról kapta melyhez közigazgatásilag nem tartozik egyetlen falu sem. 

A vasúti hálózat nem érinti közvetlenül a községet, viszont áthalad rajta a 126-os jelzésű megyei út, 

amely összeköti a szomszédos községekkel. Gyergyócsomafalva gazdag a turisztikai látnivalók terén, 

legyen szó műemlékekről vagy természeti, környezeti értékekről. Gyergyócsomafalva jelenlegi 

helyzetének az elemzése az 1992-2020-as időszakra vonatkozóan történt, kiegészítve a következő 10 

évre vonatkozó becslésekkel. 

 
Térkép 1 – Gyergyócsomafalva területi igazgatási határa 

 

Forrás: © Planificatio 2021 

Ahhoz, hogy még relevánsabb információkat kapjuk a község jelenlegi helyzetéről, fontos, hogy a 

megyei összehasonlítás mellett megjelenjen a térségi összehasonlítás is. Gyergyócsomafalva tagja a 

G10 Helyi LEADER egyesületnek, amelyben a következő közigazgatási területek kaptak még helyet: 

Borszék város, Gyergyóholló, Gyergyótölgyes, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Gyergyószárhegy, 

Gyergyóújfalu, Gyergyóalfalu, illetve Vasláb község. Hargita megyének a jelenleg is hatályban lévő 

vidékfejlesztési stratégiájában pedig a következő ellátási térségek jellenek meg (lásd az alábbi 

térképen) 
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Térkép 2 – Hargita megye térségi eloszlása 

 

 

Forrás: Hargita megye vidékfejlesztési stratégiája© Planificatio 2021 

Hargita megye vidékfejlesztési stratégiájában összesen 16 térségre vannak osztva a megye 

adminisztratív igazgatási területei. A térséghatárok kijelölésekor szem előtt volt tartva a települések 

földrajzi elhelyezkedése mellett a természeti és kulturális értékük, a hasonló gazdasági beágyazódás, 

illetve, hogy a megye municípiumai is térségtagok legyenek, a LEADER térségekkel ellentétben. Ezáltal 

a municípiumok szerepe megerősödik a térségi együttműködések terén. 

Ez a térségi eloszlás területileg kisebb, mint a G10 térsége, ezért Gyergyócsomafalva szerepe 

hatványozódik. Ebben a területi eloszlásban a Gyergyói térség a következő közigazgatási egységeket 

foglalja magába: Vasláb, Gyergyóújfalu, Gyergyócsomafalva, Gyergyóalfalu, Gyergyószentmiklós és 

Gyergyószárhegy. A térségi együttműködések hozzájárulnak a települések fejlődéséhez és 

versenyképességük javításához.  

Az alábbiakban a térségi összehasonlításnál ezt a területi eloszlást fogjuk szem előtt tartani. 

  



 

 

 

V 1.0 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2021-2030 
COMUNA CIUMANI , JUDEȚUL HARGHITA 

7 

Társadalom 

Demográfia 
Ábra 1- Gyergyócsomafalva népességszámának alakulása 2030-ig 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A község népessége a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent. Míg 1992-ben 4931 lakosa volt, 

addigra 2020-ra 4323 főre csökkent. A Nemzeti Statisztikai Intézet által rendelkezésünkre bocsátott 

adatok alapján, ha a vizsgált időszakra jellemző trend tovább folytatódik, akkor a község lakossága 

2030-ra akár 4124 főre csökkenhet.  

Ábra 2 – A népességszám viszonyított alakulása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A fenti diagramon Hargita megye, illetve Gyergyócsomafalva népességének 1992-höz viszonyított 

alakulását figyelhetjük meg. Az ábra elemzése után elmondható, hogy mindkét területi egység 

népessége folyamatosan csökkent a vizsgált időszakban, viszont a csökkenés Gyergyócsomafalva 

esetében sokkal intenzívebb. A gyergyói térség esetében is hasonló csökkenést lehet felfedezni. Az 

alábbi térképen megfigyelhető Hargita megye közigazgatási egységeinek a lakosság száma 2021-ben. 

Megfigyelhető, hogy a legnagyobb népességgel a megye municípiumai rendelkeznek, őket követik a 
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városok, majd a községek. Gyergyócsomafalva lakossága 2021-ben 4303 fő volt, amellyel a térképen a 

2000-5000 kategóriába található. 

Térkép 3 – Hargita megye területi igazgatási egységeinek a népessége 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Ahogy az alábbi diagramon is észlelhető, ez a trend továbbra is folytatódni fog. Ha a szükséges 

beavatkozásokat nem hozzuk meg, akkor 2030-ra a népesség 83,64%-a lesz az 1992-ben mért 

adatoknak. Fontos megjegyezni, hogy a becslések szerint 2030-ra a térség kevésbé tudja megtartani a 

népességét, mint Gyergyócsomafalva. 

Ábra 3 – Népességszám változás 2030-ig 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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Térkép 4 – Hargita megye területi igazgatási egységeinek népesség változása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A fenti térképen Hargita megye népesség változását láthatjuk 2007-2021-között. Megfigyelhető, hogy 

a megye északi perifériáján elhelyezkedő közigazgatási egységek települései sokkal intenzívebben 

veszítették a népességüket, mint a mást területi egységek. Ezek a természetes népességcsökkenések 

legtöbb esetben a perifériákon elterülő területi egységek munkapiaci vonzerejének köszönhetőek, 

vagyis a kevés munkalehetőség miatt a fiatal népesség közelebb költözik az erősebb gazdasággal 

rendelkező municípiumokhoz, városokhoz. Ez a jelenség a fenti térképen is megfigyelhető, a 

Csíkszereda és Székelyudvarhely közvetlen környezetében elhelyezkedő községek népességszámának 

a változása pozitív, míg a megye más részei többnyire negatív ez a trend. 

Gyergyócsomafalva korösszetétele látható az alábbi diagramon. A vizsgált időszakban megfigyelhető a 

0-4 éves korcsoport folyamatos csökkenése, és ezzel ellentétben az idős korosztály száma pedig 

folyamatos növekedést mutat. 1992-ben a 65 év feletti korcsoport a teljes népesség 14%-át tette ki, 

míg 2020-ra ez az arány elérte a 20%-ot. 

  



 

 

 

V 1.0 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2021-2030 
COMUNA CIUMANI , JUDEȚUL HARGHITA 

10 

Ábra 4 – A népesség korösszetétele 2030-ig 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Az alábbi diagramon megfigyelhető a népesség korcsoport szerinti eloszlása országos, regionális, 

megyei, térségi és helyi szinten 2021-ben. Az elemzés során látható, hogy a 45 év feletti korosztály 

aránya a községben meghaladta a megyei, térségi, regionális és a nemzeti szintet is, míg a 44 év alatt 

korcsoportok a viszonyított átlagok alatt helyezkedtek el. Az adatok a népesség elöregedésére 

engednek következtetni, ami további lépések szükségességét feltételezik. 

Ábra 5 – Korösszetétel országos, regionális, megyei és helyi szinten 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Az idős lakosság száma a vizsgált időszakban folyamatosan növekedett. 2021-re elérte a 867 főt, és a 

becslések alapján ez a trend folytatódni fog. A község azzal kell számoljon, hogy 2030-ra a 65 év feletti 

népesség elérheti a 980 főt, ezért további intézkedéseket kell hozzon az idősellátás fejlesztésére. 
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Ábra 6 – Az idős népesség számának alakulása 2030-ig 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A népszámlálás adatainak birtokában elkészítettük a község korfáját 1992-ben és 29 évvel később, 

2021-ben. Ezeken a speciális szalagdiagrammokon a vízszintes ágakon a népesség nemenkénti 

korcsoportos létszámát, a függőleges tengelyen a népesség életkorát olvashatjuk 0 évtől akár 100 év 

felettig. Az alábbi két ábrán megfigyelhető a község korfája 1992-ben, illetve 2021-ben. Míg az 1992-

es korfáról az olvasható le, hogy a legnépesebb korcsoportot a 20-24 év közötti személyek alkotják, 

addigra 2021-ben a 50-54 éves korosztály volt a legnépesebb. 

Ábra 7 – A község korfája 1992-ben 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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Ábra 8 – A község korfája 2020-ban 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A korfa adatai nagyon jó útmutatók, főleg, ha a tendenciák tartósnak bizonyulnak, oktatáspolitikai 

tervezésben, egészségügyi és szociális szolgáltatásokat illetően. A gyereklétszám folyamatos 

csökkenése esetén kevesebb pedagógusra lesz szükség. Míg 1992-ben összesen 307 0-4 éves korú 

gyermek volt Gyergyócsomafalván, 2021-ben ez a szám 166-ra csökkent. A születésszámok 

megtartását vagy a gyereklétszám növelését családok lakásépítési támogatásával vagy egyéb 

facilitásokkal, illetve többgyermekes családok hazaköltözésének támogatásával lehetne segíteni. A 

korfa segít bölcsődei és óvodai csoportok tervezésénél, de azt is ki lehet számolni, hogy hány tanulót 

visznek el a szabad iskolaválasztás miatt a községből (a korcsoportok létszámából kivonva az egyes 

évfolyamok létszámát).  

2021-ben a legnépesebb női korcsoportok a községben a 50-54 évesekéi, az ő létszámuk 197 fő, a 

legnépesebb férfi korcsoportok a szintén 50-54 évesekéi, az ő létszámuk 213 fő. 

A helyi társadalom öregedési tendenciája is kiderül a korfából. 1992-ben 695 65 év fölötti lakosa volt a 

községnek, 2021-ben pedig 867.  

Az utóbbi 10 évet tekintve viszont, 2010-ben 100 aktív korúra jutó (19-65 év) gyermekek száma 37,15, 

míg a 100 aktív korúra jutó időskorúak száma 31, 2021-ben ezek a számok a következőképpen 

alakultak: 28,3 gyermek és 33 időskorú jut 100 aktív korú lakosra. Hasznos információkat nyerhetnek 

a korfa pontos ismeretéből az orvosok is a különböző korcsoportok létszámát illetően (veszélyeztetett 

korcsoportok, gyermekek stb.) 

 

A lenti diagramon megvizsgálhatjuk a születések számának alakulását Gyergyócsomafalván 1992-től 

becsléssel egészen 2030-ig. Megfigyelhető egy ingadozás, viszont összességében csökkenést 

83
90

117
102

128
123

150
158

177
201

213
144

88
92

87
95

58
28

83
88

108
95

112
110

162
135

162
180

197
117
113

139
106

132
76

54

300 200 100 100 200 300

0- 4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85+

Csomafalva község korfája 2021-ben

Nő Férfi



 

 

 

V 1.0 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2021-2030 
COMUNA CIUMANI , JUDEȚUL HARGHITA 

13 

állapíthatunk meg. 1992-ben 4183 gyermek született Hargita megyében 2020-ra ez a szám 2861-re 

csökkent, vagyis 1322-vel kevesebb újszülöttet regisztráltak a megyében. Gyergyócsomafalva 

esetében a vizsgált időszak elején 51 gyermek született, míg 2020-ban csupán 36, összesen 15-tel 

kevesebb, mint a vizsgált időszak első évében. 

Ábra 9 – Az élveszületések alakulása 2030-ig 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Az elhalálozások számának változásában is hasonló trendet vélünk felfedezni, viszont a csökkenés 

kevésbé intenzív, mint az élveszületések esetében. Hargita megyében a vizsgált időszak legelső évében 

3961 személy hunyt el, ezzel szemben 2020-ban 278-cal többen, összesen 4239 elhalálozást 

regisztráltak. A községi adatokat szemügyre véve elmondhatjuk, szerencsésebb helyzetben van, mint 
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Gyergyócsomafalván, míg 2020-ban ez a szám 20 fővel csökkent. 

Ábra 10 – Az elhalálozások alakulása 2030-ig 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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szaporulat a legközelebb a pozitív egyenleghez, hiszen csupán 9 fővel haladta meg az elhalálozások 

száma az élveszületések számát, ezzel szemben 2012-ben, amikor a természetes szaporulat -42 fő volt. 

Ábra 11 – A természetes szaporulat alakulása 2030-ig 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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a pozitív érték alatt, ezzel ellentétben a megyei adatok drasztikusan csökkennek. 

Ábra 12 – A természetes szaporulat viszonyított alakulása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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Térkép 5 – A természetes szaporulat egyenlege Hargita megyében 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Ábra 13 – Csecsemőhaladóság - 2008-2020 átlaga 
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Fontos mutatónak számít a csecsemőhalandóság vizsgálata, mivel egy ország egészségügyi és szociális, 

továbbá a megfelelő várandós- és az újszülöttellátásra is utal. 

A csecsemőhalandóság az 1000 élve születésre jutó 1 éves kor alatti halálozások éves száma. A fenti 

grafikonon 2008-2020 közötti adatokat láthatunk. Az ábra szerint Gyergyócsomafalván 6,8 ezrelék volt 

a csecsemőhalandóság, míg a megyei mutató 9,1 ezrelék, az országos 8,2 ezrelék. A vizsgált évben 

Magyarországon 5,0 ezrelék, Olaszországban viszont csupán 3,3 ezrelék volt a csecsemőhalandóság. 

Azért fontos összehasonlítani a fent említett két ország adataival, mert az elemzések szerint a 

Romániából elköltözők nagy aránya ezt a két országot választja desztinációként, a magyar 

anyanyelvűek rendszerint Magyarországot, míg a román anyanyelvűek többsége Olaszországba 

költözik. A megfelelő várandós- és az újszülöttellátás nagy vonzáserőt jelent a fiatal családoknak.  

A csecsemőhalandóságot vizsgálva nem szabad figyelmen kívül hagyni az anya iskolai végzettségi 

szintjét, mely szorosan és egyértelműen befolyásolja a mutatókat. Ennek alapvető jellemzője az, hogy 

az iskolai végzettségi szint emelkedésével párhuzamosan csökken a gyermekek újszülöttkori 

halandósága. Mindemellett a csecsemőhalandóság kiemelkedő fontosságú mutató, egy ország 

egészségügyi ellátórendszerének fejlettségét, a várandósgondozás és az újszülöttellátás színvonalát 

kifejező mérőszám. 

A következő térképen megfigyelhető Hargita megye területi igazgatási egységei csecsemőhalandósága. 

Ebben a tekintetben a megyei adatok nagyon eltérőek. Egyes helyeken 1,5-3% között van a 

csecsemőhalandóság, míg vannak olyan területi igazgatási egységek, ahol 2 ezrelék környékén van az 

index. 

Térkép 6 – Csecsemőhalandóság Hargita megyében 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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A migrációs egyenleg az odaköltözések számának, illetve az elköltözések számának a különbsége. A 

vizsgált időszakban a községben csupán két évben volt az egyenleg pozitív, 2008-ban és 2010-ben. A 

megye migrációs egyenlege a teljes vizsgált időszakban negatív volt, viszont a térségi adatok többnyire 

pozitívak voltak a vizsgált időszakban. 

Ábra 14 – A migrációs egyenleg alakulása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Térkép 7 – Migrációs egyenleg Hargita megyében 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2020 
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A községbe állandó lakhellyel letelepedett népesség száma 2008 – 2020 között összesen 401 fő volt, 

és 370 fő költözött el véglegesen, ezáltal a pozitív migrációs egyenleg értéke összesen 31 fő. A községbe 

ideiglenes lakhellyel letelepedett népesség száma 2008 – 2020 között összesen 348 fő volt, és 615 fő 

vándorolt el ideiglenesen, ezáltal az ideiglenes negatív migrációs egyenleg értéke összesen -267 fő. Az 

adatokból az következik, hogy a helyi lakosság nem véglegesen költözik el a községből, sokkal inkább 

jellemző, hogy munkavállalás céljából, csupán ideiglenesen hagyják el Gyergyócsomafalvát. 

Ha csak a vizsgált időszak utolsó évének elvándorlásait vesszük szemügyre, akkor az adatok a következő 

képpen alakultak: Gyergyócsomafalva -15 fő; a gyergyói térség – 259 fő; Hargita megye -540 fő. Ahhoz, 

hogy ezeket a számadatokat értelmezni tudjuk, szükséges viszonyítani a népesség számához. Miután 

az összehasonlítás megtörtént, a következő adatokhoz jutottunk: Gyergyócsomafalva népességének 

0,35%-a költözött el véglegesen vagy ideiglenesen a községből, a megye 0,16%-a, a térség 0,30%-a. 

Összevetve a vándorlási egyenleget a természetes szaporulattal, megfigyelhető, hogy az elhalálozások 

és a születések miatt kialakuló népességfogyást nem tudta ellensúlyozni a 2008 és 2010-es évek pozitív 

migrációs egyenlege, így a község népessége folyamatos csökkenő tendenciát mutat. 

 

Lakásállomány 
Ábra 15 – A lakások számának alakulása 

 
Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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Ábra 16 – Az egy házra jutó lakos szám alakulása 

 
Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

 

Ábra 17 – Kiadott építkezési engedélyek száma 

 
Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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Térkép 8 – Lakáscélú építkezések Hargita megyében 

 
Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A fenti térképen vizsgálható Hargita megye helyzete a lakáscélú építkezési engedélyek kiváltása terén 
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Székelyudvarhelyen váltottak ki, viszont a megye összes municípiuma a megyei átlag fölött van. 
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kiköltöznek a szomszédos településekre, viszont a munkahelyük továbbra is a városban marad, 
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Gyergyócsomafalva a megyei átlagon helyezkedik el, összesen 51 építkezési engedélyt bocsájtottak ki 

új épületekre, ami a község méretét figyelembe véve jó adatnak számít, hiszen a jóval nagyobb 

szomszédos községek is ebben a kategóriában találhatóak. 
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Térkép 9 – Nem lakáscélú építkezések Hargita megyében 

 
Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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Gyergyószentmiklóson bocsájtottak ki, ezt követte Gyergyószárhegy, majd a többi község, aki 

Gyergyócsomafalvához hasonlóan az 5-50-es kategóriában található. 
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Kultúra 

 

Gyergyócsomafalva fejlesztési lehetőségeit tekintve érdemes vizsgálat tárgyává tennünk a kultúra 

fogalmának értelmezését a különböző társadalmi csoportok tekintetében, és kitérnünk arra, hogy a 

rendelkezésünkre álló adatok alapján a térség milyen erőforrásokkal és egyben lehetőségekkel 

rendelkezik. 

A hétköznapi emberek percepciója szerint a kultúra, mint fogalom még manapság sem jelent egyebet, 

mint valami távolit, a nagyközönség számára hozzáférhetetlent, amelynek művelése és gondozása a 

művelt elit számára van fenntartva. Ezzel ellenkezőleg a szakmabeliek, mint művészek, archeológusok 

számára a kultúra jelöli az emberek anyagi és szellemi alkotásainak összességét. Megállapíthatjuk 

tehát, hogy a hétköznapi szóhasználatban a kultúra fogalmának szűk értelmezésével találkozunk, míg 

a tudományos diskurzusban elfogadottabb a fogalom tág értelmezése. Azt is fontos kiemelnünk, hogy 

a kultúrát nem eleve adottként, hanem keresendőként kell értelmeznünk, amely akkor nyeri el 

rendeltetését, ha hozzáad valamit az ember és a közösség önmagáról alkotott képéhez. 

Élő kultúráról ott beszélhetünk, ahol van aktív értelemben vett befogadás erre nézve. Ahol ugyanis az 

alkotók és befogadók aktív viszonyban, folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással, életképes 

kultúráról beszélhetünk. A kultúra fogyasztói oldalát tekintve érdemes egy pontosítást tennünk: a 

hagyományos kultúrpolitikák általában „a” kultúra közönségéről szoktak beszélni, holott hasznosabb 

lehet a kultúra közönségeiről tenni említést és fontolóra venni azt, hogy az eltérő közönségeknek jogos 

igénye lehet a kultúra különböző formáinak a megélésére. Ettől kezdve pedig nem csupán a kulturális 

fogyasztás mennyiségére kell koncentrálni, hanem a befogadás minőségére, egyáltalán hogyanjára is. 

A következőkben figyelembe véve mind a kultúra alkotóit, mind annak befogadóit, egy általános képet 

kívánunk kialakítani a Nemzeti Statisztikai Intézet által rendelkezésünkre álló adatok alapján. 

Az épített kulturális örökséget általánosságban a műemlék épületekkel azonosítják. Annak ellenére, 

hogy Gyergyócsomafalva esetében sem A, sem B kategóriás műemlék nem szerepel a Hargita megyei 

műemléklistán, a község számos, a kultúrát érintő területen jeleskedik. Mindezek mellett Fontos 

megemlíteni a Bel Canto kamarakórust, amelyet 1997-ben alapítottak. Az alapító pedagógusok fontos 

szerepet töltenek be a mai napig a kórus életében, legyen szó a környék fiataljainak az összehívásától 

a rendezvényeken való fellépésekig. A kórus nem csak a gyergyócsomafalvi kulturális élet 

sokszínűségéhez járul hozza, hanem a gyergyói medence több települése kulturális eseményeinek 

növeli a színvonalát. 
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Térkép 10 – Tájházak, időszakos nyitvatartású intézmények 

 

Forrás: Hargita megye kulturális stratégiája © Planificatio, 2021 

A megye helyi közigazgatási egységeinek többségében működik tájház vagy ahhoz hasonló időszakos 

nyitvatartású intézmény. Ez alól nem jelent kivételt Gyergyócsomafalva sem, ahol jelenleg egy tájház 

működik, ami pozitív eredménynek tekinthető, hiszen csak két község rendelkezik 2 tájházzal vagy 

ahhoz hasonló, időszakos nyitvatartású intézménnyel és 25 településben egyetlen hasonló intézmény 

sem található. A tájház mellett egy emlékház is működik, ami szintén a község épített kulturális 

örökségét kívánja hangsúlyozni. 

A könyvtárak számának alakulását vizsgálva, Hargita megyében a 2008 és 2020 közötti időszakban 

csökkenést észlelhetünk. Amíg ugyanis 2008-ban 270 közkönyvtár működött a megyében, addig 2020-

ra ezek száma közel a felére, 147-re csökkent. Gyergyócsomafalván is az említett időszakban változott 

a könyvtárak száma, hiszen 2008 és 2009 között 2 könyvtár működött, majd a számuk 3-ra nőtt. 2013-

tól újra 2 könyvtár működött a községben, 2019-től viszont csak egy könyvtárat látogathatnak az 

olvasók. 
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Táblázat 1 – Az olvasók és a kötetek számának változása a helyi könyvtárban 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Az elmúlt 10 év során a könyvtárak számának csökkenése mellett csökkent az olvasók és a kötetek 

száma is mind a megyében, mind a vizsgált községben. A megyében az időszak elejéhez képest az 

olvasók száma a kétharmadára csökkent. Gyergyócsomafalva esetében ez a csökkenés drasztikusabb, 

hiszen 10 év alatt az olvasók száma kevesebb, mint egyharmadára csökkent. A kötetetek száma Hargita 

megyében az említett időszak során folyamatosan csökkent, több mint 600.000 kötettel kevesebbet 

számolnak jelenleg, mint 10 évvel korábban. Gyergyócsomafalván a kötetek számát illetően 2011 és 

2018 között kisebb változások mutatkoztak, viszont 2019-ben 18.000 kötettel csökkent a könyvtár 

kötetállománya. 

Térkép 11 – Működő tánccsoportok Hargita megyében 

 

Forrás: Hargita megye kulturális stratégiája © Planificatio, 2021 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hargita megye 64.199 59.206 60.783 60.818 52.896 50.990 49.089 48.876 47.640 39.714

Gyergyócsomafalva 500 420 572 379 266 427 403 368 181 140

Hargita megye 3.056.326 2.886.363 2.855.869 2.810.377 2.686.641 2.646.518 2.588.013 2.531.892 2.473.732 2.378.125

Gyergyócsomafalva 27.811 27.710 22.844 24.437 27.514 27.649 27.776 26.232 8.160 8.345
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A Hargita megye településein működő tánccsoportok száma mutatószámként szolgálhat az élő 

kultúrára vonatkozóan. A fenti térképen láthatjuk, hogy a megye településeinek jelentős számában egy 

vagy két tánccsoport működik. Láthatunk azonban olyan településekre is példát, ahol nem működik 

tánccsoport vagy azok száma eléri akár a 7-et is. Gyergyócsomafalva a működő 10 tánccsoportjával 

kimagasló eredményt mutat, hiszen itt található a megyében a legtöbb tánccsoport. 

A számos tánccsoport mellett más kulturális szervezetek is működnek a községben. A fúvós hangszerek 

iránti érdeklődés, amely egyre népszerűbbnek tekinthető a megyében, Gyergyócsomafalván is érezteti 

hatását, hiszen a községben 24 tagot számláló fúvószenekar működik. 

A község kulturális sokszínűséget az is bizonyítja, hogy az online kérdőívet kitöltők több, mint 3 csillagot 

adtak a maximális 5-ből a település kulturális lehetőségeire. A romániai átlag a benchmark felmérés 

szerint 3,41 csillagra értékelte a települése kulturális lehetőségeit. 

Ábra 18 – A kulturális lehetőségek értékelése 

 

Forrás: © Planificatio 2021 
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Szociális ellátás 

 

Ahhoz, hogy egy település közösségi élete megfelelően működhessen, a már fentebb említett faktorok 

mellett szükség van egy jól kiépített szociális ellátórendszerre is.  

A következő táblázatban látható, hogy Hargita megyében milyen típusú szociális ellátóegységek 

vannak. 

Táblázat 2 – Hargita megyében működő szociális intézmények 

A szervezetek fő tevékenységi 

köreinek hivatalos 

megnevezése 

Az 

intézmények 

száma a 

megyében 

Település Befogadóképesség 

Kedvezményezettek 

száma 

 

Centre rezidențiale de îngrijire 

și asistență medico-socială 

pentru persoane vârstnice, 

bolnavi cronici în faza 

terminală 

1 Székelyudvarhely Székelyudvarhely - 32 

Centre rezidențiale de îngrijire 

și asistență pentru persoane 

vârstnice 

7 Maroshévíz 

Székelyudvarhely (2) 

 

Homoródszentmárton 

 

Gyergyóújfalu 

Gyergyószentmiklós 

 

Csíkszereda 

Maroshévíz - 24 

Székelyudvarhely – 72 

 

Homoródszentmárton 

- 45 

Gyergyóújfalu - 38 

Gyergyószentmiklós - 

156 

Csíkszereda - 15 

Centre rezidențiale pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități/pentru copii în 

sistemul de protecție 

specială/de îngrijire și asistență 

pentru mamă și copil/pentru 

tineri în dificultate/de îngrijire 

și asistență pentru victime 

violenței în familie/ de îngrijire 

și asistență pentru persoane 

fără adăpost/ de îngrijire și 

asistență pentru persoane 

victime ale traficului de 

persoane/ de îngrijire și 

asistență pentru alte categorii 

de persoane în situație de 

dependență  

76 Székelyudvarhely 2 

Borszék  

Csíkszereda 21 

Tusnádfürdő 2 

Gyergyószárhegy 2 

Gyergyószentmiklós 7 

 

Kászonaltíz 

Felsőboldogfalva 2 

Újszékely 4 

Kányád 2 

Gyergyótölgyes 2 

Csíkszépvíz 5 

Maroshévíz 2  

Szentegyháza 

Csíkdánfalva 

Bélbor 2 

Székelyudvarhely 30 

Borszék 28 

Csíkszereda 649 

Tusnádfürdő 88 

Gyergyószárhegy 52 

Gyergyószentmiklós 

243 

Kászonaltíz 12 

Felsőboldogfalva 20 

Újszékely 42 

Kányád 8 

Gyergyótölgyes 100 

Csíkszépvíz 145 

Maroshévíz 52 

Szentegyháza 8 

Csíkdánfalva 7 

Bélbor 80 
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Bögöz 

Siménfalva 3  

Székelykeresztúr 9 

Oklánd 

Gyergyóvárhegy  

Csíkszentmárton 2 

Csíkszentkirály 1 

Csíkszentsimon 1 

Bögöz 12 

Siménfalva 28 

Székelykeresztúr 81  

Oklánd 69  

Gyergyóvárhegy 20 

Csíkszentmárton 18 

Csíkszentkirály 8 

Csíkszentsimon 8 

Centre de zi pentru persoane 

vârstnice/ servicii de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane 

vârstnice, persoane cu 

dizabilități, persoane aflate în 

situație de dependență  

8 Székelyudvarhely 3 

 

 

 

 

Csíkszereda 2 

Maroshévíz 

Gyergyószentmiklós 

Székelykeresztúr  

Székelyudvarhely 55, 

valamint az 

egészségügyi ellátó és 

szociális segélyközpont 

esetében 307/nap 

Csíkszereda 734 

Maroshévíz 30  

Gyergyószentmiklós 

425 

Székelykeresztúr 

400/nap 

Servicii în comunitate pentru 

persoanele adulte cu 

dizabilități/centre de zi pentru 

familie și copii/centre de zi 

pentru victimele violenței în 

familie/centre de zi pentru 

persoane toxico-dependente, 

pentru persoane cu adicții: 

droguri, alcool, alte substanțe 

toxice, etc. /centre de zi pentru 

victimele traficului de 

persoane/pentru persoanele 

fără adăpost/centre de 

preparare și distribuire a hranei 

pentru persoane în risc de 

sărăcie 

14 Gyergyószentmiklós 3 

Székelyudvarhely 3 

Csíkszereda 6 

Siménfalva 

Felsőboldogfalva 

 

Gyergyószentmiklós 

190 

Székelyudvarhely 50 

Csíkszereda 733 

Siménfalva 50 

Felsőboldogfalva 6 

 

Centre de zi pentru copii: copii 

în familie, copii separați sau în 

risc de separare de părinți  

27 Gyergyószentmiklós 2 

Székelyudvarhely 5 

Csíkszereda 2 

Etéd 1 

Zetelaka 2 

Korond 1 

Máréfalva 1 

Parajd 2 

Csíkszentdomokos 1 

Gyergyószentmiklós 90 

Székelyudvarhely 236 

Csíkszereda 80 

Etéd 30 

Zetelaka 50 

Korond 30 

Máréfalva 35 

Parajd 51 

Csíkszentdomokos 38 
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Székelyvarság 1 

Gyergyóújfalu 1 

Csíkszentsimon 1 

Gyergyócsomafalva 1 

Gyergyóremete 2 

Balánbánya 2 

Maroshévíz 1  

Csíkszentmárton 1  

Székelyvarság 22 

Gyergyóújfalu 21 

Csíkszentsimon 20  

Gyergyócsomafalva 20 

Gyergyóremete 42 

Balánbánya 32 

Maroshévíz 24 

Csíkszentmárton 40  

Összesen 133 intézmény 

 

A fenti táblázatból látható, hogy Hargita megye kiterjedt szociális ellátó rendszerrel rendelkezik, az 

intézmények számát és befogadóképességét tekintve. Összehasonlítva a szomszédos Kovászna megyei 

adatokkal, ahol összesen 76 szociális ellátóegység van, elmondható, hogy Hargita megyében 57 

szociális ellátóintézménnyel van több. 

A következő táblázatban összefoglaltuk azokat az intézményeket, amelyek Gyergyószentmiklóson, 

illetve környékén helyezkednek el.  

Táblázat 3 – A térségben működő szociális intézmények 

Település 

jellege 

Település A szervezet 

hivatalos 

megnezevése 

A szolgáltatás hivatalos 

megnevezése 

Befogadó-

képesség 

Városi Gyergyószentmiklós Centrul de 

îngrijire medicală 

și de asistență 

socială - CIMAS 

Gheorgheni 

Servicii de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane 

vârstnice, persoane cu 

dizabilităţi, persoane aflate în 

situaţie de dependenţă 

 

425 

Városi Gyergyószentmiklós Servicii de 

asistență 

comunitară 

Centre de zi pentru asistenţă 

şi suport pentru alte 

persoane aflate în situaţii de 

nevoie 

10 

Városi Gyergyószentmiklós Căminul de 
bătrâni Sf. 
Elisabeta 

Centre rezidenţiale de 

îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane vârstnice 

156 

Városi Gyergyószentmiklós Centrul de 
adăpost pentru 
persoane fără 
locuință 
 

Centre rezidenţiale de 

îngrijire şi asistenţă  pentru 

persoanele fără adăpost 

50 

Városi Gyergyószentmiklós Centrul de 
plasament  tip 
familial 
 

Centre rezidenţiale pentru 

copii în sistemul de protecție 

specială 

36 
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Vidéki Gyergyóújfalu Cămin pentru 
persoane 
vârstnice 
 

Centre rezidenţiale de 

îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane vârstnice 

38 

Városi Gyergyószentmiklós Centrul de 
îngrijire și 
asistență 
Gheorgheni 
 

Centre rezidenţiale  pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități 

50 

Városi Gyergyószentmiklós Casa de tip 
familial din cadrul 
centrului de 
plasament 
familial nr. 2 
Miercurea Ciuc 
 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de protecție 
specială 
 

8 

Vidéki Gyergyóvárhegy Casa de tip 
familial Subcetate 
din cadrul 
Centrului de 
Plasament 
Familial Bilbor 
 

Centre rezidenţiale pentru 

copii în sistemul de protecție 

specială 

20 

Városi Gyergyószentmiklós Casa de tip 
familial din cadrul 
Centrului de 
plasament de tip 
familial nr. 2 
Miercurea Ciuc 
 

Centre rezidenţiale pentru 

copii în sistemul de protecție 

specială 

 
 
 

7 

Városi Gyergyószentmiklós Centrul de 
Îngrijire și 
Asistență pentru 
Persoane Adulte 
cu Dizabilități 
Gheorgheni 
 

Centre rezidenţiale  pentru 
persoane adulte cu 
dizabilitățiăți 
 

50 

Városi Gyergyószentmiklós Cantina socială 
Szeretet Konyha 
 

Centre de preparare şi 
distribuire a hranei pentru 
persoane în risc de sărăcie 
 

160 

Vidéki Gyergyóremete Serviciul social de 
zi pentru copii - 
Creşă  
 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii separaţi 
sau în risc de separare de 
părinți 
 

20 

Vidéki Gyergyóremete Centrul de zi 

Arpadhazi Szent 

Margit 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii separaţi 

22 



 

 

 

V 1.0 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2021-2030 
COMUNA CIUMANI , JUDEȚUL HARGHITA 

30 

sau în risc de separare de 
părinți 
 

 

Vidéki Gyergyócsomafalva Centrul de zi "Pali 
Szent Vince"  
 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii separaţi 
sau în risc de separare de 
părinți 
 
 

20 

Vidéki Gyergyóújfalu Centrul de zi 

Sfântul Ioan 

Botezătorul 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii separaţi 
sau în risc de separare de 
părinți 

21 

Városi Gyergyószentmiklós Centrul 
rezidential 
Caminul "Sf. Ana" 
 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de protecție 
specială 

42 

Városi Gyergyószentmiklós Centrul de zi 
pentru servicii de 
asistență 
comunitară 
 

Centre de zi  pentru asistenţă 
şi suport pentru alte 
persoane aflate în situaţii de 
nevoie 

20 

Városi Gyergyószentmiklós Centrul de zi 
pentru copii cu 
dizabilități 
"Marton Aron" 
 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii separaţi 
sau în risc de separare de 
părinți 
 
 

50 

Városi Gyergyószentmiklós Centru de zi de 
dezvoltare și 
educare timpurie 
- Gheorgheni 
 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii separaţi 
sau în risc de separare de 
părinți 
 

40 

 

A fenti táblázatból látható, hogy az elemzett térségben összesen 20 szociális ellátóintézmény van, 

amelynek nagy többsége Gyergyószentmiklóson létesült. A szervezetek foglalkozási körét tekintve, van 

8 olyan nappali központ, ahol rászorulók, családjuktól elszakadt vagy elszakadás veszélyében lévő 

gyerekek megsegítésével foglalkoznak. Továbbá, létesült 10 olyan lakóközpont, amelyek fő 

tevékenyégi körei az idősgondozás, a gyermekek védelme, a fogyatékossággal élők életének 

megkönnyítése. Mindezek mellett működik egy szociális konyha, valamint egy további intézmény, 

amelyben szolgáltatás szinten segítenek az időseknek, fogyatékkossággal élőknek, illetve a különböző 

függőségekben szenvedőknek. 

Összehasonlítva a megyei adatokat, illetve a térségi adatokat, látható, hogy a megyében lévő szociális 

ellátóegységek közel 16%-a Gyergyó-térségben van. 

Gyergyócsomafalva községben jelenleg két szociális ellátóintézmény működik. 
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A Szent Ferenc Alapítvány gyergyócsomafalvi Páli Szent Vince délutáni foglalkoztató létesítménye segít 

a településen élő, nehezebb sorsú gyerekeknek, hogy délutáni tanulással, neveléssel felzárkózzanak 

társaikhoz. 

A következő intézmény, a Napfény Szociális Központ, amelynek tevékenységét tekintve két csoportra 

lehet osztani: szerződött szolgáltatások, illetve közösségi szolgáltatások. 

A szerződött szolgáltatások közé tartozik a cseperedő program (Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont), az 

időstorna és az idősek klubja. A cseperedő program keretén belül a Gyulafehérvári Caritas munkatársai 

játékos formában segítik a 0-6 éves gyerekek alapkészségeinek fejlődését, mint például a beszéd, 

tájékozódás, figyelem, emlékezet. Az időstorna keretein belül szintén a Gyulafehérvári Caritas 

munkatársai szerveznek ilyen jellegű programot az időseknek, amely segít az izommerevség, 

hátfájások, illetve más testi panaszok enyhítésében. Gyergyócsomafalván 2005 óta működik az idősek 

klubja, ahol a tagok kéthetente egy alkalommal találkoznak és csoportfoglalkozáson vesznek részt. 

Ezen foglalkozások célja az aktív életforma fenntartása, a hosszú távon megelőzhető problémák 

szűrése.  

A közösségi szolgáltatások körébe a következők tartoznak: 

• Tájékoztatás és tanácsadás: ennek keretén belül információt szolgáltatnak a szociális jogokról és 

juttatásokról, valamint a deviáns viselkedések megelőzéséről, illetve megakadályozásáról, továbbá 

olyan támogató intézkedésekről, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű egyének és családok 

beilleszkedését. 

• Primér, szekundér és tercier egészségügyi prevenció és ellátás:  

- A lakosság egészségügyi állapotának felmérése 

- Egészségügyi és szociális kockázattal rendelkező, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 

személyek azonosítása a közösségben 

- Azon személyek nyilvántartásba helyezése, akik nem szerepelnek a családorvosi 

nyilvántartásban 

- Családorvosi tájékoztatások a hátrányos helyzetben lévők számára 

- Preventív egészségügyi ellátás biztosítása a hátrányos helyzetben élő, valamint 

veszélyeztetett családok, várandós anyák, gyermekágyas kismamák, idős krónikus 

betegek számára. 

• Tájékoztató és tudatosító programok: egészségnevelés, társadalmi nevelés, fogyatékosság stb. 

témákban. 

• Munkaerőpiac elérését segítő szolgáltatás: pályaorientációs tanácsadás, munkahely keresés és 

megtartás. 

• Aktív és egészséges életmódot népszerűsítő programok: kulturális -, művészeti események 

szervezése, önkéntes mozgalom, mozgásos tevékenységek szervezése. 

• Adománygyűjtés és osztás 

• Kockázati helyzetek figyelése: hangsúlyban az idősek, egyedülállók, alacsony jövedelemmel 

rendelkezők  

• Támogatás a társadalmi elszigeteltség megelőzése és leküzdése érdekében; 

• Személyi igazolványok beszerzése 

• Hátrányos helyzetűek egyének, családok társadalmi befogadást elősegítő egyéb tevékenységek: 

társadalmi kirekesztés kockázatának tudatosítása 



 

 

 

V 1.0 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2021-2030 
COMUNA CIUMANI , JUDEȚUL HARGHITA 

32 

• A mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységek végzésének támogatása: Besegítés a 

takarításban, bevásárlásban, számlák kifizetésében, ház körüli javításokban.  

A fent felsoroltak mellet az intézményben még működik egy úgynevezett „Kézről kézre, generációról 

generációra” program, ahol az önkéntesek hetente egy alkalommal szőni, varrni, nemezelni, illetve 

kötélverésre, gyöngyfűzés készítésére tanítják a gyerekeket.  

Egy következő program a kézimunkakör, amely 2016 óta működik a településen. A tagok nyugdíjas és 

aktívan dolgozó nőkből állnak. Az eszmecsere, a közös munka, a cserebere mellett a tagok 

hétköznapjait színesítik továbbá a más településen működő, hasonló tevékenységi körrel rendelkező 

csoportokkal való találkozás.  

Fentebb már említettük, hogy a közösség életében fontos szerepet játszik az önkéntesség is. Az 

önkéntesség, mint csoportos tevékenység 2017 óta működik az intézmény keretein belül.  

Összegezve a fenti információkat elmondhatjuk, hogy az elemzett községben a két szociális 

ellátóintézet igyekszik kielégíteni az összes szükségletét a település lakóinak, abban az esetben pedig, 

ha valamilyen más típusú szolgáltatásra van szüksége egy adott problémával küszködőnek, a 

környékbeli településeken meg lehet találni a megoldást rá. Ugyanakkor a kitöltött kérdőívek alapján 

a megkérdezettek 30%-a nyilatkozta azt, hogy szükség lenne egy öregotthon létrehozására a 

településen. Megvizsgálva a demográfiai adatokat, beigazolódik ennek szükségessége, ezért fontos 

megtenni a megfelelő lépéseket a szolgáltatás létrehozása érdekében. 
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Egészségügy 

 

Különösen a világjárvány idején számos kérdést fogalmaznak meg az országos és a helyi egészségügyi 

ellátórendszer felkészültségével, mindennapos működésével, hatékonyságával kapcsolatosan. Habár 

számos kritika éri az egészségügy romániai helyzetét mind az egészségügyi dolgozók, mind az 

egészségügyi szolgáltatásokat igénylő állampolgárok részéről, vannak olyan egészségügyi 

intézmények, települések, ahol fejlődés volt tapasztalható e téren. Mielőtt azonban az általunk vizsgált 

Hargita megyei település egészségügyi szolgáltatását górcső alá vennénk, megalapozottnak bizonyul 

bemutatni néhány olyan országos és nemzetközi adatot, amelyek viszonyszámként szolgálhatnak 

értelmezésünk során. 

Annak ellenére, hogy 2011 és 2017 közötti időszakban Romániában 56%-kal nőttek az egészségügyi 

kiadások 6,2 milliárd euróról 9,7-re, az Eurostat legfrissebb, 2017-es adatai alapján mégis Romániában 

voltak a legkisebbek az egészségügyi kiadások. Az GDP-hez viszonyított EU-s átlag 9,9%, míg 

Romániában ez az arány 5,2%. A 2017-es adatok alapján az egy főre jutó egészségügyi kiadások is 

Romániában voltak a legalacsonyabbak (474 euró). Az egy főre jutó orvosi konzultációk tekintetében 

Romániában 2017-ben egy személyre átlagosan öt orvoslátogatás jutott. Az éves kórházi fekvőbeteg-

elbocsátások ezer főre vetített száma szerint országunkban 2018-ban mintegy 4 millió kórházi kiutalás 

történt, így 205 kiutalás jutott ezer lakosra. A kórházi ápolás átlagos időtartama alapján az uniós 

középmezőnyben helyezkedünk el azzal, hogy a betegek ápolása átlagosan 7,4 napot vett igénybe. 

Összehasonlítva Románia egészségügyi rendszerének helyzetét néhány viszonyszám tekintetében az 

EU-s átlaggal, nincs sok okunk az elbizakodásra. A kérdés a továbbiakban arra vonatkozik, hogy a 

vizsgálódásunk tárgyát képező Gyergyócsomafalva alátámasztja a negatív országos eredményeket 

vagy az egészségügyi rendszer fejlődésének pozitív példájaként szolgálhat? 

Ábra 19 – Közegészségügy nemzeti, regionális, megyei és helyi szinten 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A közegészségügyi intézmények 1.000 lakosra jutó arányát vizsgálva az országban, a Központi régióban, 

Hargita megyében és Gyergyócsomafalván, úgy tűnhet negatív képet kapunk a helyi szintre 
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vonatkozóan. A fenti diagramon megjelölt közegészségügyi alapinfrastruktúra tekintetében ugyanis a 

helyi adatoknál jobb arányt mutatnak az országos, régiós és megyei adatok 1.000 lakosra nézve. 

A családorvosi rendelők 1.000 lakosra nézve a legnagyobb arányban a Központi régióban találhatók, 

ahol 2.000 lakosra jut egy családorvosi rendelő. Nemzeti és megyei szinten alacsonyabb ez az arány, 

ugyanis kevéssel több mint 2.000 lakosra jut egy családorvosi rendelő. Gyergyócsomafalván ez az arány 

alacsonyabb, vagyis több személy szükséges egy családorvosi rendelő létesítéséhez, mint a megyében 

vagy országos szinten. 

A fogorvosi rendelők aránya jobb tendenciát mutat mind a négy elemzett egységben. 1.000 lakosra 

nézve nemzeti szinten a legjobb az arány, ahol közel 1.400 személyre jut egy fogorvos. A Központi 

régióban és Hargita megyében alacsonyabb ez az arány. Ott ugyanis 1.800-2.000 személyre jut egy 

fogorvosi rendelő. A vizsgált község esetében a legalacsonyabb ez az arány, hiszen több mint 2.000 

személyre jut egy fogorvosi rendelő. 

A gyógyszertárak alacsonyabb arányban állnak rendelkezésre 1.000 lakosra nézve, mint a családorvosi 

rendelők és fogorvosi rendelők. Ez a tendencia jellemző mind a nemzeti és regionális adatokra, mind a 

megyei és gyergyócsomafalvi adatokra. A megyei adatok mégis a legreménykeltőbbek, hiszen ott 

kevesebb, mint 2.400 lakosra jut egy gyógyszertár. A nemzeti és regionális adatok ez alatt maradnak, 

hiszen közel 3.000 személyre számolnak egy gyógyszertárat. Gyergyócsomafalván még ennél is több 

személy szükséges egy gyógyszertár működtetéséhez, ugyanis ott kevesebb, mint 5.000 személy 

tudhat magáénak egy patikát. 

Ábra 20 – Az egészségügyi ellátás értékelése 

 

Forrás: © Planificatio 2021 

A gyergyócsomafalvi lakosok a község egyészségügyi ellátottságát a romániai átlag fölött értékelték. 

Míg a román átlag 3,1 csillagot adott a település egészségügyi ellátását illetően, addigra a helyiek 3,27 

csillagra értékelték. Ahhoz, hogy egy vonzó településről beszélhessük fontos, hogy a közegészségügyi 
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ellátás minősége kiemelkedő legyen. A válaszadók szerint Gyergyócsomafalva ezen a téren is megállta 

a helyét.  

Összefoglalva tehát az egészségügyi alapinfrastruktúrára vonatkozó adatokat, megállapíthatjuk, hogy 

az 1.000 lakosra jutó ellátottság Gyergyócsomafalván alacsonyabb, mint a nemzeti, regionális, térségi 

és megyei szinten. Azonban, ha ezeket az adatokat összevetjük az általunk készített kérdőíves 

felméréssel, amelyben egyebek mellett a lakosok elégedettségét mértük fel az egészségügyi 

intézményekkel kapcsolatban, pozitívabb képet kaphatunk. Amíg ugyanis Románia szinten az 

egészségügyi intézményekkel való elégedettség 3,10%, addig az említett településen 3,27% ez az 

arány. Arra a következtetésre juthatunk tehát, hogy a községben működő két családorvosi rendelő és 

két fogorvosi rendelő, valamint egy gyógyszertár kielégíti a lakosok elvárásait és magasabb az 

elégedettségük, mint Romániában átlagosan. 
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Gazdaság 
 

Oktatás 

 

Az oktatás sarkalatos pontja egy fejlesztési stratégiának, legyen szó a fiatal népesség oktatásáról, vagy 

felnőttképzésről. Egy helyi fejlesztési stratégia nem tudja nagymértékben befolyásolni az oktatás 

milyenségét, mivel az egy országosan, minisztérium által meghatározott keretek között kell történjen, 

viszont az oktatás minőségi feltételeihez nagyban hozzájárulhat. Egy fejlesztési stratégia magába kell 

foglalja az oktatás minőségi fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra megteremtésének feltételeit. 

Ahogy más értintett célcsoportok esetében, az oktatási intézmények vezető is lehetőséget kaptak arra, 

hogy elmondják véleményüket, értékeljék a jelenlegi oktatási feltételeket, valamint javaslatokat 

tegyenek a jövőre való tekintettel. Az egyeztetéssorozat során kiderült, hogy az oktatási intézmények 

igazgatói, vagy az intézményt képviselő személyek meglátásai szerint milyen infrastrukturális 

beruházásokra lesz szükség a közeljövőben, legyen szó didaktikai, informatikai eszközökről vagy 

épületbővítésről. 

Az alábbi diagramon megfigyelhető az iskolai népesség alakulása Gyergyócsomafalván, illetve Hargita 

megyében. Egy kisebb csökkenés észlelhető a községben és a megyei iskolai népesség számában is 

egyaránt. 

Ábra 21 – Az iskolai népesség alakulása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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Ábra 22 – Az iskolai népesség viszonyított alakulása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Ha az önmagához való viszonyított alakulást megfigyeljük, észrevehető, hogy 2021-re a bázis év 80%-

ára csökkent az iskolai népesség. A becslések szerint ez a csökkenés a továbbiakban is észlelhető lesz. 

2030-ra a térség iskolai népessége a bázis év 60%-ára, a megye iskolai népessége a bázis év 75%-ára, 

míg a község iskolai népessége a bázis év 67%-ára csökken. 

Az tanárok száma a vizsgált időszakban úgy a megyében, mint a községben eléggé változó volt. 

Gyergyócsomafalván 2008-ban 36 pedagógus töltött be tanári állást, a vizsgált időszak végén kettővel 

kevesebben, összesen 34-en. 

Ábra 23 – A pedagógusok számának alakulása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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Ábra 24 – A pedagógusok számának viszonyított alakulása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A becslések szerint a következő 8-10 évben a pedagógusok száma stagnálni fog úgy megyei, mint helyi 

szinten. Az alábbi táblázatban a gyergyócsomafalvi iskolák és óvodák vannak feltüntetve a 2020-as 

beiskolázási adatokkal együtt. A Köllő Miklós általános iskola rendelkezik jogi személyiséggel, amelyhez 

6 további alárendelt intézmény tartozik. A 2020-2021-es tanévben összesen 423 fő volt a diáklétszám 

a községben. 

Táblázat 4 – Oktatási intézmények a községben 

Siiir sorszám Hivatalos megnevezés Típus Diáklétszám 

1961104287 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "KÖLLŐ MIKLÓS" Jogi személyiséggel 153 

1962100238 ȘCOALA PRIMARĂ "FA" Alárendelt 25 

1962106176 ȘCOALA PRIMARĂ "KÖLLŐ MIKLÓS" Alárendelt 103 

1962106185 GRĂDINIȚA "CSALÓKA" Alárendelt 35 

1962106479 GRĂDINIŢA "BÓBITA" Alárendelt 40 

1962100211 ȘCOALA PRIMARĂ "SZILÁGYI" Alárendelt 36 

1962100229 GRĂDINIȚA "CSALÓKA" Alárendelt 31 

Forrás: SIIIR Cartografia școlară, © Planificatio 2021 

Az alábbi diagramon megfigyelhető az iskolai népesség eloszlása megyei, térségi és helyi szinten 2021-

ben. A községben az általános iskolások száma arányaiban nagyobb, mint a megyében vagy a gyergyói 

térségben, viszont a bölcsődések, illetve az óvodások száma alulmaradt a megyei, térségi szintekhez 

képest. 
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Ábra 25 – Az iskolai népesség eloszlása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A község magas közoktatás minőségét az is bizonyítja, hogy az online kérdőívet kitöltők több, mint 3,5 

csillagot adtak a maximális 5-ből. A romániai átlag a benchmark felmérés szerint 3,59 csillagra értékelte 

a települése közoktatás minőségét. 

Ábra 26 – A közoktatás értékelése 

 

Forrás: © Planificatio 2021 
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Vállalkozások 

Az alábbi diagram reprezentálja a községben bejegyzett aktív (minimum 1 alkalmazott és 1.000 lej 

realizált árbevétel) gazdasági társaságok által realizált árbevételt 2020-ban. Az 1623-as TEAOR szám 

alatt működő, épületasztalos-ipari termékek gyártásával foglakozó vállalkozások realizálták a 

legnagyobb árbevételt, évi több mint 16 millió lejt. Ezeket követték a lakó- és nem lakó épületek 

építésével foglalkozó vállalkozások (TEÁOR 4120), majd az élelmiszer jellegű bolti vegyes 

kiskereskedelem (4711), mindkét TEÁOR szám alatt működő vállalkozások összárbevétele meghaladta 

a 10 millió lejt évente. 

Ábra 27 – Az árbevétel TEÁOR számokra csoportosítva 

 

Forrás: Lista firme, © Planificatio 2021 

A realizált profitot véve szemügyre elmondható, hogy a 4773-as TEÁOR szám alatt működő Gyógyszer-

kiskereskedelem zárta a legjobban a 2020-as évet, több mint 1 millió lejes profittal. A sorban a második 

legnagyobb profitot a vezetékes távközléssel foglalkozó vállalkozások realizálták, összesen 923.210 

lejt. Megfigyelhető, hogy a községben működő gazdasági társaságok közül csupán 22 vállalkozás zárta 

veszteségesen a 2020-as évet, míg a fennmaradó 58 vállalkozás profitot könyvelhetett. 

Ábra 28- A profit TEÁOR számokra csoportosítva 
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Forrás: Lista firme, © Planificatio 2021 

Az alábbi diagramon megfigyelhető a Gyergyócsomafalván bejegyzett gazdasági társaságok által 

realizált árbevétel nemzetgazdasági ágazatokra bontva. A kereskedelem, gépjárműjavítás 

nemzetgazdasági ágazatban realizálták a legnagyobb árbevételt a községben, összesen 21.520.615 lejt. 

Ezt követi a feldolgozóipar közel 20 millió lejjel, majd az építőipar kevéssel több, mint 12 millió lejjel. 

Ábra 29 – Árbevétel nemzetgazdasági ágazatokra bontva 

 

Forrás: Lista firme, © Planificatio 2021 

Ábra 30 – Árbevétel százalékos eloszlása nemzetgazdasági ágazatokra bontva 
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Forrás: Lista firme, © Planificatio 2021 

A fenti diagramon láthatjuk az árbevétel százalékos eloszlását gazdasági ágazatonként. A községben 

regisztrált vállalkozások összárbevételének 35,59%-át kereskedelemben, 31,69%-át a 

feldolgozóiparban, míg 19,43%-át az építőiparban realizálták. Fontos megemlíteni a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás ágazatát is a maga 10,47%-ával. A fennmaradó ágazatok együttesen nem 

érték el az összárbevétel 4%-át, ezek közül is a legalacsonyabb árbevételt az adminisztratív é 

szolgáltatást támogató tevékenységek területén működő vállalkozások realizálták, mely nem érte el az 

összárbevétel 0,1%-át. 

Az alábbi diagramon megfigyelhető a Gyergyócsomafalván bejegyzett gazdasági társaságok 

befektetett eszközeinek, illetve forgóeszközeinek százalékos eloszlása TEÁOR számokra csoportosítva. 

A kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknál a legnagyobb a forgóeszközök aránya, ami az áruk 

viszonteladásának köszönhető, míg a községben a 9311 TEÁOR szám alatt működő vállalkozások 

(Sportlétesítmény működtetése), illetve az 5610 (vendéglátás) számokok esetében a befektetett 

eszközök aránya több, mint 85%. A befektetett eszközök magas aránya a nagy értékű ingatlanoknak 

köszönhető. 

Ábra 31 – A befektetett- és forgóeszközök aránya 

 

Forrás: Lista firme, © Planificatio 2021 
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Turizmus 

 

A turizmus fejlesztése meghatározó pontja egy település fejlesztési stratégiájának. Gyergyócsomafalva 

nagy potenciállal bír a turizmus terén, amit ki is használ. Rengeteg természeti, kulturális értékkel 

büszkélkedhet, amellett az épített örökség terén is van bőven látnivaló az odalátogatók számára. A 

nemsokára megépülő autópálya tovább növeli ezt a turisztikai potenciált. Ahhoz, hogy a község 

megkapja a helyi turisztikai üdülőhely minősítést meg kell feleljen néhány elvárásnak, amelyek 

stratégiai döntéseket határoznak meg: 

- Természeti tényezők 

o A turisztikai övezet szennyező anyagoktól való mentessége 

o Olyan tanulmányok meglétek, amelyek a természeti értékeket tárgyalják 

o Természetvédelmi övezetek kialakítása 

- Az üdülőhely megközelíthetősége 

o Modernizált, jelzésekkel ellátott közút 

o Közszállítás az üdülőhely és az autóbusz állomás között 

- Közművesítés 

o Elsősegélyt nyújtó pont és egy jármű a sürgősségi esetekre 

o Gyógyszervásárlási lehetőség 

o Rendezett és megvilágított sétányok 

o Folyóvíz 

o Szennyvízhálózat 

o Villamos energia 

- Szálláshelyek 

o Minimum 100 fő elszállására elegendő szálláshelyek, amelyek legalább 30%-a 3-

5 csillagos értékelésű 

o Hegyimentői szolgáltatás 

o Sétáláshoz és szabadidős tevékenységekhez szükséges körülmények biztosítása 

o Játszóterek gyerekeknek 

- Turisztikai információk biztosítása 

o A turisztikai lehetőségek jelzése nyomtatott és elektronikus formában 

o Az üdülőhely promoválásához szükséges brosúrák megvalósítása  

A község jó úton halad, ahhoz, hogy a fent említett turisztikai minősítést megkapja. Bár további 

infrastrukturális beruházásokra van szükség, legyen szó a közutak modernizálásáról, vagy a turisztikai 

zónák víz és szennyvízzel való ellátásáról. Ha a község meg tud felelni a fenti kritériumoknak, akkor 

belátható időn belül megkaphatja a minősítés, ami által új lehetőségek nyílnak meg a község előtt. A 

turizmus fejlesztésével egyidejűleg jönnek létre új munkahelyek egy településen.  
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Ábra 32 – Szálláskapacitás változása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A fenti diagramon láthatjuk a vendéglátó egységek szálláskapacitásának alakulását a vizsgált 

időszakban. Megfigyelhető egy ugrásszerű emelkedés 2014-2015 között, köszönhetően a 3 újonnan 

bejegyzett szálláshely szolgáltatónak, majd pár éves stagnálás után 2021-re a kapacitás megközelítette 

a 120 helyet. A vizsgált időszak első évében Gyergyócsomafalva szálláshelykapacitása 6 férőhelyes volt, 

ami 2021-re elérte a 119 férőhelyet, vagyis közel 20 szorosára nőtt 10 év alatt. 

 

Az alábbiakban megfigyelhető a szálláskapacitás kihasználtsága Gyergyócsomafalván. Narancssárgával 

van jelölve a maximális szálláskapacitás, míg kék színnel a jelenlegi szálláskapacitás kihasználtsága. 

Észrevehető egy folyamatos növekedés a vizsgált időszak elején, 2017-ben, illetve 2018-ban a 

szálláskapacitás kihasználtsága megközelítette a maximális kapacitást, majd az időszak végére egy 

intenzív csökkenést figyelhetünk meg. 
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Ábra 33 – Szálláskapacitás kihasználtsága 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Az alábbi diagramon reprezentálja, hogy hogyan alakult az érkező turisták száma viszonyítva a 

bázisévhez, 2013-hoz. A vizsgált időszak elején megfigyelhető egy folyamatos növekedés egészen 

2016-ig, amikor az érkező turisták száma elérte a bázisév 2,5 szeresét. Az ezt követő 3 évben 

folyamatos csökkenést észlelhető, de még mindig a bázis évhez viszonyítva több, mint 1,5 szeres 

turistalétszámról beszélhetünk. 2019-től intenzív csökkenés történt úgy a községben, mint Hargita 

megyében egyaránt, köszönhetően a SARS-CoV vírus okozta pandémiának.  

Ábra 34 – Turisták számának viszonyított alakulása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Az alábbi térképen Hargita megyében töltött vendégéjszakák hétéves átlaga figyelhető meg. A legtöbb 

vendégéjszakát a megyeszékhelyen töltenek, ezt követi Gyergyószentmiklós Székelyudvarhely, illetve 

Parajd község. Gyergyócsomafalva szürke színnel van feltüntetve a térképen, ami azt jelenti, hogy az 

elmúlt 7 évben átlagosan több, mint 1.000 vendégéjszakát töltöttek a községben. 
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Térkép 12 – Vendégéjszakák hétéves átlaga Hargita megyében 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Az alábbi diagramon megvizsgálható a vendégéjszakák alakulása a községben 2013-2020 között. A 

vizsgált időszak elején egy kisebb visszaesés tapasztalható, majd 2016-ig folyamatos növekedés 

figyelhető meg, amikor 3.422 vendégéjszakát töltöttek a községben. A vizsgált időszakban a legkisebb 

adatot 2020-ban mértek, összesen 832 vendégéjszakát töltöttek. 

Ábra 35 – Vendégéjszakák számának alakulása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vendégéjszakák számának alakulása



 

 

 

V 1.0 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2021-2030 
COMUNA CIUMANI , JUDEȚUL HARGHITA 

47 

Mezőgazdaság 

 

Gyergyócsomafalva mezőgazdasága átalakuláson megy át. Az a trend figyelhető meg, ami a teljes 

megyére jellemző, hogy egyre kevesebb fiatal választja hivatásának a földművelést, viszont egyre több 

idős gazda haddja abba a mezőgazdaságot. Az alábbi ábrán Gyergyócsomafalva mezőgazdasági 

területeit láthatjuk hektárban. Ezek közül a legnagyobb terület jelenleg kaszáló, összesen 2.943 hektár, 

ezt követi a szántóföldi területek, 1.419 hektárral, míg a legkisebb mezőgazdasági területet 

Gyergyócsomafalván legelőként hasznosítsák (1.018 ha). 

Ábra 36 – Mezőgazdasági területek eloszlása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Táblázat 5 – Ültetett kutúrák változása 

 

Forrás: Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita, © Planificatio 2020 

A fenti táblázatban megfigyelhető a szántóföldi kultúrák megoszlása a községben. A 2020-as évet 

figyelembe véve elmondható, hogy elsősorban takarmányozásra szánt növényeket termesztenek, mint 

például a lucerna, amiből 510 hektár volt vetve a község területén, vagy a lóhere 210 hektárral. A 

gabonafélék közül a legnagyobb mennyiségben zabot termesztenek. A gumós növények közül a 

legelterjedtebb az őszi burgonya volt 2020-ban. 

A következő diagramokon meg tudjuk figyelni a haszonállatok százalékos megoszlását 2020-ban, illetve 

a vizsgált időszakban az állatállomány változását a községben. A vizsgált időszak utolsó évében 3.064 

juhot tenyésztettek, ami a teljes haszonállat állomány 57%-át tette ki, ezt követi a szarvasmarha 

tenyésztés 27%-kal, a sertés tartás 11%-kal, majd a kecske állomány 5%-kal. 
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Továbbá megfigyelhető, hogy a vizsgált időszakban a kérődző állatállomány csökkent a községben. Míg 

2016-ban 4.164 juh volt Gyergyócsomafalván, addigra a vizsgált időszak végére az állomány 1.100 

darabbal csökkent. A szarvasmarha, illetve a kecske tenyésztésnél is megfigyelhető egy bizonyos 

állománybeli csökkenés, viszont annak intenzitása sokkal kisebb. A szarvasmarha állomány esetében 

12,5%-os csökkenésről beszélhetünk, ami a kecske állományt illeti 36.2%-kal csökkent a létszám.  

A vizsgált időszak első két évében a sertésállomány is csökkent, viszont 2018-tól az időszak végéig egy 

folyamatos növekedést figyelhetünk meg. Két év alatt közel négyszeresére, 584 példányra nőt a 

sertések száma a községben. 

Ábra 37 – A haszonállat állomány százalékos megoszlása 

 

Forrás: DSVSA Harghita, © Planificatio 2020 

Ábra 38 – Haszonállat állomány változása 

 

Forrás: DSVSA Harghita, © Planificatio 2020 
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Az alábbi diagramon megfigyelhető az állattartó gazdaságok (fizikai és jogi személyek) számának 

változása 2016-2020 között Gyergyócsomafalván. A vizsgált időszak legelső évében összesen 561 

állattartással foglalkozó gazdaság működött a községben, az időszak végére ez lecsökkent 472 

gazdaságra. A folyamatos csökkenés egyik kiváltó oka az, hogy egyre kevesebb fiatal látja a jövőjét 

állattartóként, viszont a jelenlegi gazdák folyamatosan kiöregednek. Egy másik kiváltó ok, hogy ezen 

gazdaságok nagyrészének mérete nagyon kicsi (1-2 szarvasmarha, 5-6 juh), ezért nem vonzó egy 

fiatalnak, mert anyagilag nem éri meg neki, és ahogy a jelenlegi gazda abbahagyja tevékenységét, nem 

lesz, aki átvegye gazdaságát. 

2020-ban 166 szarvasmarhatenyésztéssel foglalkozó gazdaságból csupán 17 esetben haladta meg az 

állatok száma a 15 egyedet. A vizsgált időszak utolsó évében 188 juhtenyésztő közül négy gazdaság 

állománya haladta meg a 150 példányt. 5 év elteltével 114 szarvasmarha-tenyésztő és 26 juhtenyésztő 

gazdaság szűnt meg a községben. 

Ábra 39 – Állattenyésztők számának változása 

 

Forrás: DSVSA Harghita, © Planificatio 2020 
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Foglalkoztatás 

 

Az alábbiakban azon alkalmazottak számának alakulását figyelhetjük meg 2008-2020 között, 

amelyeknek érvényes munkaszerződésük volt az adott évben. A község esetében megfigyelhető egy 

folyamatos csökkenés, amelynek intenzitása felerősödik 2017-2020 között. A vizsgált időszak elején az 

alkalmazottak száma megközelítette a 330 főt, míg 2020-ra 201 főre csökkent. A megyei adatokat 

alapul véve elmondható, hogy a vizsgált időszak elején, a gazdasági válság hatásaként csökkent az 

alkalmazotti létszám, majd a 2012-es kiugró értéktől eltekintve stagnálni kezdett egészen 2015-ig. 

2015 és 2019 között egy stabil növekedést figyelhetünk meg, majd a vizsgált időszak utolsó évében 

ismét hanyatlásnak indult az alkalmazottak száma, köszönhetően a vírus okozta pandémiának. 

Ábra 40 – Az alkalmazottak számának alakulása 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Ábra 41 – Alkalmazottak száma TEÁOR számokra csoportosítva 

 

Forrás: Lista Firme, © Planificatio 2021 
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A fenti diagramon megfigyelhetjük a községben bejegyzett gazdasági társaságoknál alkalmazott 

személyek számát. A legtöbben épületasztalos-ipari termékek gyártásával foglalkozó vállalkozásoknál 

vannak alkalmazva, több, mint 150 fő. A második helyen, ebben a kontextusban, a lakó- és nem lakó 

épületek építésével foglakozó vállalkozások állnak, 99 fős alkalmazott számmal. Emellett 34 személy 

van alkalmazva fűrészárúgyártásban. 

A bejelentett munkanélküliek számának alakulását vehetjük szemügyre az alábbi ábrán, 2010-2021 

között, havi bontásban. A gazdasági válság hatás megfigyelhető a vizsgált időszak elején, majd ezt 

követően a regisztrált munkanélküliek száma folyamatosan csökkent. Észlelhető továbbá egyfajta 

szezonalitás az adatok változásában, vagyis a téli hónapokban ugrásszerűen megnövekedik a 

bejelentett munkanélküliek száma. A megyei adatok is a fent említett trendet követik. 

Ábra 42 – A bejelentett munkanélküliek számának változása 2010 januárjától 2021 decemberéig 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Bérek 

 

Ábra 43 – A bruttó átlagbér alakulása nemzeti, regionális és megyei szinten 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 
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A fenti diagramon szemmel követhetjük a havi bruttó átlagbérek alakulását Hargita megyei, Központi 

régiós, illetve országos szinten. Megfigyelhető, hogy a vizsgált időszakban minden szinten majdnem 

párhuzamosan növekedtek a bruttó átlagbérek, viszont 2014 óta a megyei szint növekedése kevésbé 

intenzív, mint a regionális vagy az országos. Hargita megyében 2008-ban a bruttó átlagbér több mint 

1.300 lej volt havonta, ez az összeg 2020-ra meghaladta a 4.000 lejt. 

Ábra 44 – A bruttó átlagbér nemzetgazdasági ágazatokra bontva 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

A fenti ábrán látható a bruttó átlagbér nemzetgazdasági ágazatonként 2020-ban, megyei, regionális és 

országos szinten. Az országban a legnagyobb bruttó havi átlagbért az információs és kommunikációs 

ágazatban realizálták (9.863 lej), ezt követte a pénzügyi, biztosítási tevékenységek ágazata (8.828 lej), 

majd a közigazgatási ágazat (8.679 lej). A régióban a legnagyobb bruttó havi átlagbérek a 

következőkeppen alakultak 2020-ban: bányászati, kőfejtési ágazat havi bruttó 8.274 lejjel, második a 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás bruttó 8.257 lej havonta, majd a közigazgatási 

ágazat megközelítőleg bruttó 8.100 lej.  

Hargita megyében a legnagyobb havi átlagbérrel rendelkező ágazatok a következők: 

- közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ágazata, bruttó 7.197 lej havonta, 

- villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazata, bruttó 6.885 lej havonta, 

- humán-egészségügyi, szociális ellátás ágazata, bruttó 6.267 lej havonta. 

Mindhárom szinten, vagyis országos, regionális és megyei szinten is a legkisebb bruttó havi átlagbért a 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban realizáltak. Egyik esetben sem érte el a bruttó havi 

3.000 lejt. 
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Gyergyócsomafalva versenyképességének meghatározásához, megvizsgáltuk, hogy a helyi lakosok 

milyennek értékelik a település munkalehetőségeit. A romániai átlaghoz képest Gyergyócsomafalva 

alulmaradt ebben a kérdésben, míg a romániai átlag 3,31 csillagra értékelte a települése 

munkalehetőségeit a maximális 5 csillagból, addigra Gyergyócsomafalván 2,35 csillagos értékelést 

kapott a kérdés.  

Ábra 45 – A munkalehetőségek értékelése 

 

Forrás: © Planificatio 2021  
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Környezet és klíma 

Natura 2000 területek 
Hargita megye északi részén fekszik a megye legkiterjedtebb madárpopuláció védelmét szolgáló 

Görgényi medence és havasok természetvédelmi területe, amely azonosító kódja ROSPA0033. A 

terület földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően, hegyvidéki csoport szerves részét képezi. 

A gyergyói települések nagy részén fekvő Natura 2000-es területen számtalan védelemre szoruló 

madárfaj jelenik meg, többek között a Haris (Crex crex), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), 

Vándorsólyom (Falco peregrinus), Réti fülesbagoly (Asio flammeus). Békászó sas (Aquila pomarina), 

Fehér gólya (Ciconia ciconia), Császármadár (Bonasa bonasia), Siketfajd (Tetrao urogallus), Gatyáskuvik 

(Aegolius funereus), Európai törpekuvik (Glaucidium passerinum), Háromujjú hőcsik (Picoides 

tridactylus).  

A kijelölt madárvédelmi területen folytatott emberi munkálatok nagy hatással vannak a szárnyas 

populáció alakulására. A fent említettek közé sorolhatóak a mezőgazdasági, fakitermelési, valamint a 

vadászati és orvvadászati tevékenységek. A mezőgazdasági munkálatok alatt értetendő a földterületek 

intenzív kiaknázása, valamint a kaszálók nem megfelelő használata, ami jelentősen befolyásolja 

egyedek számának a változását. Hasonló negatív elemként hat a madárpopuláció alakulására a 

fakitermelés is. A vadászat és orrvadászat is jelentősen csökkenti az egyes madárfajok egyedszámát.  

A nem megfelelő területhasználat, valamint a nagy mértékben kárt okozó tevékenységek csökkentése 

tanácsolt a madár populáció védelmét szolgáló területen. A környezet megismertetése, 

megbarátkoztatása ajánlott, mivel ennek révén az emberi tevékenységek negatív hatási is csökkenek.  

Vízrajza 

A környék legjellegzetesebb felszíni formáló eleme a Maros folyó, elhelyezkedésének köszönhetően 

vízrajzi szempontból Gyergyócsomafalva a Felső-Maros völgyéhez tartozik. A településen még 

számtalan időszakos, valamint állandó vízfolyás is megjelenik, amelyek Maros folyó mellékágai is 

egyben: Somolyó, Mihály patak, Szeder patak, Nagy-Somlyó. 

Somolyó táplálja a vízgyűjtőt, ahonnan ellátják a település ivóvízhálózatát. Gyergyócsomafalva ivóvíz 

tartaléka akkora méretű, hogy tud biztosítani ivóvizet Gyergyóalfalunak is, amelyek további stratégiai 

lépések meghozatalát teszik szükségessé.  

A község területén nagyon sok borvízforrás és kút volt valaha. Ezek egy része ma is működik. A 

csatornahálózat ásásakor, sajnos, a kutak egy része „elromlott”, beszennyeződött. 

Fontos megjegyezni a Kicsilokon található Kőzúgó elnevezésű zuhatagot, amely kiemelkedő 

desztinációként jelenik meg Gyergyócsomafalva turisztikai repertuárjában.  

Ivóvíz és szennyvíz 

A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint Gyergyócsomafalva ivóvízhálózatának a hossza 29 km és 

ez a hossz nem változott az elmúlt 5 évben, ami nem teljesen fedi a valóságot. A község vezetősége 

folyamatosan bővíti és modernizálja a község víz- és szennyvízhálózatát, ami már szinte elérte a teljes 

községi lefödöttséget. Ezek az infrastrukturális beruházások szükségessége továbbra is fennáll, hiszen 

ahhoz, hogy Gyergyócsomafalva megkapja a helyi érdekeltségű üdülőhely minősítést szükséges a 

turisztikai zónák közművesítése, illetve, ha község az ivóvíz értékesítés mellett dönt.  

Elemezve a község víz használatát általánosan a 2018-as évtől növekedett, az addigi 500 m3 helyett 

már 600 m3 lett. Az alábbi diagram ezt hivatott bemutatni. 
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Ábra 46 – Napi vízhasználat 

 

Forrás: INS Tempo, © Planificatio 2021 

Éghajlata 

A térségben a mérsékelt kontinentális éghajlat ismert, ami jellemzi a négy évaszkos váltakozást. A 

lehulló csapadék szilárd, valamint cseppfolyós halmazállapotban jelenik meg, eső és hó formájában. A 

nyári időszakra jellemzőek a zivatarok, néha jégeső is. 

Felszíne 

Elhelyezkedésének köszönhetően a domináló domborzati forma a hegység, ami nagy befolyással bír a 

felszínre is. Legnagyobb kiterjedéssel bírnak a hegyoldalak és a völgyek, valamint hordalékkúpok. 
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Erőforrások 
Táblázat 6 – Rendelkezésre álló erőforrások potenciálja, gazdasággal 

 

Forrás: © Planificatio 2021 

Táblázat 7 – Rendelkezésre álló erőforrások potenciálja 

 

Forrás: © Planificatio 2021 

 

A fenti táblázatok adatai reprezentálják a község erőforrásait és a lehetséges gazdasági potenciált. Ezen 

erőforrások nagyrésze természeti jellegű, amelyek nem teljesen optimálisan vannak kihasználva. A 

községben bejegyzett aktív gazdasági társaságok 2020-ban több, mint 62 millió lej árbevételt 

realizáltak, ami a teljes gazdaság 55,19%-át jelentené a természeti erőforrások fenntartható és 

optimális kihasználásával. 

- Szántóföldi növénytermesztéssel akár 25 millió lejes árbevételt lehet realizálni a községben, az 

állattenyésztéshez szükséges takarmány előállítása mellett, eladásra szánt 

burgonyatermesztéssel számolva. A számítás nem tartalmazza a termelés kiadásait, 

- A nővénytermesztés mellett továbbra is kell és lehet az állattenyésztéssel számolni. Mivel 

egyre több kis méretű állattenyésztő gazdaság hagy fel a mindennapi tevékenységeivel, ezzel 

teret biztosit a fennmaradó egységek gyarapodásának. A több, mint 6 millió lejes árbevételt 

ökológiai gazdálkodással számoltuk, amelynek fő profilja a húsmarha tenyésztés. A 

térnyeréssel egyidejűleg megjelenhet a méretgazdaságosság. Ebben az esetben is árbevételről 

beszélünk, nincsenek a számításban a felmerülő kiadások, 

- az erdővagyon esetében a községben jellemző fafajták éves gyarapodási mértékét vettük 

figyelembe, illetve a jelenlegi piaci faárakat (kitermelés előtti állomány egységára alapján). Ez 

az érték tovább növelhető, hiszen a községben megvan az a szakmai tudás, amely bevonásával 

további hozzáadott értéket lehet biztosítani az alap faárnak. A számítások szintén költségek 

nélkül vannak feltüntetve, 

- a napenergia esetében az épületállomány déli tájolású tetőzetének részleges fotovoltaikus 

kihasználását és az elektromos energia piaci nagykereskedelmi árát vettük alapul a 

számításhoz.  

mennyiség egység bevétel éves potenciál (lej)

szántó 1.419,00 18.000,00 25.542.000,00 22,66%

legelő-kaszáló 3.961,00 1.562,50 6.189.062,50 5,49%

erdő 3.786,00 1.140,00 4.316.040,00 3,83%

napenergia 29,60 488.750,00 14.467.000,00 12,83%

gazdaság 411,00 151.376,29 62.215.655,00 55,19%

ÖSSZESEN: 112.729.757,50

mennyiség egység bevétel éves potenciál (lej)

szántó 1.419,00 18.000,00 25.542.000,00 50,56%

legelő-kaszáló 3.961,00 1.562,50 6.189.062,50 12,25%

erdő 3.786,00 1.140,00 4.316.040,00 8,54%

napenergia 29,60 488.750,00 14.467.000,00 28,64%

ÖSSZESEN: 50.514.102,50
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Települési versenyképesség 
Táblázat 8 – Elégedettségi felmérés eredménye1 

 

Forrás: Planificatio SurveyMonkey panel 2021 

A versenyképesség méréséhez 6 komponenst vettünk figyelembe, amelyet összehasonlítottunk egy a 

teljes országra készült felméréssel. A kérdőívet kitöltők egy egytől ötig terjedő skálán kellet értékeljék 

településük munkalehetőségeit, közoktatásának minőségét, a kulturális lehetőségeket, köztereket, a 

település élhetőségét, az egészségügyi ellátást, illetve a közbiztonságot. Mindezek mellet még két 

kérdés mentén kellett lerakják voksukat: 

- ajánlaná egy barátnak, kollégának a települését, 

- milyen irányba haladt a település az elmúlt 5 évben. 

Versenyképessége tekintetében Gyergyócsomafalva a nemzeti átlag felett teljesít a kérdőívet kitöltők 

szerint a jövőalakításra nézve, 4,22-es értékelést kapott a maximális 5-ből, azaz a község jó irányba 

halad. 

A 6 komponens közül csupán 1 az, amelyik a nemzeti átlag fölött helyezkedik el, ami a község 

egészségügyi ellátása. Ahhoz, hogy a település versenyképességét növelni tudjuk, további lépéseket 

kell eszközölni. Az értékelések alapján ki lehet jelölni azokat a témákat, amelyeknél a beavatkozás 

szükségessége nagyobb, így egyfajta rangsorolást lehet felállítani. 

A község esetében a munkalehetőség, illetve a közterek rendezettsége volt az a két komponens, 

amelyet a leginkább alulértékeltek a kérdőívet kitöltők. A fennmaradt 4 versenyképességi mutató 

esetében a település megközelítette az országos átlagot, viszont további fejlesztési lépések 

szükségességesek. 

  

 
1 A net promoter a Surveymonkey (Momentive Europe UC FKA SurveyMonkey 2 Shelbourne Buildings, 2. 
emelet, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Írország, adószám IE3223102GH) saját piackutatási 
összehasonlító-elemző eszköze. A Planificatio érvényes felhasználói szerződéssel rendelkezik. 
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Táblázat 9 – Aktív gazdasági társaságok adatai 

Legalább 1 alkalmazott, legalább 1.000 lej árbevétel. 2015 2020 Változás (%) 

Aktív vállalkozások száma 94 51 -45,74% 

Alkalmazottak száma 522 411 -21,26% 

Profitabilitás -4,8% 5% +204,17% 

Árbevétel 51 millió 62 millió +21,57% 

Inflációval korrigált árbevétel 55 millió 62 millió +12,73% 

Átlagos alkalmazott szám 5,6 5,1 -8,93% 
Forrás: © Planificatio 2021 

 

A fenti táblázatban a községben bejegyzett aktív gazdasági társaságok adataiból láthatunk egy 

összehasonlítást. 2015-ben 94 aktív vállalkozás volt a községben, 2020-ban 43 vállalkozással kevesebb, 

összesen 51 aktív gazdasági társaság működött. Vagyis az aktív vállalkozások 45,74%-a eltűnt. A 

vállalkozásokkal egyidejűleg az alkalmazottak száma is csökkent az 5 év alatt 111 fővel. Fontos 

megjegyezni, hogy a vállalkozás számban, illetve alkalmazotti számban észlelhető csökkenések mellett 

a vállalkozások profitabilitása erőteljesen megnőtt. Ez arra enged következtetni, hogy azok a 

vállalkozások, akik megjelennek a 2015-ös adatokban, viszont nem látszanak a 2020-as adatokban, 

azok veszteségesen működtek. Ez megmagyarázza a vállalkozások számának csökkenését és a 

profitabilitás megnövekedését a községben. 

Egy gazdasági társaság profitabilitása általában két okból kifolyólag tud növekedésnek indulni. Az egyik 

lehetséges kiváltó ok, hogy nagyobb éves árbevételt tud realizálni, a másik, hogy csökkenek az adott 

évi kiadásai. 2020-ra megfigyelhető egy 21,57%-os árbevétel növekedés 2015-höz képest. 

Az alábbiakban megfigyelhető a nagyobb árbevételt realizáló iparági ágazatok árbevételének változása 

2015-höz viszonyítva. Míg az építkezésben, az áruszállításban és a turisztikában realizált árbevételek 

növekedtek, addigra az asztalosmunkák gyártásával és fakitermeléssel foglalkozó vállalkozások 

árbevételei százalékosan csökkentek.  

Táblázat 10 – Főbb nemzetgazdasági ágazatok Gyergyócsomafalván 

 2015 2020 Változás (%) 

Építkezés 9,8 millió 10,7 millió +8,41% 

Asztalosmunka 20 millió 16,9 millió -18,34% 

Fakitermelés (1 vállalkozás) 5,7 millió   

Közúti áruszállítás 700.000 1 millió +30% 

Turisztika (1 vállalkozás)  6 millió  
Forrás: © Planificatio 2021 

Egy település versenyképességéhez hozzájárul, hogy az adott területi igazgatási egység milyen 

mennyiségű bevétellel, illetve kiadással rendelkezik. Ahhoz, hogy a község további infrastrukturális 

beruházásokat tudjon megvalósítani, szükséges, hogy a pályázati források mellett rendelkezzen az 

önrészek fedezésére szánt pénzösszegekkel. A 2020-as költségvetés eloszlást véve alapul ki lehet 

számítani, hogy mekkora a község egy főre eső bevétele, illetve kiadása. Összehasonlítva az országos, 

a romániai vidéki, romániai városi, a Hargita megyei, a Hargita megyei vidéki, illetve a Hargita megyei 

városi szintekhez a következő képpen alakult az egy főre eső bevételek és kiadások: 
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Táblázat 11 – A területi igazgtási egységek egy főre eső bevétele 

 Egy főre eső bevétel 

Országos 2.674,76 RON 

     Romániai vidék 2.560,06 RON 

     Romániai város 2.763,35 RON 

Hargita megye 2.510,07 RON 

     Hargita megyei vidék 2.502,46 RON 

     Hargita megyei város 2.519,86 RON 

Gyergyócsomafalva 3.281,17 RON 
Forrás: Fejlesztési Minisztérium, © Planificatio 2021 
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Fejlesztéspolitikai környezet 

Nemzeti tervezés 
 

Gyergyócsomafalva fejlesztéspolitikai környezetét vizsgálva az elkövetkezendő időszakban, nemzeti 

szinten két jelentős fejlesztési lehetőséget látunk körvonalazódni. Egyrészt a reformokat és 

beruházásokat célzó Helyreállítási és ellenállóképességi tervben, másrészt a 2021-2027 között 

esedékes, tematikus célokra vonatkozó Operatív programokban látjuk megvalósíthatónak a település 

előtt álló fejlesztéseket a nemzeti tervezés keretében. A következőkben tehát azokat a fejlesztési 

célkitűzéseket, prioritásokat mutatjuk be, amelyek az említett terv és programok révén állnak 

Gyergyócsomafalva rendelkezésére. 

A Helyreállítási és ellenállóképességi terv célja enyhíteni a koronavírus világjárvány gazdasági és 

társadalmi hatásait. A Next Generation EU központi elemének tekintett Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz célja, hogy fentarthatóbb, reziliensebb európai gazdaságokat és társadalmat 

hozzon létre és felkészítse őket a digitális átállásra. A több mint 700 milliárd euró keretösszegnyi hitelek 

és támogatások hozzá kívánnak járulni a tagállamok reformjaihoz, beruházásaihoz az említett 

területeken. 

Az Európai Bizottság által elfogadott, mintegy 29,2 milliárd euró értékű támogatásra úgy is 

tekinthetünk, mint egy olyan eszközre, amely hozzájárul ahhoz, hogy Románia felzárkózzon az unió 

középmezőnyéhez. Az zöld energia meghonosítására, digitalizálásra, közszolgáltatások 

korszerűsítésére, az egészségügyi szolgáltatások és oktatási rendszer fejlesztésére vonatkozó tervezett 

beavatkozások hat pillérre tagolt szakpolitikai területre vonatkoznak, amelyek a következők: 

1. Zöld átállás 

2. Digitális átalakulás 

3. Intelligens növekedés 

4. Társadalmi és területi kohézió 

5. Egészségügy és gazdasági, társadalmi és intézményes ellenálló képesség 

6. Közpolitikák a jövő nemzedékének, gyerekeknek és fiataloknak 

Annak érdekében, hogy a felsorolt hat pillér valamelyikének keretében Gyergyócsomafalva támogatást 

szerezhessen, olyan más projektekkel összehangolt, környezetkímélő és zöld átállást támogató 

beruházást kell tervezzen, amely határidejét tekintve 2000. február 1. és 2026. augusztus 31. Között 

valósul meg. 

A Helyreállítási és ellenállóképességi terv mellett a nemzeti tervezés keretében érdemes szót ejteni az 

operatív programokról is. Az operatív programok olyan részletes terveknek tekinthetők, amelyekben a 

tagállamok meghatározzák az európai strukturális és beruházási alapokból származó támogatások 

elköltésének módját. A programok érinthetnek egy adott régiót, de vonatkozhatnak az egész országot 

érintő tematikus célra is. A nemzeti tervezés keretében előbb a Romániát érintő programokat 

ismertetjük, majd a regionális tervezés keretében a Regionális Operatív Programot tárgyaljuk. 

A 2021-2027 közötti időszakban Románia az európai strukturális és beruházási alapokból a következő 

8 operatív program keretében juthat jelentős összegű támogatásokhoz: 
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Intelligens növekedés, Digitalizáció és Pénzügyi eszközök Operatív Program (Programul Operațional 

Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare -POCIDIF) A program 10 prioritási 

tengelyében a legjelentősebb szerep az oktatási intézmények és a vállalkozások digitalizációs 

törekvéseinek támogatásának jut. A kultúra digitalizációja terén tervben van egy, a romániai 

műemlékek állapotára vonatkozó adatbázis-létesítése, a közigazgatásban pedig korszerűsítenék az 

Országos Pénzügyőrség (ANAF) és az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) információs rendszerét, és 

növelnék a közigazgatás kiberbiztonságát. 

Technikai Támogatás Operatív Program (Programul Operațional Asistență Tehnică - POAT) A program 

egyik prioritása az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, a 

Méltányos Átállást Támogató Alap, illetve az operatív programok koordinációs és ellenőrzési rendszer 

működésének biztosítása. A második prioritása szorosan kapcsolódik az előzőhöz, hiszen az említett 

alapok koordinációs, ellenőrzési rendszerét hivatott javítani, átláthatóságát biztosítani. 

Egészségügyi Operatív Program (Programul Operațional Sănătate - POS) Az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése, 

az egészségügyi rendszerek és a hosszú távú gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, 

hatékonyságának és ellenálló képességének javítása, valamint a fejlett technológiák átvétele 

tekinthető az Egészségügyi Operatív Program általános célkitűzéseként. 

Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program (Programul Operațional Educație și Ocupare - POEO) A 

program első, fiatalok elhelyezkedését és felzárkózását elősegítő tengelye támogatja ifjúsági 

központok, klubok létrehozását, fiatal dolgozók hálózatának kialakítását és a pályaorientációt 

állami/magán foglalkoztatási szolgáltatóknál. A második, oktatás tárgykörét érintő tengely által 

támogatott tevékenységi területek a bölcsődei és óvodai helyek növelése és kiegészítő eszközök 

létesítése, segédeszközök vásárlása, mint didaktikus játékok, munkafüzetek, valamint a kiszolgáltatott 

csoportokba tartozó gyermekek támogatása. 

Inklúzió és Méltányosság Operatív Program (Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială - 

POIDS) A program főbb célkitűzései között találhatjuk a lakosság szolgáltatásokhoz való széles körű 

hozzáférését, a kiszolgáltatott rétegek társadalmi kirekesztettségének csökkentését, a szociális 

támogatási rendszer hatékonyságának növelését olyan társadalmi csoportok körében, mint a vidéken 

élők, egyszülős családok, hajléktalanok, bizonytalan anyagi helyzetű családok, fogyatékkal élők, idősek 

és családon belüli erőszak áldozatai. 

Közlekedési Operatív Program (Programul Operațional Transport - POT) A közúti közlekedés terén 

tervként fogalmazódik meg az elkerülő utak korszerűsítése. A vasúti közlekedést érintő beruházásoknál 

megjelenik a vasúti infrastruktúra és az állomások korszerűsítése. 

Fenntartható Fejlődés Operatív Program (Programul Operațional Dezvoltare Durabilă - PODD) E 

program keretében főként az önkormányzatok kapnak támogatást arra, hogy létrehozzák, illetve 

fejlesszék energiahatékonysági és energiaátviteli, tárolási hálózataikat, kiépítsék víz- és 

szennyvízhálózatukat. 

Méltányos Átállást Támogató Operatív Program (Programul Operaţional Tranziție Justă - POTJ) A 

program célja a gazdasági sokszínűség, illetve a gazdasági átalakulás támogatása. 
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Regionális tervezés 

 

Az adott régió, esetünkben a Központi régió fejlesztési programját konkrét célok meghatározásával a 

Regionális Operatív Program határozza meg úgy, hogy figyelembe veszik mind a nemzeti, mind a 

regionális és helyi igényeket. Az ebben megfogalmazott célkitűzések teszik lehetővé a régió 

fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődését. 

Amennyiben össze kívánjuk foglalni a Központi Régió Regionális Operatív Programját, 

megállapíthatjuk, hogy célja nem más, mint az, hogy a Régió tisztább és vonzóbb régió legyen mind a 

lakói, mind az idelátogatók számára, versenyképes gazdasága az innovációra és tudásra alapozzon, úgy, 

hogy prioritást élvezzen a környezetvédelem és az erőforrások ésszerű, fenntartható felhasználása. Az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében finanszírozandó ROP struktúráját tekintve nyolc 

beruházási prioritás mentén épül fel, amelyek a következők: 

1. Innovációra és dinamikus vállalkozásokra alapozó, versenyképes régió az ésszerű 

gazdaságért 

2. Digitális régió 

3. Környezetbarát közösségek régiója 

4. Fenntartható városi mobilitást kifejlesztő városok régiója 

5. Hozzáférhető régió 

6. Oktatásra alapozó régió 

7. Fenntartható turizmusra alapozó régió 

8. Vonzó régió 

A szintén régiós, 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Régió Fejlesztési Stratégiája 6 terület 

fejlesztési stratégiáját tartalmazza, amelyek közül mindegyik prioritásokat és specifikus intézkedéseket 

csoportosít: 

1. A Területfejlesztés, fenntartható városfejlesztés vonatkozik a helyi közigazgatási 

hatóságok adminisztratív kapacitásának erősítésére, a regionális közlekedési 

infrastruktúra bővítésére, korszerűsítésére. 

2. A Gazdasági versenyképesség, kutatás-fejlesztés és innováció középpontjában az 

innovatív vállalkozások állnak. 

3. Emberi erőforrások, társadalmi befogadás, foglalkoztatás és egészségügy fejlesztési 

területe a prioritásokat tekintve szerteágazó, ugyanis érinti az oktatás, egészségügy, 

foglalkoztatás kérdéskörét. Az oktatás terén prioritás az oktatási kínálat, az oktatási 

szolgáltatások és az ahhoz való hozzáférés minőségének, hatékonyságának javítása. Az 

egészségügy terén elsőbbséget élvez az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, bővítése, 

az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, sőt az e téren történő kutatás-

fejlesztés is. A foglalkoztatás terén a munkaerőpiac korszerűsítése mellett támogatják az 

aktív foglalkoztatási intézkedéseket is. 

4. A Környezetvédelem, energiahatékonyság és klímaváltozás terén megfogalmazott 

prioritások megegyeznek a Helyreállítási és ellenállóképességi tervben, a Fenntartható 

Fejlődés Operatív Programban, valamint a Regionális Operatív Programban a CO2 

kibocsátás csökkentésére, a biológiai sokféleségre, az energiafelhasználás hatékonyságára 

és a klímaváltozás hatásainak csökkentésére vonatkozó célkitűzésekkel. 
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5. A Turizmus és kulturális örökség fejlesztési terület azokat a prioritásokat nevezte meg, 

amelyek a kultúrtörténeti örökség megőrzésére, helyreállítására, a térségi szálláshelyek és 

szabadidős infrastruktúra korszerűsítésére, a turizmushoz kapcsolódó tevékenységek 

fejlesztésére, és a turizmusban szakképzett munkaerő biztosítására vonatkoznak. 

6. A Vidékfejlesztés, mezőgazdaság és erdőgazdálkodás terén prioritás az agrár-

élelmiszeripari ágazat fejlesztése, a gazdák szakmai képzése, a mezőgazdasági 

tevékenységek támogatása a hegyvidéki területeken, a gazdasági tevékenységek 

diverzifikálása. 

Helyi tervezés 

 

Gyergyócsomafalva 2015-2020-ra vonatkozó stratégiájában a fenntarthatóság szempontjából két 

kockázatot azonosítottak be. Egyik arra vonatkozott, hogy a specializált gazdaságszerkezet nagyon 

érzékennyé teheti a községet minden, az adott szektort érintő kedvezőtlen globális gazdasági 

változásra. A másik kockázatot az jelentette, hogy a községben annyira alacsony volt a születések 

száma, hogy nemcsak a diverzifikációhoz volt kevés a humán utánpótlás, de a faipari-építőipari szektor 

megújuló- vagy önfenntartó képessége is veszélybe kerülhetett. 

Az oktatás területén szintén kihívást jelentett az, hogy 2020 után 30-40%-kal csökkent az iskolás korú 

népesség, amennyiben nem történt változás a migráció és gyermekvállalás terén. Az iskolarendszer 

minőségének fenntarthatóságát veszélyeztette, ha az 5-8. osztályban nem tudott két párhuzamos 

osztályt indítani. 

Kulcskérdés volt tehát a fenntarthatóság. Mivel a gazdaságilag fenntartható működés 

feltételrendszere nem volt fenntartható, szükségesnek bizonyult a gazdasági diverzifikáció, a 

népességvonzás és a magas színvonalú közoktatás. 

A diverzifikációhoz a következő szükséges feltételeket határozták meg: turizmus-fejlesztés, képzések, 

átképzések, új, más területeken induló vállalkozások. A népességvonzáshoz szükségesnek bizonyult a 

magas minőségű alapszolgáltatások megléte, az alapszintű pénzügyi szolgáltatások, magasabb szintű 

egészségügyi ellátás, kimagaslóan jó alapfokú oktatás, rugalmas, a munkavállalást és vállalkozást segítő 

ellátás, sokszínű kulturális élet, valamint kereskedelmi, szolgáltató funkciók bővítése is. 
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Társadalmasítási folyamat 
 

A társadalmasítási folyamat részei: 

- 2 projektindító megbeszélés a polgármesteri hivatal munkatársaival 

- Fókuszcsoportos megbeszélések a következő témákban: 

o Vállalkozók 

o Mezőgazdaság 

o Szociális tevékenységek 

o Nők szerepe 

o Oktatás 

o Fiatalok 

- reprezentatív kérdőív, kérdezőbiztos által lekérdezve – 239 válasszal 

- online kérdőív – 212 válasszal 

- projektzáró megbeszélés a polgármesteri hivatal munkatársaival és a tanácsosokkal. 

A kérdezőbiztos által lekérdezett kérdőívet kitöltők 55% helyi (Gyergyócsomafalván vagy a szomszédos 

községekben született), 33%-a pedig Gyergyószentmiklósi. 239 kitöltőből csupán 4 született Románia 

határai kívül. Iskolai végzettségüket tekintve 48%-uk középiskolai, illetve szakiskolai végzettséggel 

rendelkezik. A szülőkhöz viszonyított továbbtanulás minden esetben magasabb. A megkérdezettek 

55%-ának kettő vagy annál több gyermeke született. 

A következő 3 évben csupán 1,5% költözne külföldre véglegesen, de 60%-uk szerint a 

gyergyócsomafalvi gyerekek el fognak költözni a községből, illetve a jelenleg külföldön élő 

Gyergyócsomafalviak 68%-a nem fog visszaköltözni. 

A megkérdezettek többsége a sportolási lehetőségénél a közösségi, csapatsportokat részesítik 

előnyben, de csupán 16%-uk szerint fontos a sportolási lehetőségek fejlesztése a községben.  

A legfontosabb helyi fejlesztések: 

- Munkahelyek biztosítása – 47% 

- Turizmus fejlesztése – 41% 

- Forgalomcsillapítás – 33% 

- Öregotthon létrehozása – 30% 

- Piac – 26% 

- Szolgáltatások fejlesztése – 16% 

- Sportolási lehetőségek kibővítése – 16% 

- Kulturális események kibővítése – 14% 

- Helyi termelők segítése – 13% 

- Hagyományos mesterségek megőrzése – 12% 

- Helyi fürdők rehabilitációja – 12% 

- Inkubátorház induló vállalkozásoknak – 11% 

- Malom épületének és területének funkcióval való ellátása – 8% 

- Bölcsőde – 7% 

- Típustervek (építkezéshez) – 6% 
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Ábra 47 – Településfejlesztési törekvések fontossága 

 

Forrás: településfejlesztési kérdőív, © Planificatio 2020 

A legtöbbször említésre kerülő helyi ünnep/rendezvény: Falunap, Gazdanap, Határkerülés 

Elégedettségi szint felmérése: 

- A polgármesteri hivatal dolgozói – inkább negatív 

- Helyi iskola – inkább pozitív 

- Helyi óvoda – inkább pozitív 

- Orvosi rendelő – inkább pozitív 

Megfigyelhető az elfogadás folyamatos csökkenése, egy más nemzetiség irányába, vagyis a 

megkérdezettek 96%-a elfogadna egy más Hargita megyei, erdélyit szomszédjának, 85%-uk egy más 

nemzetiségi erdélyit, 64%-uk egy nem erdélyi, román nemzetiségűt és 65%-uk egy külföldit. Továbbá 

ez a trend figyelhető meg a munkatárssakkal, illetve a családtagokkal kapcsolatban is, csak kisebb 

százalékkal (82% - 79% - 68% - 42% - 46%). 

A közbirtokosság további szerepei: 

- Kulturális rendezvények támogatása – 25% 

- Sportesemények támogatása – 19% 

- Helyi események támogatása – 13% 

- Vállalkozókkal való együttműködés – 13% 
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- Ösztöndíj kialakítása program tehetséges fiataloknak – 12% 

- Helyi egyesületek támogatása – 10% 

- Mozgássérültek segítése – 6% 

- Szolgálati lakás hazaköltöző fiataloknak – 2% 

Ábra 48 – A közbirtokosság további szerepe 

 

Forrás: településfejlesztési kérdőív, © Planificatio 2020 

 

Gyergyócsomafalváról elmondható, hogy egy vállalkozófalu. A megkérdezettek 55%-a egyéni 

vállalkozó vagy vezető beosztásban dolgozik, 27%-uk jelenleg nem dolgozik. A kérdőívet kitöltők 

többsége egy nettó 2500-4000 lejes havi fizetést szeretne. A nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint 

2020-ban, Hargita megyében a nettó átlagfizetés 2438 lej. A megkérdezettek 99% maximum egy órát, 

illetve 45%-uk 300 lejt áldozna ingázásra egy jobb munkahelyért. A kitöltők 41% az elmúlt 10 évben 

részt vett valamilyen képzésen/ tanfolyamon és 73%-uk képezné magát egy jobb munkahely 

megszerzése érdekében. A legfontosabbak számukra a jó fizetés, kellemes munkahelyi környezet és a 

szabadnapok száma.  

A megkérdezettek 14%-a vállalkozna, de az a szám visszavezethető arra, hogy 55%-uk már egyéni 

vállalkozó, vagy vezető beosztásban dolgozik. A vállalkozások elindítására vonatkozó kérdésekre 

többnyire a válasz az volt, hogy nehéz, kockázatos, drága, nagy a bürokrácia, de a többség úgy gondolja, 

hogy megéri vállalkozni.  

A válaszadók 77%-ának a havi fizetés a legfontosabb bevétele, ami pluriaktívitásra enged 

következtetni. A tej, illetve hús értékesítésből származó bevétel nagyon alacsony a községben. 

Mindemellett megjelenik a földalapú támogatás (19%), közbirtokossági részesedés (15%) és az osztalék 

(14%). A megkérdezettek 36%-a családjának a havi bevétele 5000-10000 lej között van. A legtöbb 

gyergyócsomafalvi család 4 tagból tevődik össze (38%), ebből az következik, hogy az egy főre eső havi 

bevétel elérheti a 2500 lejt.  

A lekérdezésből kiderül, hogy a gyergyócsomafalvi otthonok fel vannak szerelve a szükséges 

hétköznapi tárgyakkal, amelyek hozzájárulnak az ott élők komfort érzetéhez, de az építkezésre való 

hajlandóság alacsony a községben. A vertikális vagy horizontális bővítést tervezők alig érték el a 4%-ot. 

A meglévő ház renoválásával kapcsolatos kérdésekre már többen adtak pozitív választ. A lakóházak 
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77%-a az 1990-es évek előtt épült és a 50%-uk 2010 után került felújításra. A megkérdezettek 72%-a 

igénybe venne típusterveket építkezéshez. A válaszadók 70%-a csatlakozna gázhálózatra. 

A megkérdezett vállalkozók szerint az alkalmazásnál a legfontosabb jellemző a szakirányú végzettség. 

Ezt követi a felsőfokú végzettség, ami arra enged következtetni, hogy a helyi vállalkozások 

működéséhez további egyetemet végzett szakemberekre van szükség. 

Ábra 49 – Az alkalmazásnál figyelembe vett tényezők 

 

Forrás: településfejlesztési kérdőív, © Planificatio 2020 

A megkérdezettek 61%-a szerint a gyergyócsomafalvi mezőgazdaság sokkal inkább környezettudatos 

kellene legyen. A válaszadók többsége szerint a gyergyócsomafalvi mezőgazdaság az állattenyésztésen 

(54%) fog alapulni, 42%-uk szerint növénytermesztésen, de 34%-uk elképzelhetőnek tartsa a 

szövetkezeten alapuló gazdálkodást. 

Ábra 50 – Mezőgazdaság lehetséges változása 

 

Forrás: településfejlesztési kérdőív, © Planificatio 2020 
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Értékelés 
 

Népesség 

A község népességének számában egy folyamatos csökkenést fedezhetünk fel. A vizsgált időszakban 

Gyergyócsomafalva népessége több mint 12%-kal csökkent magához viszonyítva, a Nemzeti Statisztikai 

intézet adatai szerint 1992-ben 4.931 lakosa volt, 2020-ra ez a szám 4.323-ra csökkent. Ha szám szerint 

szeretnénk vizsgálni a változást, akkor elmondhatjuk, hogy a közel 30 év alatt Gyergyócsomafalva 

lakossága közel 200 személlyel lett kevesebb. Továbbá fontos megjegyezni, hogy a magához 

viszonyított csökkenés intenzitása erőteljesebb, mint Hargita megye esetében. 

A természetes szaporulat, vagyis az élveszületések és az elhalálozások aránya negatív a községben. A 

vizsgált időszakban Gyergyócsomafalván az elhalálozások száma folyamatosan csökkent, viszont a 

születetett gyermekek számának csökkenése erőteljesebb volt, ez a negatív természetes szaporulat 

kiváltó oka. A természetes szaporulat utoljára 2014-ben volt a legközelebb a pozitív értékhez, abban 

az évben 9-cel többen hatlak meg, mint ahányan születtek. 

Gyergyócsomafalva korfájából kiderül, hogy a népessége elöregedő. A vizsgált időszakban a község 

idős (65 év feletti) lakosságának száma intenzív növekedést mutat, míg a 19 év alatti korosztályok 

száma folyamatosan csökken. A becslések alapján tovább fog növekedni a 65 év feletti korosztály 

száma, 2030-ra akár elérheti a 980 főt, ami a bázisévhez (1992) viszonyítva több, mint 40%-os 

növekedés. A község migrációs egyenlege is túlnyomórészt negatív, vagyis az elköltözések száma 

meghaladta az odaköltözések számát. A vizsgált időszakban Gyergyócsomafalva migrációs egyenlege 

összesen 2 évben volt pozitív, viszont Hargita megye egyenlege a vizsgált időszak utolsó előtti évéig 

negatív volt. 

 

A demográfiával kapcsolatos fontosabb észrevételek: 

- 4.150 lakos lesz 10 év múlva, a jelenlegi 4.300-hoz képest. 

- Óvodások száma 10 év múlva 50 fő lesz, a jelenlegi 96-hoz képest. 

- 0-4 évesek száma 130 lesz, jelenleg 160. 

- 50-54 éves korosztály a demográfiai csúcs jelenleg, az idősek száma továbbra is növekszik, 

hozzávetőleg a következő 15 évben. 

 

Szociális ellátás 

Gyergyó-térségben összesen 20 szociális ellátóintézmény van, amelynek nagy többsége 

Gyergyószentmiklóson létesült. A szervezetek foglalkozási körét tekintve, van 8 nappali központ, 10 

lakóközpont, egy szociális konyha, valamint egy további intézmény, amelyben szolgáltatás szinten 

segítenek az időseknek, fogyatékkossággal élőknek, illetve a különböző függőségekben szenvedőknek. 

Összehasonlítva a megyei adatokat, illetve a térségi adatokat, látható, hogy a megyében lévő szociális 

ellátóegységek közel 16%-a Gyergyó-térségben van. 

Gyergyócsomafalva községben jelenleg két szociális ellátóintézmény működik. 
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A Szent Ferenc Alapítvány gyergyócsomafalvi Páli Szent Vince délutáni foglalkoztató létesítménye segít 

a településen élő, nehezebb sorsú gyerekeknek, hogy délutáni tanulással, neveléssel felzárkózzanak 

társaikhoz. 

A következő intézmény, a Napfény Szociális Központ, amelynek tevékenységét tekintve két csoportra 

lehet osztani: szerződött szolgáltatások, illetve közösségi szolgáltatások, továbbá olyan programokat 

szerveznek, ahol lehetővé válik a társadalmi élet fenntartása, a tudás átadása. 

A közösség életében fontos szerepet játszik az önkéntesség is. Az önkéntesség, mint csoportos 

tevékenység 2017 óta működik az intézmény keretein belül. Az önkéntes munka is nagyon fontos 

szerepet játszik a közösség megtartó ereje szempontjából.  

Az elemzett községben a két szociális ellátóintézet igyekszik kielégíteni az összes felmerülő 

szükségletét a település lakóinak, ugyanakkor a kitöltött kérdőívek alapján a megkérdezettek 30%-a 

nyilatkozta azt, hogy szükség lenne egy öregotthon létrehozására a településen. Megvizsgálva a 

demográfiai adatokat beigazolódik ennek a szükségessége, ezért fontos megtenni a megfelelő 

lépéseket a szolgáltatás létrehozása érdekében. 

Társadalmasítási folyamat 

A tervezés kezdetén 2 projektindító megbeszélés történt a polgármesteri hivatal munkatársaival, ezt 

követték a fókuszcsoportos megbeszélések (vállalkozó, mezőgazdaság, szociális tevékenységek, nők 

szerepe, oktatás, fiatalok témákban), offline kérdőívkitöltés, online kérdőívkitöltés, majd egy 

projektzáró megbeszélés a polgármesteri hivatal munkatársaival.  

A közösséggel való jó együttműködésnek köszönhetően sikerült megismerni a lakosság problémáit, 

elképzeléseit, javaslatait, igényeit, ugyanis kiemelkedően fontos egy ilyen tervezési folyamat során, 

hogy a jövőbeli tervek jól harmonizáljanak a közösség jövőképével.  

A kitöltők 60%-a szerint a felnövekvő generáció(k) el fognak költözni a községből, illetve a jelenleg 

külföldön élő Gyergyócsomafalviak 68%-a nem fog visszaköltözni; éppen ezért kell hangsúly fektetni a 

község vonzerő-növelésére, hogy hívogató legyen az elköltözöttek, vagy más településeken élők 

számára, valamint megtartó ereje legyen az ottlakók számára.  

A legfontosabb helyi fejlesztések közé tartozik a munkahelyek biztosítása, a turizmus fejlesztése, a 

forgalomcsillapítás, öregotthon létrehozása, valamint a piac kialakítása. 

Elmondható, hogy Gyergyócsomafalva egy vállalkozófalu, mivel a megkérdezettek 55%-a egyéni 

vállalkozó vagy vezető pozícióban dolgozik. A kitöltők számára munkahely szempontból a 

legfontosabbak a kiemelkedő bérezés, a kellemes munkahelyi környezet és a szabadnapok száma. Egy 

jobb munkalehetőség érdekében a megkérdezettek 1 óra ingázást, illetve havi 300 lej üzemanyagpénzt 

szánnának rá. A megkérdezett vállalkozók szerint alkalmazás szempontjából a legfontosabb a 

szakirányú végzettség, majd a felsőfokú végzettség. A válaszadók több, mint 75%-ának a havi fizetés a 

legfontosabb bevétele, a tej- és húsértékesítésből származó jövedelem nagyon alacsony a községben. 
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Fejlesztési kihívások és célrendszer 
Az alábbi fejlesztési kihívások a társadalmasítási folyamatok alapján körvonalazódtak. Egy részük a 

kérdőívek elemzéséből, más részük pedig a konkrét témás fókuszcsoportos megbeszéléseken 

elhangzottakból következnek. Mindezekhez hozzájön a tervező csapat - mint külső véleményező – által 

észlelt problémák és kihívások. 

Életminőséggel kapcsolatos kihívások 

P1 hazavonzás megerősítése 

P2 minőségi oktatás fejlesztése 

P3 jégkorong fellendítése 

P4 kulturális kínálat 

P5 online ügyintézés való hozzáférés feltételeinek megteremtése 

P6 gyermekorvosi rendelő kialakítása 

P7 egészségügyi ház kialakítása 

P8 kerékpárút kialakítása 

P9 a tömegsportok és az egyéni rekreációs sport lehetőségei korlátozottak 

P10 Szászfalu falurész szolgáltatásbővítés 
 

Gazdasággal kapcsolatos kihívások 

P1 alacsony fizetések 

P2 közbirtokosság további szerepe 

P3 kulcsosházak jelenléte 

P4 fenntartható mezőgazdaság 

P5 mobilházak építése - innováció 

P6 Famegmunkálás térvesztése 

P7 szakemberek képzés 

P8 agrárturizmus megalapozása 

P9 állattartó szövetkezet fejlesztése 

P10 koncentrálódó mezőgazdaság 

P11 típustervek szolgáltatása 

P12 sípálya jelenléte 

P13 turizmusfejlesztés 

P14 húsmarha tenyésztés 

P15 mangalica tenyésztés 

P16 restaurálás  

P17 vállalkozók összefogása 

P18 szállásadók együttműködése 

P19 vállalkozók képzése 

P20 gasztronómia promoválása 

P21 továbbképzések szervezése 

P22 értékesítési lánc kidolgozása 

P23 munkaerőhiány 

P24 húsfeldolgozó létesítése 

P25 Hajnal épület hasznosításának lehetősége 
  P26 Termelői piac 
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Komplex fejlesztési kihívások 

P1 problémás tulajdonviszonyok 

P2 jövőkép hiánya 

P3 vadkárok jelenléte 
 

Társadalommal kapcsolatos kihívások 

P1 az elköltözések száma növekedik  

P2 csökken a születések száma 

P3 növekvő időslétszám 

P4 csonkacsaládok jelenléte 

P5 külföldi munkavállalás 

P6 idősotthon létrehozása 

P7 önkéntesség promoválása 

P8 szociális háló fejlesztése 

P9 ifjúsági szervezet támogatása 
 

A fejlesztési kihívások kezelése a következő átfogó célrendszer mentén valósítható meg: 

O1 Gazdasági fejlődés feltételrendszerének javítása 

O2 Életminőség emberközpontú javítása 

O3 Tudásintenzív gazdaság és közösség feltételeinek a megteremtése 

O4 Nyitott, magas színvonalú kulturális lehetőségek mindenki számára 

O5 Generációbarát környezet kialakítása 

O6 Társadalmi egyenlőség és azonos esélyek biztosítása 

O7 A község integrációs szerepének erősítése 

O8 Természeti erőforrásokkal való bölcs gazdálkodás kialakítása 

O9 A mobilitás feltételrendszerének komplex javítása 

O10 Energiahatékonyság javítása 

O11 Turizmusfejlesztés 
 

O1 Gazdasági fejlődés feltételrendszerének javítása 
 
I1.1 szolgáltató szektorban alkalmazottak számának legalább 20%-os növekedése 

I1.2 helyi átlagbér szintje nem maradjon el Csíkszeredához képest több, mint 15%-kal 

I1.3 innovációs együttműködésekben résztvevő cégek száma legalább 5 legyen 

I1.4 kutatás-fejlesztési fő tevékenységű vállalkozások megjelenése, min. 2 

I1.5 helyi vállalkozóknál alkalmazottak száma ne csökkenjen 
 
O2 Életminőség emberközpontú javítása 

 

I2.1 minden alapfokú oktatási intézmény legyen akadálymentes 

I2.2 a kulturális intézmények legyenek akadálymentesek 

I2.3 akadálymentes, jól felszerelt egészségügyi intézmények 
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I2.4 bérelhető lakóingatlanok a bérlakásporgramban, min. 800 m2 

O3 Tudásintenzív gazdaság és közösség feltételeinek a megteremtése 
 

I3.1 legalább 400 diák kapjon digitális eszközt a közoktatásban 

I3.2 20 okos tanterem 

I3.3 20 diák beiskolázása évente a vállalkozókkal közösen kialakított szakoktatási képzésekben 
 

O4 Nyitott, magas színvonalú kulturális lehetőségek mindenki számára 
 

I4.1 előadások számának megduplázása 

I4.2 előadásokat látogatók számának legalább 40%-os növekedése 

I4.3 tánccsoportok és fúvószenekar létszámának megtartása 
 

O5 Generációbarát környezet kialakítása 
 

I5.1 demencia és egyéb gondozásban részesülők száma legalább 20 

I5.2 idősotthoni és egyéb bentlakásos helyek száma legalább 40 

I5.3 közterek modernizálása 

I5.4 születésszám legalább 10%-os növekedése 
 

O6 Társadalmi egyenlőség és azonos esélyek biztosítása 
 

I6.1 integrált osztályban tanulók száma az alapfokú oktatásban legalább 80 diák 

I6.2 továbbtanulási lehetőséghez jutó roma diákok száma legyen legalább 5 

I6.3 egyablakos szociális és ügyintézési tanácsadás ügyszáma évente legalább 600 
 

O7 A község integrációs szerepének erősítése 
 

I7.1 sport rendezvényeken a térségbeliek aránya érje el a 10%-ot 

I7.2 kulturális rendezvényeken a térségbeliek aránya érje el a 10%-ot 

I7.3 az oktatási intézményekben tanuló térségbeliek aránya érje le a 3%-ot 
 

O8 Természeti erőforrásokkal való bölcs gazdálkodás kialakítása 
 

I8.1 A kitermelésre szánt erdős területek visszaültetési szintje elérje a 100%-ot 

I8.2 teljes vízközmű lefedettség 

I8.3 legalább 1 MW napenergia-hasznosítási kapacitás telepítése 
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O9 A mobilitás feltételrendszerének komplex javítása 
 

I9.1 a községen belül közlekedő gépjárműhasználat legalább 10%-os csökkentése 

I9.2 komplex (közlekedés és kultúra, közlekedés és turizmus) jegyek - legalább 9000 

I9.3 a kerékpárral és gyalog iskolába érkezők diákok aránya legalább 60% 
 

O10 Energiahatékonyság javítása 
 

I10.1 legfeljebb 80 kWh/m2/év fűtési célú energiaigény az új vagy modernizált középületeknél 

I10.2 
minden oktatási intézményben 2500 ppm CO2 koncentráció alatti szint biztosítása a 
tantermekben 

I10.3 100% megújuló energiaforrásból származó elektromos áram használata a közintézményeknél 
 

O11 Turizmusfejlesztés 
 

I11.1 helyi üdülőhely minősítés megszerzése 

I11.2 turisztikai zónák ivó- és szennyvízhálózattal való teljeskörű lefödöttsége 

I11.3 minimum 100 férőhely biztosítása  

I11.4 további 5 turisztikai útvonal kialakítása 
  



 

 

 

V 1.0 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2021-2030 
COMUNA CIUMANI , JUDEȚUL HARGHITA 

74 

Javasolt beavatkozások 
 

A javasolt beavatkozások megfogalmazásakor több információforrást tartottunk szem előtt. 

Elsősorban a társadalmasítási folyamatokból számozó információkból születtek meg az alábbi 

célkitűzések, viszont az előző fejlesztési stratégiában javasolt intézkedésekre is támaszkodtunk. A 

társadalmasítási folyamat három, egymással párhuzamos időintervallumban készült egyeztetési 

sorozat, amelyből származó információk egy átfogó képet biztosítottak Gyergyócsomafalváról. A 

fókuszcsoportos megbeszélések során egy-egy konkrét téma átbeszélésre került sor olyan 

személyekkel, akik az adott témában tevékenykednek. A direkt, reprezentatív lekérdezés során sikerült 

megtudni a község lakóinak a véleményét Gyergyócsomafalváról, illetve az elképzelésüket az egyes 

támákban. Illetve készült egy benchmark is, amely a község lakóinak elégedettségi szintjét vizsgálta, 

viszonyítva a romániai átlaghoz. Ugyanakkor megvizsgáltuk a nemzeti, regionális és megyei fejlesztési 

szinteket, annak érdekében, hogy a helyi fejlesztési stratégia minél inkább harmonizáljon a 2021-2027-

es időszak fejlesztési elképzeléseivel. 

Főként ezen tervezési módszerek segítségével került kidolgozásra az alábbi javasolt beavatkozások. 

 

Képzés és gazdaság 

A gazdaság fejlesztésének egyik meghatározó pontja a képzések szervezése. Legyen szó a fiatal 

korosztály képzéséről, felnőtt-, vagy vállalkozóképzőkről.  

- 7.-8. osztályos diákoknak pályaorientációs események szervezése, amely megfelel a helyi 

munkaerőpiaci igényeknek 

Olyan pályaorientációs események szervezésére van szükség, ahol a helyi iskolás diákok betekintést 

nyerhetnek a községben működő vállalkozások mindennapjaiba és ezáltal segítséget kapnak a későbbi 

döntéseik meghozatalában. Ezen rendezvények megszervezéséhez hármas összefogás szükséges, 

mégpedig a polgármesteri hivatal, a helyi oktatási intézmények, illetve a helyben működő vállalkozások 

részéről. Ahogy a kérdőíves felmérésből kiderült, a helyi vállalkozóknak hozzáértő, magasan képzett 

munkaerőre van szüksége, amelyet szeretnének helyben megkapni. A pályaorientációs események 

hozzájárulhatnak a keresleti, illetve kínálati oldal találkozásához, vagyis ez lehet az első lépés a jövő 

munkavállalói képzésének. Az ilyen találkozások lehetővé teszik a helyi fiataloknak, hogy reálisan fel 

tudják mérni, hogy milyen típusú munkaerőre lesz szüksége a községnek a közeljövőben és ezáltal 

optimális döntést tudnak hozni a továbbtanulás terén. 

Ezzel a porgrammal a magas tudásigényű irányok kialakítása lenne a cél, építészek, statikus mérnökök, 

vagy akár agrárközgazdászok képzése, melyek hozzájárulnak a község gazdaságának fentartható 

fejlődéséhez. 

Kapcsolódás: 

- Gazdasági fejlődés feltételrendszerének javítása; 

- Tudásintenzív gazdaság és közösség feltételeinek a megteremtése; 

- Turizmusfejlesztés; 

- A község integrációs szerepének erősítése. 
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Közoktatásfejlesztés 

A digitális eszközökkel támogatott oktatás már a Covid okozta pandémia előtt is jelen volt, a 

vírushelyzet csupán felgyorsította ezt a folyamatot. Ahhoz, hogy az okos eszközök minden pozitív 

hatását ki tudjuk használni szükség van, arra, hogy az eszközök magasszintű használatát elsajátítsuk. 

Ez egy hosszabb folyamat, amelynek az első lépése a tanulás.  

- Egyetemet találni a digitális eszközökkel támogatott oktatás előlendítésére 

o Tanárképző intézmények bevonása a mérésekbe 

A tanulási folyamatok felgyorsítása érdekében szükségesnek látjuk egy egyetemi intézménnyel történő 

együttműködés megvalósulását. A partner intézmény szerepe elsősorban megfigyelésen és mérések 

elvégzésén alapulna, majd ezt követően a digitális eszközök hatékonyabb használatára tenne 

javaslatot. A minőségi oktatás egyfajta vonzóerőt is jelent nem csak a Gyergyócsomafalvi családok, 

hanem a térségben élő fiatal családok számára egyaránt. 

Az oktatás fejlesztéséhez nem elégséges a teljeskörül digitális eszközökkel való ellátottság (bár 

kötelező eleme), hanem a helyi tanárok képzése is kimagasló szerepet kap. Erasmus programok 

segítségével a helyi tanárok lehetőséget kapnak, hogy egy más oktatási intézmény mindennapjaiba 

betekintést nyerjenek, ezáltal a tanítói kompetenciáik is még magasabb szinteket érhetnek el. Tehát a 

minőségi oktatási feltételekhez a következőkre egyaránt szükség van: 

- Digitális eszközökkel való teljeskörű felszereltség 

- Energiahatékonyság javítása 

- Erasmus programok tanárok számára 

Mindezek mellett olyan infrastrukturális jellegű beavatkozásokra is szükség van, amelyek által a helyi 

oktatási intézmények a 21. századi elvárásoknak megfelelő épületekben nevelhetik a jövő generációit. 

- “Köllő Miklós” elemi iskola (I-IV oszt.) megerősítése, felújítása, modernizálása és felszerelése 

- V – VIII osztályos iskola energetikai modernizálása 

- Iskolai szabadtéri pálya felújítása 

- Csalóka óvoda és napközi központ kialakítása  

- Afterschool oktatási épület létrehozása és felszerelése  

- Egycsoportos bölcsőde kialakítása egy meglévő épületben  

- Oktatási egységeket kiszolgáló konyha megépítése és a melegétel biztosítása a diákok részére  

- Marosparti iskola megvásárlása a község által és oktatási célra való hasznosítása 

Kapcsolódás: 

- Tudásintenzív gazdaság és közösség feltételeinek a megteremtése; 

- Társadalmi egyenlőség és azonos esélyek biztosítása; 

- A község integrációs szerepének erősítése. 
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Sport infrastruktúra létrehozása 

A sportolásnak és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra megteremtésének számos pozitív hatása lehet 

egy közösségre nézve. Amellett, hogy a sportolás az egészséges életmód egyik alapfeltétele, a fiatalok 

körében nevelő hatással bír és hozzájárul a közösség összetartozásának erősítéséhez is. Mivel a 

településen egyre népszerűbb a sportolás mind a fiatalok, mind a más korosztályúak körében, 

elengedhetetlen megteremteni a sportolási lehetőségeket minél szélesebb körben. Ahhoz, hogy az 

igényeknek megfelelő és azokat kielégítő sportolási lehetőségeket teremtsenek, a következő 

beruházások ajánlottak egy sport bázis kialakítása kapcsán: 

- Több évszakos sportbázis kialakítása és felszerelése, a szabadtéri jégpálya és épületeinek 

felújítása által  

- Sportkomplexum létrehozása egy sportcsarnok, nagyméretű labdarúgópálya és úszómedence 

megépítése által 

Kapcsolódás: 

- Generációbarát környezet kialakítása. 

- A község integrációs szerepének erősítése. 

 

Vállalkozói központ 

Gyergyócsomafalva abban a szerencsés helyzetben van, hogy elmondhatja magáról, hogy egy 

vállalkozó falu. A helyi vállalkozókkal történő fókuszcsoportos megbeszéléseken egyértelműen 

körvonalazódott egy közös vállalkozói tér szükségessége. A volt sörgyár épülete lehet a válasz erre a 

szükségre. 

- Sörgyár épületének energiahatékony felújítása és funkcióval való ellátása. 

A helyi vállalkozóknak egy olyan térre van szükségük, ahol találkozhatnak, megoszthatják egymással 

tapasztalataikat és akár partnerségre is léphetnek. A vállalkozói központ megvalósítása lendítene a 

gazdasági szférán és a szociális szférán is egyaránt. Akár egy helyi kézműves sörfőzdével, vagy 

kávézóval kiegészülve ideális helyszíne lenne a találkozásoknak. Pár kisebb, induló vállalkozásnak teret 

lehet ezáltal biztosítani, illetve a konferencia termek lehetőséget nyújtanának a vállalkozók képzésére, 

akár online, akár offline események megszervezésével. Mindezek mellet a célrendszer képzés és 

gazdaság részével tökéletesen harmonizál, hiszen helyszínt tud biztosítani a pályaorientációs 

eseménysorozatoknak, illetve a diákok számára is lehet előadásokat szervezni a leendő konferencia 

teremben. További tanulószobák kialakításával lehetne maximálisan kihasználni a rendelkezésre álló 

teret és ezáltal a községnek egy megújuló jellegű, tudástranszferre alkalmas központot biztosítani. 

Kapcsolódás: 

- Gazdasági fejlődés feltételrendszerének javítása; 

- Tudásintenzív gazdaság és közösség feltételeinek a megteremtése; 

- Turizmusfejlesztés. 
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Megújuló közterek 

Úgy az offline kérdőívből, mint a fókuszcsoportos megbeszélésekből kiderült, hogy a 

gyergyócsomafalvi emberek számára fontosak a közösségi terek, amelyek helyszínei a találkozásoknak. 

Legyen szó födött közösségi terekről vagy közterületekről, ezen területek a helyi emberek 

identitásának a megőrzését szolgálják. Az online benchmark felmérésből viszont az derült ki, hogy ezek 

a közterek megújulásra szorulnak, hiszen a romániai átlag alatt lettek a helyiek által értékelve. 

Három jelenlegi közteret azonosítottunk be: 

- Borsos Miklós tér 

- Kossuth Lajos tér 

- Szászfalusi rész 

o Szabadtéri sportok, rekreációs tevékenységek helyszíne 

o Szabadidős park létesítése: játszótérrel, padokkal, “street workout” eszközökkel. 

Ezen három közterület arculatát kell formálni, hogy a helyi embereknek és az odalátogató vendégeknek 

is az a közös érzésük legyen, hogy egy központi részben állnak jelenleg. A Kossuth Lajos tér, a Borsos 

Miklós tér a funkcionális jelenlétével, illetve a szászfalusi rész a sportolási lehetőségekkel már-már 

városi központi érzést sugall. Ahhoz, hogy még inkább közösnek érezzék a helyiek, további 

imázsépítésre és marketingre van szüksége ezeknek a tereknek. Továbbá fontos, hogy megvalósuljon 

egy a terek összeköttetése, viszont nem csak fizikailag, hanem az emberek róluk alkotott képében is.  

- Ne csak fizikai összeköttetése az alábbiaknak 

o Vállalkozói központ 

o Kossuth tér 

o Borsos Miklós tér 

o Szászfalu 

- Kossuth tér / központ felújítása 

- Játszóterek építése/rendezése/felszerelése 

- Játszóház 

- Fix szabadtéri színpad létesítése öltözőkkel, padokkal, székekkel 

Kapcsolódás: 

- A mobilitás feltételrendszerének javítása; 

- Turizmusfejlesztés; 

- Generációbarát környezet kialakítása. 

Területrendezés 

A célkitűzések megvalósíthatósága nagyban függ attól, hogy az általános, illetve zonális rendezési terv 

milyen megszorításokat irányoz elő a területrendezésben. 

- Az általános rendezési terv aktualizálása és digitalizálása 

- Övezeti rendezési terv kidolgozása a Lok turisztikai zónára vonatkozólag  

- Övezeti rendezési terv kidolgozása a Felső-Nyírkerti területek szabadidős-sportolási-

turisztikai céllal való hasznosítására 
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Polgárvédelem 

A település versenyképeségének mérésénél felmerült egyfajta igény a közbiztonság javítására, az 

online hiszen a kérdőívet kitöltők a nemzeti átlag alatt értékelték a településük közbiztonságát. Ahhoz, 

hogy ebben a tekintetben is a megfelelő döntéseket lehessen meghozni, szükséges, hogy a 

biztonságérzetet befolyásoló tényezők teljes spektrumával számoljunk.  

- Polgárvédelmi központ létrehozása 

- Tűzoltószertár megépítése 

-  Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a községben 

A fent említett, stratégiai fontosságú célkitűzésekkel növelni lehet az ott élők biztonságérzetét és a 

beruházások egyfajta felzárkóztatást is biztosítanak a községnek ebben a tekintetben. 

Fenntartható mezőgazdaság 

Gyergyócsomafalva gazdaságának egyik fontos eleme a mezőgazdaság. A rendelkezésre álló 

szántóföldi területek mérete és a gazdákkal történt megbeszélések eredményeként körvonalazódik, 

hogy ez a mezőgazdaság az állattartáson alapszik, mivel a termőföldek minősége és mennyisége nem 

teszi lehetővé a méretgazdaságos szántóföldi növénytermesztést. 

- Teljes vertikum feltételrendszerének kialakítása 

A húsmarha tenyésztés lehet egy kitörési pont a helyi gazdálkodók számára. A község legelőinek, illetve 

kaszálóinak mérete lehetővé teszi a húsmarha tenyésztést és a szántóföld méret pedig az ahhoz 

szükséges takarmányos jelentős részének az előállítását. A teljes vertikum feltételrendszerének 

kialakításához elsősorban képzésekre van szükség, itt nem csak az állattartók képzésén van a hangsúly, 

hanem az állattartást kiegészítő tevékenységek elvégzéséhez szükséges képzéseken. Ahhoz, hogy a 

minőségbeli elvárásoknak meg lehessen felelni szükség van állatorvosok, illetve agrár közgazdászok 

képzésére (ismét visszacsatolva a képzés és gazdasági részre).  

A kisgazdák számára a szövetkezeti társulás lehet egy, a fennmaradást elősegítő lehetőség. A 

szövetkezeten alapuló állattartásnak rendkívül sok előnye van a kisgazdák számára, hiszen itt már 

megjelenik a méretgazdaságosság: 

- Nagyobb terület alapú támogatások  

- Olcsóbb beszerzési ár a takarmánynál 

- Kedvezőbb értékesítési ár 

Azáltal, hogy a kisgazda az állományát „beadja” a tárulásba lehetősége nyílik arra, hogy a gazdaságát 

diverzifikálja, hiszen a közösségi állattartással időt, illetve energiát spórolhat meg, anélkül, hogy 

kényszerülne az állománya felszámolására. A társulás tevékenységét egy hozzáértő, akár 

agrárközgazdász irányítása mellett, 4-5 ember gépesítéssel el tudná végezni, ami által további 5 

munkahely létesülne a községben. 

A társulás égisze alatt egy vágópont megvalósítása is stratégiai célkitűzésként jelenhet, amely további 

hozzáadott értéket és ezáltal nagyobb bevételt jelent. Mindhez szükséges: 

- Vágópont 

- Bemutató üzlet, food truck 
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Hatékony erdőgazdálkodás 

Gyergyócsomafalva híres a famegmunkálás terén elért eredményeiről és rengeteg helyi vállalkozás 

nyersanyaga a mai napig a fa, kezdve a kitermeléstől, az alapszintű feldolgozáson át, a késztermékek 

gyártásáig. A vállalkozói központ teret adhat azoknak a vállalkozásoknak is, melyeknél a közös pont a 

faanyag beszerzése, feldolgozása.  

- Faanyag újrahasznosítás, játékgyártás, restaurálás 

A vállalkozókkal történt megbeszélésen fény derült arra a dologra, hogy a községben működnek olyan 

vállalkozások, amelyen jóformán nem is tudnak egymásról. A fakitermelő vállalkozások a fafeldolgozó 

vállalkozásokkal karöltve, a nagyobb hozzáadott érték segítségével nagyobb profitot tudnának 

realizálni, ezáltal még inkább fejlődne a község gazdasági ereje.  

Az erdők multifunkcionális használata további lehetőségeket rejt, legyen szó sífutásról, hegyi 

kerékpározásról, lovaglásról, erdei iskolákról vagy a Natura 2000-es területek megfigyeléséről. A 

multifunkcionális erdőhasználat feltételeinek a megteremtése stratégiai fontosságú, hiszen 

hozzáférést kell biztosítani ezekhez a területekhez minden gyergyócsomafalvi lakosnak. Fontos, hogy 

a fiatal generáció megtanulja óvni az erdőt, ami akkor a legkönnyebb, ha ismeri. Szükséges lépések: 

- További rekreációs tevékenységek szervezése a közbirtokosság, a polgármesteri hivatal vagy a 

vállalkozók gondozásában. 

- Fajtaváltás vizsgálata 

o Az új klimatikus jelenségeknek jobban ellenálló fajták 

o Fajtasokféleség 

- Hatékony erdőgazdálkodási szabványok bevezetése, meglévők alkalmazása 

Kapcsolódás: 

- Természeti erőforrásokkal való bölcs gazdálkodás kialakítása. 

Hulladékgazdálkodás 

A reprezentatív kérdőív adataiból kiderült, hogy a helyi emberek büszkék a községük rendezettségére, 

tisztaságára, hiszen arra a kérdésre, hogy mit mutat meg először, ha vendége érkezik, a válaszadók 

nagy része a község különböző tereit sorolták fel. A rendezettség megtartásához további lépések 

szükségessége látszik körvonalazódni, mivel a fogyasztással párhuzamosan a termelt hulladék is nő. 

A hulladékgazdálkodás egy jelentős részét helyben is meg lehet valósítani. Ehhez első lépésként fel kell 

mérni a helyen termelt hulladék milyenségét, illetve mennyiségét. A második lépés pedig nem más, 

mint a szelektív hulladékgyűjtés, ami egyidejűleg a közintézményeket, a vállalkozásokat és az egész 

közösséget terheli. 

- Szerves anyagok közösségi komposztálása 

- Szelektív hulladékudvar létesítése 

Szükséges egy közösségi komposztálásra alkalmas hely kijelölése és az oda történő szállítás megoldása. 

A szerves hulladékot heti rendszerességgel be kell gyűjteni, elszállítani, majd további szelektálás után 

behelyezni a komposztására kijelölt helyre. Működhetne akár a közbirtokosság pártfogásában, de egy 

vállalkozást is fel lehet építeni erre ágazatra, mely tudást és technológiát igényel. A szervesanyag 
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mennyiség függvényében igényelhető komposzt, de ha nincs rá szükség, akkor a közbirtokosság vagy 

a szolgáltatást végző vállalkozó átveszi és értékesíti. Elsősorban a helyi mezőgazdasági 

vállalkozásoknak, vagy a társulásoknak a gyengébb minőségű szántőföldek feljavítására és a bio 

termelés elősegítésére (kapcsolódás a fenntartható mezőgazdaság és hatékony erdőgazdálkodás 

résszel). Ha a polgármesteri hivatal kezelésében valósul meg, akkor javasolt egy közösségi költségvetés 

bevezetése, illetve a realizált bevétel visszaforgatása. 

Ezüst Csomafalva 

A Nemzeti Statisztikai Intézet adataiból, illetve a fókuszcsoportos megbeszélésekből kiderült, hogy a 

községben élő idős generáció száma folyamatosan növekszik és ezzel stratégiai beavatkozás 

szükségességét feltételezi. Az idős korosztály mindennapjait kisebb beruházásokkal is meg lehet 

könnyíteni, gondoljunk itt kihelyezett padokra, melyek karfával vannak ellátva, ezáltal megkönnyítve a 

használatukat, automata defibrillátor elhelyezése mindenik közintézményben, vagy az idősek 

klubjának további fejlesztéséről, hogy még több idős emberrel tudjanak foglalkozni.  

- Térségi Alzheimer és demencia központ, nappali foglalkoztatással – volt Malomépület 

Mindezek mellett egy térségi Alzheimer és demencia központ létesítése is szükségesnek mutatkozik, 

hiszen a községben élnek olyan idős emberek, amelyek orvosi ellátásra szorulnak. Ezekkel a 

betegségekkel rendelkezők sokszor visszahúzódnak a szociális élettől és megjelenek a depresszió első 

jelei. Ezeknek az idős embereknek a felkutatása és ellátása a közösség feladata, amelynek a fent 

említett központ adhatna teret.  

- Bentlakásos intézmények kialakítása 

o Üresen álló házak hasznosítása 

A bentlakásos intézmények kialakítása is segíthet az idős generáció helyzetén, amely további 

munkahelyeket jelentenek (kapcsolódás a képzés és gazdaság résszel). Az üresen álló lakóházak 

felvásárlása a polgármesteri hivatal által és kialakítása az otthoni ellátás feltételrendszerét. 

Kapcsolódás: 

- Generációbarát környezet kialakítása; 

- Életminőség emberközpontú javítása. 

Szolgálati lakások 

A gazdaság fellendítése mellett, a község imázsát is vonzóbbá teszi a jó minőségű és elérhető szolgálati 

lakások jelenléte. A fókuszcsoportos megbeszélések során kiderült, hogy a községben jónéhány olyan 

lakás van, amelyek jelenleg kihasználatlanul fekszenek és eladásra várnak. Ahogy az Ezüst Csomafalva 

célkitűzésnél is, úgy a szolgálati lakások esetében is ki kell használni ezt a lehetőséget és felvásárolni 

ezekből a lakásokból. A felújítás eltérő mindkét esetben, de pályázati forrásból megoldható. A 

kedvezményes bér pedig elegendő a lakások minőségének a megőrzésére. 

- Üresen álló lakások hasznosítása 

- Energiahatékony felújítása 
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A szolgálati lakások mellett, a fókuszcsoportos megbeszélések folyamán felmerült az az igény, hogy a 

fiatalokat kell és lehet támogatni telkekkel, típustervekkel az építéshez, illetve adókedvezményekkel, 

amelyek által arra sarkalnák a helyi fiatalokat, hogy nem hagyják el szülőfalujukat.  

- Kiskertes program indítása a gyergyócsomafalvi fiatalok számára 

- Telkek vásárlása és koncesszióba adása fiatal családok számára 

Kapcsolódás: 

- Gazdasági fejlődés feltételrendszerének javítása; 

- Energiahatékonyság javítása. 

Infrastrukturális beruházások 

Az infrastrukturális beruházások fontossága megkérdőjelezhetetlen. Az alapinfrastruktúra 

kiterjedtsége és annak minősége meghatározó szerepet tölt be, akkor amikor valaki a letelepedés 

mellett dönt. Nem csak a község lakóinak, de a községben működő vállalkozásoknak is fontos, hogy 

megfelelő infrastrukturális beruházások megtörténjenek. A község úthálózatának rendbetartása, 

illetve modernizálása mellett több infrastrukturális beruházásra is szükség van: 

- Víz és szennyvíz hálózat bővítése és modernizálása, kiemelt figyelem fordítása a turisztikai 

zónákra 

o Rendszer rehabilitálás és a leolvasó rendszerek modernizálása 

o Huszárutcai szennyvízhálózat kicserélése 

- Földgázhálózat kiépítése 

- Közvilágítás a turisztikai zónákban 

- Községi utcák modernizálása: a kövezett utak aszfaltozása, az aszfaltburkolattal rendelkezők 

felújítása, megerősítése 

o 61-es minősített községi út (DC) modernizálása  

o 62-es és 63-as minősített községi utak aszfaltozása 

o Erdei utak felújítása és építése 

o Mezei utak felújítása és modernizálása  

o Új minősített út (DC) megépítése Gyergyóalfaluval partnerségben a DC 63 - DB 13B 

között  

o Biciklis út megépítése a Gyergyó-medencei településekkel partnerségben 

- Középületek modernizálása 

o A Borsos Miklós kultúrotthon energetikai és általános modernizálása, valamint 

felszerelése  

o Tornaterem energetikai modernizálása  

o Kazánház felújítása 

Köszönhetően a földrajzi elhelyezkedésnek, Gyergyócsomafalva olyan mennyiségű ivóvíz tartalékkal 

rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy egy részét értékesíteni tudja Gyergyóalfalu számára, ami 

további infrastrukturális beruházásokat tesz szükségessé: 

- Víz és csatornahálózat bővítése és további csatlakozások lehetőségének biztosítása 

- Víztározó felújítása, vízkezelő állomás modernizálása és a hálózat bővítése 

- Székhely és autópark 
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- Modernizált leolvasó rendszerek 

Kapcsolódás: 

- Természeti erőforrásokkal való bölcs gazdálkodás kialakítása; 

- Nyitott, magas színvonalú kulturális lehetőségek mindenki számára; 

- A község integrációs szerepének erősítése; 

- Turizmusfejlesztés. 

Turizmusfejlesztés 

Ahhoz, hogy egy község vonzó és gazdaságilag stabil legyen, több nemzetgazdasági ágazatban is jól kell 

teljesítsen. Az egyik ilyen gazdasági ágazat a turizmus, amelyben Gyergyócsomafalva nagy potenciállal 

bír. A jelenleg két turisztikai övezettel rendelkező község gazdag a természeti látnivalókban, kulturális 

örökségben és a sportolási lehetőségek terén is. Mindezek mellett a helyi lakosok híresek a 

vendégszeretetükről, ami igencsak fontos, ha a turizmus fejlesztéséről gondolkodunk. 

- Helyi üdülőhely minősítés megszerzése 

- Faluimázsépítés és marketing 

- A Gyergyócsomafalvi Látogató Központ és Élménypark létrehozása  

- Turisztikai út létesítése Székelyvarsággal partnerségben  

- Ornitológiai / madármegfigyelő központ kiépítése a Natura 2000 madárvédelmi területen 

- Felső Nyírkerti Feredő fejlesztése 

- Turistaösvények, pihenő és menedékhelyek kialakítása 

- Vizes turisztikai attrakció létrehozása: csónakázásra, fürdőzésre és horgászatra alkalmas tó 

kialakításával  

- Bicikliút és sétáló szakasz kialakítása a Maros mentén 

Ahhoz, hogy a község a fent említett üdülőhely minősítést megszerezhesse, több feltételnek is meg 

kell, hogy feleljen. Ezek a feltételek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Gyergyócsomafalva még 

inkább felkerüljön a turisták térképére. 

Kapcsolódás: 

- Turizmusfejlesztés; 

- Természeti erőforrásokkal való bölcs gazdálkodás kialakítása; 

- A község integrációs szerepének erősítése; 

- Gazdasági fejlődés feltételrendszerének javítása. 

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

Az egészségügyi szolgáltatások terén Gyergyócsomafalva jól teljesít, de ahhoz, hogy ezt a magas 

színvonalú ellátást továbbra is meg tudja tartani további beruházások szükségesek. A fókuszcsoportos 

megbeszélések alkalmával fény derült a rendszer egy hiányára, ami nem mást, mint a gyerekorvosi 

ügyelet. A községnek szüksége van egy olyan egészségházra, ahol a gyermekorvosi ügyelet mellett a 

családorvosi ügyelet is helyet kap. 

- Egészségház létrehozása 
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Az egészségház létrehozásával fejleszteni lehet a közegészségügyi szolgáltatásokat a községben és 

ezáltal vonzóbbá tenni a fiatal orvosok és a kisgyerekes családok számára Gyergyócsomafalvát. A 

képalkotó diagnosztika mellett egy labor kialakításának a szükségessége is felmerült. 

Kapcsolódás: 

- Generációbarát környezet kialakítása; 

- Életminőség emberközpontú javítása. 

Állandó piac 

A fókuszcsoportos megbeszélések folyamán körvonalazódott egy födött helyi termelői piac 

létrejöttének szükségessége. A helyi termelői piac segítségével teret lehet biztosítani a helyi 

termelőknek, hogy értékesítsék a megtermelt, előállított terméseiket. Lényegében a termelői piac 

lenne az a helyszín, ahol a helyi kereslet és kínálat tud találkozni. A Fenyőalja Turisztikai és 

Hagyományőrző Egyesület híres kézműves termékeitől, a Berri helyi kézműves csokoládékon keresztül 

egészen a helyi gazdák terméséig mindenki helyet kapna és tudná értékesíteni termékeit a helyieknek 

és az odalátogató turistáknak. 

- Községi piaccsarnok megépítése és felszerelése, térrendezés 

Kapcsolódás: 

- Gazdasági fejlődés feltételrendszerének javítása. 

Hatékony és elérhető energia 

Az energia ellátottság egyre inkább kiemelkedő kérdés napjainkban, mivel az energiaárak az egekben 

vannak. A községben jelenleg nincs kiépített gázhálózat, ami a hidrogén alapú energia elterjedését is 

akadályozza, illetve jelenleg tűzifával történik a lakások kifűtése, ami káros és nem fenntartható. 

- Tömbházak szigetelése 

- Középületek megújuló energiaforrással való ellátása  

- Elektromos autó töltőállomások létrehozása  

- Elektromos autók vásárlása a közigazgatás részére 

- Újrahasznosítható energia források beazonosítása és felhasználása  

- Árvízvédelmi rendszer kidolgozása és kiépítése 

Javasolt egy akció terv kidolgozásra, amely a lehetséges alternatívákat veszi szemügyre és arra keresi 

a választ, hogy milyen energiaforrásból lehet megoldani a fűtést, illetve a melegvíz előállítását. 

Mindezek mellet a lakosság átállásának a lehetőségeit is vizsgálja a megfizethető és fenntartható 

energiákra. 

- Akció terv kidolgozása 

Kapcsolódás: 

- Energiahatékonyság javítása; 

- Turizmusfejlesztés; 

- Természeti erőforrásokkal való bölcs gazdálkodás. 
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SMART Csomafalva 

A magas minőségű szolgáltatások megjelenésével növelhető egy település vonzóképessége. A XXI. 

században az aktív lakosság számára egy stabil, megbízható szélessávú internet a mindennapok részévé 

vált és a hiányérzet pedig eléggé nagy motiváló erő. Ennek a megvalósítása két szempontból is 

figyelemreméltó a község vezetése számára. Az egyi szempont, hogy ezáltal Gyergyócsomafalva még 

vonzóbb település lesz az aktív társadalom számára, a másik, hogy a kiépített rendszert át lehet adni 

egy szolgáltatónak, amely fizet a községnek a hálózat használatáért. 

- “Intelligens” község / Okos Csomafalva - információs technológia alkalmazása a köztereken, 

szolgáltatásokban  

- Közigazgatás digitalizálása 

- Szélessávú internet 

Kapcsolódás: 

- Gazdasági fejlődés feltételrendszerének javítása; 

- Tudásintenzív gazdaság és közösség feltételeinek a megteremtése. 


