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Vezetői összefoglaló 

 

Gyergyóújfalu község 2015-2025 közötti fejlesztési stratégiája kidolgozásának 

feladatával a helyi önkormányzat a székelyudvarhelyi DeveloConsult kft munkatársait bízta 

meg. 

A község fejlesztési stratégiájának feladata, hogy a rendelkezésre álló és bevonható 

külső és belső erőforrások ismeretében egy konkrét lépésekre lebontva irányt mutasson a 

fejlesztésnek és meghatározza a bevonandó és megmozgatandó erőforrásokat pályázatok és 

önkormányzati meg civil kezdeményezések formájában. 

A község fejlesztési stratégiájának kidolgozásához elengedhetetlenül szükséges volt a 

jelenlegi helyzet pontos elemzése, valamint a lakosság és a véleményformáló személyiségek 

jövőbeli szándékainak és céljainak ismerete. 

A DeveloConsult kft felkérésére dr. Szabó Árpád 35 mélyinterjút készített a községben 

önkormányzati képviselőkkel, pedagógusokkal, orvosokkal, lelkészekkel, vállalkozókkal és a 

civil szféra képviselőivel. 

A beszélgetésekből kirajzolódtak az 5000 lakosú község életkörülményei és 

legfontosabb problémái. 

A helyzetfelmérésből kiderült, hogy a település rendelkezik annyi természeti 

erőforrással (erdő, kő, ásványvíz és gazdálkodási ismeretek), amelyeket jól beosztva és 

kihasználva képes önmagát eltartani. Ugyanakkor sokan érzik úgy, hogy a legégetőbb 

probléma a pénzhiány, illetve a pénzkereseti lehetőségek hiánya. 

A második legáltalánosabb panasz az emberek mentalitását érintette. Nagyon fontos a 

humán erőforrás problémája, hisz az határozza meg a településen fellelhető szakmai tudást és 

tapasztalatot, ennek az erőforrásnak a tevékenységére és fejlődésére alapozható a település 

jövője. 

Jelen dokumentum egy általános helyzetleírással kezdődik. A következő részben 

kielemzem és összefoglalom az interjúkon tapasztaltak lényegét, majd következnek a stratégiai 

elemzések. 

Végül az elemzések alapján következnek a javaslatok és a szükséges EU pályázatok 

kereteinek ismertetése. 
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Gyergyóújfalu községnek és környezetének ismertetése 

 

Elérhetőség és mobilitás 

Erdély keleti részén, a Hargitai és Görgényi havasok találkozásánál fekszik 

Gyergyóújfalu. Névadója a hasonló nevű Hargita megyei nagyközségnek, amelynek még része 

Gyergyótekerőpatak, Gyergyókilyénfalva, Szenéte és Libán. 

Ha egészen pontosan akarjuk meghatározni földrajzi helyét, akkor elmondhatjuk, hogy 

a 46° 38' északi szélességi kör és a 25° 36' keleti hosszúsági kör találkozási helyén található, a 

Gyergyói-medence délkeleti csücskében.  

A község a Visszafolyó patak mentén, észak-kelet - dél-nyugat irányban, középső része 

nyugat-kelet irányban, majd a déli része két ágban, észak-dél irányban helyezkedik el. Ezeket 

az utóbbi részeket átszeli a Maros. A marosmenti részek tengerszint fölötti magassága 748 m, 

a központi részeké 756 m. Tehát a település területe majdnem sík, csupán észak-dél és kelet-

nyugat irányban van egy kis lejtése. 

A község szomszédai nyugaton Gyergyócsomafalva, északon Gyergyószentmiklós, 

keleten pedig Vasláb. A mezei és erdei területek határosak Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, 

Csíkszentdomokos, Zetelaka és Varság községek területeivel. 

Újfalu megyei szinten, a megközelíthetőség szempontjából viszonylag kedvező 

helyzetben van, tekintettel a község közúti és vasúti kapcsolataira. Ha szélesebb nézőpontból 

vizsgáljuk a község elérhetőségét, akkor már kevésbé kedvező a helyzet. A Gyergyói medence 

távol esik a főbb közlekedési áramvonalaktól, autópálya még csak a térség közelében sem 

halad el (a tervezett észak erdélyi autópálya legközelebbi letérője szinte 100 km-re lesz 

Újfalutól), repülőtér pedig legközelebb 116 km- re Marosvásárhelyen található. 
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Hargita megye elhelyezése Románia 

térképén, a Gyergyói medence és környéke, 

valamint Gyergyóújfalu község a térképen 

 

A község Hargita megye központi részén, a megyeszékhelytől 47 km-re északra 

helyezkedik el, a megyeszékhellyel való kapcsolatát a közutak esetében a DN 12-es országút 

biztosítja. A legközelebbi város, a 12 km-re lévő Gyergyószentmiklós is ezen az úton 

közelíthető meg. 

A községen belül a legjobb közlekedési kapcsolatokkal Tekerőpatak rendelkezik, 

ugyanis az említett főút mellett, a Brassó-Déda vasútvonal községi állomása is itt található. A 

község adminisztratív területén található kiemelt turisztikai látványosság, a Súgó barlang 

közelében is található egy vasúti megálló. Tudni kell, hogy sem gyorsvonat, sem InterCity 

járat nem áll meg a településen, ezek legközelebb a gyergyószentmiklósi állomáson elérhetőek. 

Az állomáson nem működik jegypénztár sem, az épület rossz állapotban van. 

A községen áthaladó, Tekerőpatakot Fenyéddel összekötő 138-as megyei út Újfalut, 

Kilyénfalvát és Libánt is érinti. 

A község újfalvi részén halad át továbbá a Szárhegyet Vaslábbal összekötő 126-os 

megyei út. 

A községnek nincs közvetlen összeköttetése sem regionális, sem nemzetközi 

repülőtérrel. 

A szomszédos város és a főváros között két gyorsvonat és egy InterCity járat is 

közlekedik. Ezekkel a járatokkal Bukarestből 6 órányi utazásra van Gyergyószentmiklós, 

ahonnan körülbelül további 10 perc szükséges ahhoz, hogy személyvonattal Tekerőpatakra 

érkezzünk. 

Kevésbé gyors megoldás a fővárosból brassói személyvonatra történő átszállással 

megközelíteni a települést. A naponta Brassóból közlekedő három személyvonat 

Tekerőpatakon is megáll. A Brassó - Tekerőpatak útvonal 3,5 órát jelent, ha ezekkel a 

szerelvényekkel közlekedünk. A főváros elérése a községből is ezeken az útvonalakon 

lehetséges és értelemszerűen ugyanennyi időtartam szükséges hozzá. 
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A budapesti nemzetközi repülőtérről két nemzetközi gyorsvonat által érhető el Brassó. 

A 406-os járat továbbá Gyergyószentmiklóst is érinti, így a térségbe leggyakrabban ezzel a 

járattal utaznak, ami egy 13 órás utazást jelent. 

A megyeszékhely a naponta Tekerőpatakon áthaladó öt személyvonat segítségével 

érhető el közvetlenül, ez alig több mint egy órás időtartamú utazás. 

Marosvásárhely elérése illetve a városból a községbe való eljutás a regionális 

fontosságú repülőtér miatt lényeges. A községet Marosvásárhelyről közvetlenül a naponta 

közlekedő 3 személyvonat segítségével lehet elérni, és a községből is ezekkel a 

szerelvényekkel lehet eljutni Marosvásárhelyre. 

A makrorégió központja, Gyulafehérvár két brassói és egy csíkszeredai átszállással 

közelíthető csak meg, ami összesen több mint hét és fél órás utazást jelent. 

Aki a magyar fővárosból autóbusszal szeretne a térségbe utazni az a legegyszerűbben a 

Népligetből induló, Gyergyószentmiklósra érkező járatokkal teheti meg, ahol közel 13 órás 

utazásra számíthat.  

Közúton Gyergyószentmiklós 10 percnyire, Csíkszereda, a megyeszékhely egy 

órányira és a régióközpont a legközelebb útvonalon (a Bucsin tetőn át) négy órányira van a 

községtől. Marosvásárhelyig 2 óra időtartamú utazás szükséges közúton.  

A községben élők összesen 43 községi utca segítségével érhetik el a település 

különböző pontjait. Ezek az utcák vagy kővel borított utak, vagy földutak. A község 

utcahálózata összesen 40 km hosszúságú. A település különböző részeit összekötő utak, utcák 

esetében a leromlott állapotuk mellett, hangsúlyozni kell, hogy ezek gyakran az építészeti, 

műszaki feltételeknek, előírásoknak sem felelnek meg (főként ezek szélessége). A községben 

továbbá a mező- és erdőgazdálkodás 42 mezei és 47 erdei út kialakítását tette szükségessé.  

 

A lakosság 

A népesség számának és összetételének alakulása 

 

Gyergyóújfalu községben is jellemző volt az országos népesség-fogyási tendencia. A 

rendszerváltás óta a község lakosságának száma 5850 főről 5114-re fogyott. Az alábbi 

grafikonokon külön látható a férfiak és nők számának az alakulása. 
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Forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet, 2014 

 

A grafikonokból az is látszik, hogy a népesség-fogyási tendencia az utóbbi években 

lassult, 2008 óta szinte stagnál. 

A teljes népességszám alakulása mellett stratégiai fontosságú kérdés az egyes 

korcsoportok arányának alakulása is, amelyet nem csupán az oktatás, hanem más fejlesztési 

dimenziók tervezésénél is figyelembe kell vennünk. A lakosság nemcsak fogyott, hanem 

lassan elöregedik, amint a következő ábrákból is látható, amelyek a népszámlálási adatok 

alapján készültek. 

 

 

 

Forrás: Gyergyóújfalu polgármesteri hivatala 

 

A gyerekek számának csökkenése egyértelműen a beiskolázottak számának 

csökkenését vonja maga után, ami általában egyes intézmények megszűnését illetve az 

összevont rendszerben történő oktatást eredményezi. Ezek a folyamatok a minőségi oktatás 

perspektívájából és a hozzáférhetőség szempontjából is kedvezőtlenek. 
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Kultúra 

 

Gyergyóújfalu közösségi életének és a helyi társadalom különböző tagjai közötti 

viszonyrendszerek meghatározó szervező eleme a hagyományok világa. 

A közösségi életet formáló struktúrák, a rokonsági, szomszédsági rendszerek 

működésére is hatással van a hagyományok iránt tanúsított közösségi tiszteletadás. 

A szokások, hagyományok ápolása napjainkban nemcsak a lokális közösségek 

fennmaradásának, identitásának megőrzése szempontjából fontosak, hanem ezek számos 

esetben turisztikai szempontból is értékesíthetőek. Gyergyóújfalu esetében ez a stratégiai 

fontosságú kérdés hangsúlyosan jelenik meg. 

Az alábbiakban felsorolásszerűen nézzünk meg néhány gazdálkodási folyamathoz, 

vallási eseményhez kapcsolódó helyi szokást. 

A határkerülésre Húsvét napján délelőtt került sor. Ez székely népviseletben történő 

rituális találkozást jelentett a szomszédos községek lakóival, amelyet évente különböző 

határrészeken szerveztek meg. A szórakozásokkal, mulatságokkal telített farsangolás még ma 

is él a településen, ugyanígy a csíksomlyói pünkösdi búcsúra való zarándoklás hagyománya. A 

téli mulatságokon is gyakori volt az a német elemeket tartalmazó tánc, amelyet a helyiek 

ceppelnek neveztek. 

Helyi szokásnak számít továbbá a Szent István napi leányéneklés illetve egy rendkívül 

tréfás szilveszterhez kapcsolódó szokásról is említést kell tennünk, amely szerint egymás 

kapuját éjjel a falusfelek leszerelték és elvitték az udvar közeléből. 

Ezek a szokások, hagyományok a helyi közösséget egészében érintették és kétségívül 

közösségformáló erővel bírtak. Ugyanakkor legalább ennyire fontos szerep jutott és jut ma is a 

társadalom egyes csoportjai által működtetett, kölcsönösségen alapuló közösen végzett munka, 

a kaláka intézményének is. Gyergyóújfaluban hagyományosan több gazdálkodási 

munkafolyamathoz kapcsolódott kaláka rendszerben végzett munka. Ilyen volt például a 

cséplés, a kaszáló és trágyázókaláka vagy a tipikusan női tevékenységnek számító tollfosztás 

és kenderes kaláka. 

Napjainkban a község fontos dátumának számít július 2-a, Gyergyóújfalu egyházi 

ünnepe és az évente megrendezendő falunapi mulatság dátuma, június 24-e 

Gyergyótekerőpatak egyházi ünnepe, valamint július 22-e a szintén községhez tartozó 

Kilyénfalva egyházi ünnepe. 
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A kultúra alfejezetnél továbbá említést kell tennünk a népi mesterségekről is, ugyanis a 

községben, hagyományosan népi mesterségnek számító kerék és kád készítés vagy éppen 

szövés, fonás és hímzés a fiatalabb generációk számára szinte teljességgel ismeretlen. A fizikai 

életteret, az épített környezetet is formáló tevékenység volt a kötött kapuk készítése, amelyet a 

famegmunkálásban gyakorlott helybéli mesterek készítettek. És bár helyben igény 

fogalmazódott meg a népi mesterségek újjáélesztésére, eredményes előrelépésre ebben az 

irányban ezidáig még nem került sor. 

Annak a kérdésnek a körüljárása, hogy miért lényeges a népi mesterségek újjáélesztése, 

meghaladná a helyzetértékelés kereteit ezért itt most erre nem térünk ki részletesebben. E 

helyett fontosnak tartjuk a kézművesség komplex szerepéről pár szót ejteni, ugyanis ez a 

tevékenység nemcsak kulturális, de környezeti és gazdasági vonatkozásában is lényeges. 

Példaként a községben is népszerű fa- és kőfaragást említenénk. Ezen tevékenységek kulturális 

vonatkozása egyértelmű, ugyanis maga a tevékenység eredményeként a kulturális termék 

materializálódik. Környezeti összefüggését tekintve pedig, ez a tevékenység például olyan 

anyagokat használhat fel, amely egy más tevékenység vagy ipar számára csupán 

mellékterméket vagy környezetterhelő hulladékot jelent. A kézművességi termékek 

értékesítése során pedig megvalósul e tevékenységek gazdasági értelemben vett haszna is. 

Gyergyóújfalu község és mesterségek összefüggésében továbbá mindenképp említést 

érdemel a hegedűkészítés és a gyökéralapú bútorkészítés, ami akár azt is mondhatnánk, hogy a 

térségben községi specifikumnak számított. 

Ami a közösségi struktúrákat illeti, a községben civil és egyházi vonalon is van 

szerveződés. A civil szervezetek, NGO-k községszintű helyzetéről, tevékenységeiről a 

későbbiekben szólunk, itt azonban lényeges megemlíteni, hogy e struktúrák a községszintű 

kulturális élet formálásának és kulturális élet minőségének perspektívájából, kulcsfontosságú 

szerepet tölthetnek be. Itt kell említést tennünk a községben tevékenykedő három önkéntes 

tűzoltó-alakulatról is, amely összesen a taglétszáma 90 személy körüli. 

Az egyház, az iskola intézményével egyetemben kulcsfontosságú a helyi közösségi és 

kulturális élet formálása szempontjából. Az egyházhoz és az egyházi ünnepekhez kulturális 

tevékenységek is kapcsolódnak. Ilyen például a karácsonyi betlehemezés vagy a helyi plébánia 

énekkarának szereplései. 

A kulturális élet minőségének egy másik mutatója lehet a kulturális, sport és szabadidő 

infrastruktúra kiépítettsége és állapota. 
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A községhez tartozó három falu mindegyike rendelkezik kultúrházzal, ebből kettőnek, 

az újfalvi és tekerőpataki kultúrházaknak műszaki állapota viszonylag jónak mondható. 

Felszereltségüket tekintve ezek különböznek. Az újfalvi kultúrház egy színházteremmel, egy 

galériával és egy öltözővel rendelkezik. A kultúrház fűtése fás kályhával van megoldva. Az 

intézmény helyet ad színi előadásoknak, iskolai rendezvényeknek, báloknak, mulatságoknak. 

A kilyénfalvi kultúrház egy színházteremmel és egy öltözővel van ellátva, illetve a 

mulatságok, lakodalmak alkalmából a kultúrház konyhája is igénybe vehető. A tekerőpataki 

kultúrház felszereltsége is azonos, azzal a kiegészítéssel, hogy itt két darab konyha és egy 

közösségi terem is található, az intézmény kifűtése a kilyénfalviéhoz hasonlóan fával történik. 

A három kultúrház összesen 850 férőhelyet biztosít a község lakóinak, térbeli 

elhelyezkedésüket tekintve pedig mind a három település lakói számára hozzáférhetőek ezek, 

kevésbé a Libán és Szenéte községrészek lakói számára, akik 7 illetve 16–18 km-t kell 

utazzanak ahhoz, hogy eljussanak e kulturális intézményekig. 

A községben több könyvtár is működik, Tekerőpatakon az iskolában működik egy, 

Kilyénfalván a Jakab Antal könyvtár Varga Gabriella adományából működik, Újfaluban pedig 

van egy a polgármesteri hivatal fennhatósága alatt, és egyet működtet a teleház is. 

Az életminőségnek nemcsak gazdasági mutatói vannak, hanem ide tartozik a szabadidő 

minőségi eltöltésének a helyi feltételi és a sport kérdése is. A sportélet tekintetében a település 

helyzete jóval kedvezőbb. A település lakóiban nagymértékű sport iránti érdeklődés és szeretet 

lelhető fel. A mára már a községben hagyományosnak mondható sportág, mint például a 

jégkorong az önreprezentáció és identitás részét képezi. 

A sportéletnek kedvező társadalmi feltételek mellé, nem túl jó minőségű de 

mindenképp térségi átlag fölötti, főként téli sportolási igényeket kielégítő sportinfrastruktúra 

kapcsolódik. 

Az újfalvi kultúrotthon épületének egyik szárnyában egy tekepálya is található, amely 

jelenleg nem működik, felújításra szorul. 

A községben a téli sportok gyakorlásához kedvezőbbek az infrastrukturális feltételek. 

A jégkorong pálya egy 108 m² szabadtéri pályát jelent, amelyhez egy 500 férőhelyes 

lelátó is társul. A községhez tartozó Tekerőpatakon található három síugrósánc egyike, (a 70 m 

hosszú sánc) országos szintű versenyek megrendezésére is alkalmas volt. 

A téli sportok községi infrastruktúrájában rejlő potenciál kiaknázásáról, egy térségen 

kívüli fontossággal bíró sportbázis kialakításának lehetőségeiről, illetve a helyiek sporttal 

kapcsolatos igényeiről a későbbiekben részletesebben szólunk. 



10 

 

 

Civil szervezetek a településen 

 

A civil szervezeteknek fontos szerep jut a társadalmi önszerveződésben és a kulturális 

hagyományok megőrzésében, de akár fejlesztési kérdések esetében is kezdeményezőként 

léphetnek, fel és formális jogi státuszuknál fogva forrásbevonást is végezhetnek egy társadalmi 

cél megvalósítása érdekében, mozgósítva a helyi közösséget. 

Annak ellenére, hogy egyre nagyobb fokú aktivitással találkozhatunk néhány helyi civil 

szervezet esetében, ezek a tevékenységek még mindig nem eléggé „látványosak” és nem 

fednek le minden szektort. Így természetesnek tűnhet, hogy a településen a társadalmi élet 

szinte minden dimenziójára kiterjedő civil szervezetek létrehozására irányuló igénnyel 

találkozhatunk. 

A sport iránti általános érdeklődés, valamint a sportra való nevelés és a különböző 

sportrendezvények megszervezésének igénye három szervezet létrejöttét is eredményezte: 

- A Pro Tekerőpatak Egyesület, amelynek célkitűzései ezen a téren: a felnőtt 

sportmozgalom támogatása; sportbázisok, sportpályák létesítése és karbantartása, az 

önkormányzatok és a magánszféra bevonásával; verseny és tömegsportolási lehetőségek 

biztosítása, sportversenyek és vetélkedők szervezése; az önkormányzat ösztönzése a 

rendezvény támogatásában; hogy minden gyermek és fiatal, minél több felnőtt a lehető 

legtovább részesüljön a rendszeres testedzés élményéből; hogy a sportban valamennyi 

tehetséges fiatalnak esélye legyen képességei kibontakozására, előtérbe állítva az iskolai 

testnevelés és sport lehetőségeinek fejlesztését, valamint a helyi versenyrendszerek 

kiépítését. 

- A Katorzsa Sport Klub elsősorban a fiatal jégkorongozókra gondolt, mivel ez a 

Gyergyói medence fő sportága. Fölkérték a Progym Gyergyószentmiklós sport klub 

jelenlegi hálóőrét Molnár Szabolcsot, Gyergyóújfalu szülöttjét, hogy segítsen be a 

gyerek- jégkorong újra élesztésében, mint technikai szakember. Mivel az időjárási 

viszonyok nem biztosítanak feltételeket az egész éves tevékenységekre, a gyerekek a 

gyergyószentmiklósi műjégpályán készülnek fel a különböző jégkorong tornákra. 

Szervezésükben közel 20 év után 2011 januárjában megszervezésre került a Katorzsa 

kupa Gyergyóújfaluban, amelyen 5 csapat vett részt U10-es korcsoportban. 

- A Sport Klub Tekerőpatak Kútfő a sífutásban és a síugrásban tevékenykedik, 

pályáztak a síugró sánc felújítására és rendezvényeket is szerveztek. 
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A kulturális szektor tekintetében bár vannak bizonyos struktúrák, (például a 

tekerőpataki önkéntes tűzoltó alakulat) amelyek időnként színi előadásokat és más kulturális 

programokat is rendeznek, de a hagyományőrzésére, műkedvelő csoportok és más jellegű 

kulturális célt szolgáló szervezetek létrehozására még mindig óriási igény mutatkozik a 

településen. Ezen a területen is több szervezet működik: 

- A Kilyénfalvi Csipkebogyó Kulturális Egyesület, habár működött a kulturális élet, de 

intézményesített keretek között lehetőséget szeretne kapni különböző megpályázható 

anyagi források lehívására. 

- A Tekerőpataki Harsona Fúvósegyesület az 1937-ben alakult tekerőpataki 

fúvószenekar hagyományait folytatja. Megalakulásának célja az volt, hogy a 

zenekedvelő ifjúságot összefogja, a közösség lakosságát szerepléseivel szórakoztassa, 

nevelje és fejlessze tudását. Az első szervezési próbálkozások sikeresek, rövid időn belül 

13 tagból álló zenekar alakult, ezek a tagok saját hangszerrel rendelkeztek. Ezt a 

kezdeményezést tovább ápolták, gyarapították. 

- A Gyergyóújfalvi Katorzsa Néptánccsoport 2007-ben alakult és több évtizedes 

hagyomány mentén folytatja a helyi közösség hagyományőrző, hagyománykutató és 

oktatói munkáját. A csoport taglétszáma jelenleg 100 fő, átlagkorosztálya pedig 18 év. 

Három korosztályban tartanak képzéseket kezdve az ötéves kortól egészen a felnőtt 

korig. Heti rendszerességgel tartott képzéseik mellett megjelennek a község, illetve a 

környező falvak rendezvényein valamint úgy regionális, mint országos fesztiválokon 

illetve táborokban is jelen vannak. Fő céljuk a helyi gyermekek kulturális képzése, 

továbbfejlesztése, a jelen tagok gyergyóújfalvi székely népviseletének a kibővítése, 

elődeink hagyományainak a megismertetése és nem utolsó sorban az ifjak közösségi 

életterének bővítése (bálok, néptánc táborok, kulturális találkozók szervezése). 

- Itt kell megemlítenünk továbbá a Gyegyóújfalvi Molnár Antal fúvós egyesületet, 

amelyek időnként fúvós hangszeres zenei programokat kínálnak a helyiek számára. 

A fent említetteken kívül működik még a községben: 

- Az Esély Alapítvány, amelynek küldetése, hogy kitartó és szakszerű munkával, 

humánus magatartással szeretetet, örömöt, támaszt és hitet nyújtsanak a hozzájuk forduló 

családoknak a mozgássérült, mozgásszervi problémákkal küszködő gyerekek, fiatalok, 

felnőttek életének teljesebbé tétele érdekében. 

- A Katorzsa Egyesület, melynek célja az újfalvi általános iskolai oktatás fejlesztésének 

támogatása, iskolán belüli és kívüli tevékenységek és rendezvények szervezése, 
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pénzalapok lehívása, és mindezen célok megvalósításához szükséges feltételek 

megteremtése. Az elmúlt években számos tevékenységet szervezetek, illetve jelentős 

számú rendezvény megszervezéséhez nyújtottak anyagi támogatást: (az eddigi években 

14 alkalommal sikeresen megszervezett Karácsonyi Szavalóverseny megszervezése és 

anyagi támogatása, az „Iskola másként” hét megszervezése, a matematika és 

társadalomtudományok megyék közötti versenyének (MTTK) támogatása, a karácsony 

alkalmával kiosztott édességcsomagok biztosítása, a hagyományos Katorzsa Kupa 

megszervezése, a mendei testvériskolával közösen létrehozott események megszervezése 

és anyagi támogatása, a farsangi jelmezbál megszervezése, illetve a rendezvény anyagi 

támogatása, az Elekes Vencel Általános Iskola történetében mára már hagyománnyá vált 

Gólyabál megszervezésében való részvétel, illetve a rendezvény anyagi támogatása 

- Az Eszterlánc Egyesületet a gyergyóújfalvi óvónők közössége alapította. Legfontosabb 

célja az egyesületnek óvodán kívüli tevékenységeket szervezni óvódáskorú 

gyermekeknek, fejleszteni ezáltal mind testi, mind szellemi adottságaikat, készségeiket, 

képességeiket. Testi fejlesztésük, pszichomotorikus készségük fejlesztésére társasági 

táncot vezetett be az egyesület, mely nagy sikert aratott a gyermekek körében. Közös 

programok szervezésével a pedagógus- gyerek- szülő kapcsolatának harmonikussá 

tételére törekszünk. Ennek érdekében szervezetük 2012-ben a februári nyílt napok 

keretében a Kecsketánc című farsangi programot. A felnőttek munkájának a 

megismerése és megbecsülése céljából meglátogattak közintézményeket, hogy 

betekintést nyerjenek egyes mesterségek fontosságába, szépségeibe. Továbbá a 

néphagyomány megszerettetésére, ápolására, megőrzésére is nevelik a gyerekeket, amely 

péntek du. szervezett népi gyermekjátékok játszásában és néptánc lépések 

megtanulásában nyilvánul meg. Helyi hagyományaink továbbadása ösztönzött arra, hogy 

a gyerekek megismerkedjenek a citera hangszerrel és a régi, helyi népdalok dallamával, 

ritmusával. 

- A Tekerőpataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1903-ban alakult az 1902-es szárazságot 

követő tűzvész után, amely a falu egynegyedének a leégésével végződött. Akkor érezték 

szükségét egy jól fölkészített és fölszerelt tűzoltóság létrehozásának, amelyet meg is 

alakítottak az akkori katonaviselt fiatal emberekből a Tekerőpataki Önkéntes Tűoltó 

Alakulat néven. Az akkori kezdetleges eszközökkel, nyeles seprű, tűzharog, 

kézifecskendő stb. próbáltak gyakorlatozni, majd adott esetben a tűzet oltani. Az 1990-es 

években egy külföldi segélyszállítmányból kapott tömlőkkel, védősisakokkal, 
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esőköpenyekkel stb. a község jól felszerelt alakulata lett. Az igazi gyarapodás 2008-tól 

kezdődött, amióta az alakulat a helyi és megyei önkormányzatoknak köszönhetően egy 

motorpompát, egy autót, egy tűzoltóautót és nem utolsó sorban 35 rend díszegyenruhát 

kapott. 

- Az Emese Álma Egyesületet a Budapesti Magyar Élettér alapítvány hozta létre 

Erdélyben és minden évben közösen megszerveznek itt egy honismereti tábort. Az 

egyesület fő célja a hagyományápolás, történelmi ismeretterjesztés, honismereti táborok 

megszervezése és a falusi turizmus támogatása. A falunapok alkalmával besegítettek a 

Rió-Ti-Tár Egyesületnek az ifjúsági és gyerekprogramok szervezésében és 

lebonyolításában, ami szintén sikeresnek mondható. 

- Az Aranyász Egyesületnek célja a közösséget szolgáló tevékenységek lebonyolítása, 

népszerűsítése. Az Aranyász Egyesület tagjai a hagyományos termékeikkel részt vesznek 

a vásárokon. 2012-ben sikeresen pályáztak Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési 

Osztálya által kiírt pályázatán, és megrendezték az I. Őszi Vásárt, ami egy sikeres 

rendezvény volt az egyesület életében. 2012 novemberében Kiskunhalason is bemutatta 

az Aranyász Egyesület a termékeit, ezáltal segítve a gyergóújfalvi turizmus fejlődését, 

hírnevének öregbítését. 

- A gyergyóújfalvi “Opération Villages Roumains – Gyergyóújfalu Alapítvány” célja 

Gyergyóújfalu község kulturális és polgári fejlődésének támogatása, az idegenforgalom, 

a sporttevékenységek, az alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatás, az erkölcs és 

vallásoktatás, az egészségügyi tevékenységek, a szegény gyermekek oktatásának 

támogatása. Továbbá támogatja a magán gazdaságokat és a karitatív tevékenységeket. E 

célok megvalósításáért közvetlen kapcsolatot tart más, külföldi alapítványokkal, főleg a 

testvér településeken létezőkkel, éspedig: OVR Le Locle (Svájc), Tompa 

(Magyarország), Nagybaracska (Magyarország) és mások. Tapasztalatcseréket, 

tanulmányokat, versenyeket, kiállításokat szervez a község értékeinek minél jobb 

megismerése és tiszteletben tartása céljából. Támogatja az ifjúsági szervezeteket. Segíti a 

községben zajló egészségügyi tevékenységek minőségi megszervezését. Segíti a 

gyermekek iskolai nevelését. Támogatja a magángazdaságokat, főleg azokat, ahol 

mezőgazdasági és állattenyésztési tevékenység zajlik. Előteremti a fent említett célok 

megvalósításához szükséges anyagi forrásokat. 

- Vasláb és Gyergyóújfalu Község Fejlesztési Egyesület célja, hogy hozzájáruljon a 

régió, a társult közigazgatási egységek térségére jellemző társadalmi, gazdasági, 
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kulturális, környezetvédelmi fejlesztések megvalósításához, valamint egy helyi 

önigazgatás megvalósításához, az Európai Unió helyi autonómiáról szóló, 1985. Október 

15-én Strasbourgban elfogadott alapszabályzata szerint. Tevékenységei közé tartozik 

egyes fejlesztési projektek közös megvalósítása, a helyi tanácsok által jóváhagyott 

kistérségi fejlesztések stratégiájának megvalósítása és követése, valamint különböző 

tevékenységek szervezése a helyi választottak és köztisztviselők szakmai továbbképzése 

céljából. Ugyanakkor próbálja megoldani a helyi közösségek gondjait, és közös 

pályázatok kidolgozásán ügyködik az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése 

érdekében. 

- G10 - Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoport Az egyesület helyi vállalkozók, 

civil szervezetek és önkormányzatok összefogásaként alakult meg. Célja egy kifejezetten 

a vidéket megcélzó közös fejlesztési elképzelés és arculat kidolgozása illetve 

kivitelezése. 

A Vidékfejlesztési Ügynökséghez előterjesztett közel 12 millió lej-es fejlesztési terv 

célkitűzései közé tartozik a mezőgazdasági ágazat fejlesztése a fiatal gazdálkodók 

támogatása révén, a falusi életminőség javítása a turizmus fejlesztésével, az épített 

örökség megőrzésével, a vállalkozások  és az alapszolgáltatások támogatásával, 

valamint együttműködések megalapozásával. A Leader típusú innovatív pályázatok 

az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból finanszírozódnak, összhangba 

vannak az Országos Vidékfejlesztési Stratégiával és az EU-s normákkal.   

- Fenyőliget Egyesület Idősotthon A gyergyóújfalvi Fenyőliget Idősek Otthona családias 

környezetű, saját parkosított kerttel rendelkező idősgondozásra szakosodott intézmény. 

Idős vagy tehetetlen, fogyatékkal élő, szociálisan hátrányos helyzetű emberek számára itt 

idősgondozás, ápolás történik, nemre, vallási, faji, nyelvi, különbségre való tekintet 

nélkül. Telt házzal működik, a panzióból átalakított hajlékot huszonegy személy lakja. 

Többen koruknak megfelelő egészségi állapotnak örvendenek, de fekvőbetegek, 

pelenkázásra szorulók is vannak az intézmény lakói között – mindannyiukról 

szakképzett személyzet gondoskodik. Az otthonnak hét állandó alkalmazottja van, 

bedolgozóként fejti ki tevékenységét Madarász Enikő orvos és Borsos Annamária 

pszichológus. Heti egy alkalommal keresik fel a lakókat, sürgősség esetén viszont 

bármikor állnak rendelkezésükre. A helyi plébános, Tankó Géza is rendszeresen 

látogatja az intézményt, lelki támaszt nyújtva. 
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- A Cserkészliliom Egyesületet 2012-ben jegyezték be. Ez biztosítja a cserkészcsapat 

jogi hátterét és segíti a csapat munkáját, működését. A cserkészet legfőbb célja, hogy a 

soraiba önként jelentkező gyermekeket és fiatalokat Isten, haza és embertárs szeretetére 

és szolgálatára nevelje. Egész évi tevékenységük fénypontja a nyári nagytábor. 

Toborzáskor (minden második évben) Libánban szerveznek állótábort, ahol az újoncok 

megmérettetésére is sor kerül, amit ünnepélyes fogadalomtétel követ. Az anyagiak 

függvényében más években mozgótáborokat szerveznek, hogy a cserkészek 

megismerhessék a természet szépségeinket, történelmi, vallási nevezetességeinket. 

- Ugyancsak az ifjúság igényeit támogatja a Márton Áron cserkészcsapat és a Rió-Ti-

Tár Ifjúsági Egyesület, amely résztvesz a falunapok szervezésében. 

Természetesen bármilyen tevékenységi területről legyen is szó, az egyes tevékenységek 

végzéséhez a civil szervezeteknek anyagi forrásokra is szükségük van. 

 

Oktatás és minőség 

 

Az iskolák szerepe és ezzel együtt a tanítók, pedagógusok szerepe az előbbiekben 

tárgyalt helyi kulturális élet formálása szempontjából is rendkívül lényeges. Az iskola, a család 

intézménye mellett a gyerek nevelésében, különös tekintettel a közösségi és kulturális 

érzékenységre való nevelésben fontos szerepet tölthet be. 

Az óvodákba és az iskolába beiskolázott gyermekek száma a következőképpen alakult 

a rendszerváltás óta: 

 

  

Forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet, 2014 

Jelenleg beiskolázottak 

Óvodás 149 

I-IV oszt. 247 

V-VIII oszt. 163 
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Napjainkban a térségben is egyre inkább találkozhatunk a minőségi oktatás támasztotta 

elvárásokkal. A minőségi oktatásnak több mutatója ismert, Gyergyóújfalu összefüggésében az 

alábbiakban, a helyzetértékeléshez elengedhetetlen következő három mutatót elemzünk ki: 

oktatási infrastruktúra, szakmai tényezők és az oktatás hozzáférhetősége. 

Újfaluban nemrég saját erőből újították fel az óvoda épületét. Ezenkívül óvoda 

működik Tekerőpatakon, Kilyénfalván és Marosfalván is. A Libáni gyermekek busszal járnak 

Zetelakára. 

A többi oktatási épületek kora nem fiatal (átlagosan 35-40 évesek), higiéniai 

egészségügyi állapotuk pedig nem minden esetben megfelelő és külön problémát jelent ezen 

intézmények csatornázásának hiánya. 

A 9 óvónő szakmai felkészültségét illetően, minden esetben 100%-ig képesített 

káderrel találkozhatunk. 

Az óvodások számának csökkenése jelenleg még nem veszélyezteti az óvodák 

működését, azonban hosszútávon ez a probléma előreláthatólag nemcsak az óvodák, hanem a 

későbbi beiskolázottak számának alakulására is hatással lesz. 

Az oktatás hozzáférhetőségénél a távolság és az idő tényező a leginkább mérvadó. 

Tekintettel az óvodások korára itt a szállítás nem jelenthet megoldást, hanem ehelyett az 

orvódák igény szerinti elhelyezését kell úgy optimalizálni, hogy az figyeljen a település 

térszerkezeti sajátosságaira. Összességében a helyzet jó, hiszen Gyergyóújfalu községben a 

libáni községrész kivételével minden településen található óvoda. 

2011-ben összevonták az újfalvi Elekes Vencel iskolaközpontot a tekerőpataki 

Tarisznyás Márton Iskolaközponttal. Az újonnan létrejött intézmény összesen 10 épületben 

működik a községhez tartozó különböző falvakban. Újfaluban és Tekerőpatakon külön 

osztályok működnek, Kilyénfalván és Marosfalván összevont osztályok. Libánon a kis létszám 

miatt bezárták az iskolát, a gyermekek Zetelakára ingáznak busszal. 

A községben kisebbségnek számító román nemzetiségű gyerekeket egy 16 személyes 

iskolabusz szállítja Gyergyószentmiklósra a román tannyelvű oktatási intézményekbe. 

A községben az iskolai oktatásra használt ingatlanok között van olyan, amelyet 

felújítottak, van olyan, amelyik régi, patinás épületben működik és felújításra szorul. 

Az oktatási infrastruktúránál kell megjegyezni, hogy tornaterem Újfaluban és 

Tekerőpatakon van, sportolási célokra igénybe vehető pályával a kilyénfalvi iskola is 

rendelkezik. 



17 

 

Az iskolában 62 darab személyi számítógép működik, van informatikai terem, a 

világháló elérhető. 

Áttérve a szakmai tényezők vizsgálatára elmondhatjuk, hogy a községben jelenleg 44, 

100%-ban szakképzett tanügyi káder tevékenykedik. Ami az egy pedagógusra jutó diákok 

számát illeti, a községben ez az érték 12,7 diák/pedagógust jelent. 

Az oktatási intézmények elérhetőségének elemzése kapcsán azt mondhatjuk, hogy az 

elemi iskolák térbeli elhelyezése optimális, ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy Szenéte 

kivételével (ahol az állandó lakosságszám nem indokolja) minden községrészen találunk elemi 

iskolát. A község V-VIII osztályos kilyénfalvi tanulói pedig a község újfalvi részén, valamint a 

tekerőpatakon működő általános iskolában tanulhatnak, amelyek 20 percen belül gyalog is 

elérhetőek. 

A gyerekek számának csökkenése egyértelműen a beiskolázottak számának 

csökkenését vonja maga után, ami általában egyes intézmények megszűnését illetve az 

összevont rendszerben történő oktatást eredményezi. Ezek a folyamatok a minőségi oktatás 

perspektívájából és a hozzáférhetőség szempontjából is kedvezőtlenek. 

 

Az infrastruktúra 

Egészségügyi ellátás 

 

Az életminőség kérdéséhez szorosan kapcsolódnak az egészségügyi ellátórendszerek is. 

A községben két családorvosi és egy magánorvosi rendelő található. Az egyik Tekerőpatakon, 

ahol egy 1236 m²-es alapterületű, jó állapotban lévő épületben napi ügyelet mellett fogadja a 

családorvos a helyi betegeket, valamint ugyanitt fogorvosi rendelő is működik. A másik pedig 

az újfalvi részen található egy 3394 m²-es, ugyancsak jó műszaki állapotban lévő épületben, 

ahol napi ügyelet és sürgősségi esetek ellátása egyaránt történik. Ugyancsak ebben az 

épületben található a másik fogorvosi rendelő, ahol szintén napi ügyelet mellett várja a 

fogorvos a helyi betegeket. A magán rendelő Marosfalván működik, oda Székelyudvarhelyről 

minden héten jár egy gyermekorvos, néha meg orr-fül-gégész, ideggyógyász szakorvos és egy 

csontkovács is, amikor van rájuk igény. Egyéb szakorvosi és korházi ellátásért a helyieknek a 

12 km-re lévő Gyergyószentmiklósra kell utazniuk. 

A mentőautót Gyergyószentmiklósról szokták hívni. 

A községben megfelelő szakképesítéssel három állatorvos is tevékenykedik. 
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Ha az orvosok számát a lakosság számához viszonyítjuk, elmondhatjuk, hogy a 

családorvosokhoz feliratkozott személyek statisztikái az újfalvi doktornő szerint azt mutatják, 

hogy 3200 páciens iratkozott fel a maximális megengedett 3000 helyett, tehát szükség volna 

még egy másodállásban alkalmazott családorvosra. 

A betegségek kezeléséhez szükséges gyógyszereket a helyiek 2 magán gyógyszertárból 

is beszerezhetik. 

Az egészségügyi intézmények hozzáférhetőségét tekintve az újfalvi és tekerőpataki 

lakosok kedvezőbb helyzetben vannak, mint a kilyénfalviak illetve libániak. Libán 

tekintetében rendkívül fontos feladatnak mutatkozik egy egészségügyi pont felállítása, 

amelynek fontossága a nyári szezon ideje alatt igen jelentős lenne. 

 

Szociális ellátórendszer: 

 

A gyergyóújfalvi helyi közösséget hagyományosan az egymásra való odafigyelés, az 

egymással való törődés jellemezi. A nagy társadalmi egyenlőtlenségeket a majdnem teljes 

egészében római katolikus vallású közösség (96,01% a 2011-es népszámlálási adatok szerint) 

jól kezeli, éppen ezért a társadalmi lecsúszást megakadályozó helyi intézményi rendszerekre 

egyelőre még nem mutatkozik felismert igény. 

Szociális segélyeket közmunka fejében állami költségvetésből kapnak. 

Kérdés azonban, hogy az előbbiekben vázolt demográfiai folyamatok eredményezte 

kihívásoknak pl. rendkívül nagyarányú időskorú népesség, képes lesz-e megfelelni a helyi 

közösség szociális szakintézmények hiányában. 

Itt kell továbbá visszautalnunk az olyan közösségi rendszerek szerepére, mint például a 

szomszédsági és rokonsági rendszerek és az olyan struktúrákra, mint a nők órája, gépkör, 

rózsafűzértársulatok (33 létezik a községben), stb., amelyek latens módon szociális funkciókat 

is ellátnak. 
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A 2011-es népszámlálás szerint a község lakossága 5114 lélek volt, akik 1938 

háztartásban éltek. 

A lakosság megoszlása nemzetiség 

szerint: 

 A lakosság megoszlása 

nemek szerint: 

Magyar 4838 94,64% 

 

 Férfiak 2563 50,12% 

Román 60 1,17% 

 

 Nők 2551 49,88% 

Cigány 122 2,39% 

 

 

   Nem vallotta 

be 
92 

1,80% 

 

 

   Forrás: Gyergyóújfalu polgármesteri hivatala 

 

A községben kisebbségnek számító roma és román népesség aránya elenyésző 

(96,19%- ban magyar nemzetiségű a lakosság a 2011-es népszámlálási adatok szerint), így a 

homogén nemzetiségű lakosságnak köszönhetően a kisebbségi létből táplálkozó szociális 

problémák ismeretlenek. A községben a különböző fogyatékokkal élőket a 

Gyergyószentmiklósról induló kisautóbusz szállítja a városba, ahol a „Napsugár az esőben” 

szociális szervezet speciális gondozásában részesülhetnek. A helyi tanács ehhez rendszeres 

havi anyagi támogatást is biztosít. Ezenkívül a tanács anyagilag támogatja az egyéb hátrányos 

helyzetű személyeket is (az árvaházban élő gyermekeket, az öregotthonban élő felnőtteket és a 

helyi beteggondozási szolgálatot is, valamint egyéb szociális jellegű tevékenységeket). 

 

A táj: 

 

A természeti környezetbe ágyazott település környezetével egy szerves egységet alkot, 

így a táj minősége nemcsak a természeti környezeten és annak védelmén múlik, hanem 

legalább ennyire lényeges az épített környezet állapotának megóvása is. 

Gyergyóújfalu a hargitai és görgényi havasok találkozásánál, a gyergyói medence dél-

keleti oldalán fekszik, 756 m tengerszint feletti magasságban. 

Újfalu délre lévő hegyei Somlyó, Csudálókő, csak hogy a fontosabbakat említsük, több 

mint 1500 m magasak. A község fontosabb hegyének számít az 1464 m-es magasságú 

Barátossarka, továbbá a Tekerőpataktól keletre található Fekete-Rez, ahonnan szép panoráma 

nyílik a községre és medencére. A falu határától északra található az Ördög tó, amelyik az 

Ostoros vulkán kráterében képződött. A mocsaras fenekű tavat sok legendában egyszerűen 

csak „feneketlen tóként” emlegetik. 
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A község kiemelt természeti értéke a tekerőpataki Súgó barlang, amely a Siposkő 

hegytömb déli lábánál található. A barlang a Keleti-Kárpátok hegyvonulat egyik jelentős 

barlangja, amely gazdag és változatos cseppkődíszeivel, ritka aragonit kristályaival és 

karsztforrásával természetvédelmi területnek számít. A barlang egy négyszintes képződmény, 

amelynek felső szintje nyitott a turistaforgalom számára. A barlang a Tekerőpatak és Vasláb 

között haladó megyei útról leágazó, erdészeti úton közelíthető meg. 

A község erdői és mezői több természeti értéket tartogatnak, gazdag növény és 

állatvilág lelhető fel, ezek hasznosítására a későbbiek során részletesebben kitérünk. 

A térségre jellemző kisparcellás gazdálkodás következtében kialakult birtokstruktúra 

szép tájképi elem. A jellemző mezőgazdasági művelés a községben átlagosan 0,5 hektár 

nagyságú birtokokon folyik. Gazdasági és tájképi szempontból is fontos tudnunk, hogy ezek a 

birtokok átlagosan 6 darabból tevődnek össze. 

A kisparcellás mezőgazdasági művelés mellett jelentős a rétgazdálkodás, és a 

másodszállásos gazdálkodási gyakorlatnak a tájképre gyakorolt hatása. A kultúrtáj 

formálásában továbbá nagy szerep jutott és jut ma is az erdőgazdálkodásnak is. 

Az erdő a helyi energiafelhasználás szempontjából is lényeges, téli időszakban ugyanis 

a lakások, közintézmények többségének kifűtését fával oldják meg a helyiek. 

Tekerőpatakon áthalad a gáz-fővezeték, de igénylés hiányában nem kötötték be az 

épületekbe. A község háztartásainak nagyrésze cserélhető palackozott gázt használ. 

 

Erdőgazdálkodás: 

 

Az erdő az egész Gyergyói medence egyik meghatározó erőforrása. Az erdővel való 

gazdálkodás, a fával való kereskedés és a fa megmunkálása pedig fontos tevékenységeknek 

számítanak az egész térség gazdasági életében. 

A helyi közösség erdőhöz való viszonyát hagyományosan egy specifikus kapcsolat 

jellemezte. A község határától távol található erdei kaszálókon tanyákat építettek a helyiek, 

ahová a faluból akár több hétre is kiköltöztek. A kaszálások ideje alatt az erdei kaszálók élénk 

társadalmi élettérré váltak. A helyiek kapcsolata az erdővel és a másodszállásos rendszer 

fejlesztési szempontból egy belső erőforrásként értelmezhető. 

Az erdővel borított területek mérete az idők során folyamatosan csökkent a 

mezőgazdasági területek nyeréséhez szükséges irtások, a kitermelés és a rablógazdálkodás 

következtében. 
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Mezőgazdasági és erdős területek leosztva falvakra (ha) 

 
Szántó Kaszáló Legelő Erdő Összesen 

Újfalu 1395 3393 1654 5271 11713 

Tekerőpatak 691 1882 678 1804 5055 

Kilyénfalva 488 1316 876 2096 4776 

A községben 

összesen 
2574 6591 3208 9171 21544 

Forrás: Gyergyóújfalu polgármesteri hivatala, 2014 

 

A község közbirtokosságai végeznek bizonyos területeken tervszerű újraerdősítéseket, 

azonban a mintaszerű és hosszútávon fenntartható erdőgazdálkodás folytatásához akad még 

tennivaló. A településen továbbá 30 kisebb erdőtársulás is létezik, esetükben esetleges az 

újraerdősítés foka, helyzete. 

Problémaként fogalmazódott meg a községben a bizonyos önerőből megújulni akaró 

fiatal erdős, csemetés területek szándékos leégetése. Gazdasági szempontból további 

problémát jelent a kitermelt faanyag alacsony feldolgozottsági szint mellett történő 

értékesítése. Az erdő komplex erőforrásként való értelmezésére, ennek fenntartható 

kiaknázásának lehetőségeire a stratégiai részben részletesen kitérünk. 

 

Vízgazdálkodás: 

 

A településen legfontosabb felszíni vize a Maros folyó, illetve a település kialakulása 

szempontjából is fontos pataknak számító Maros jobb oldalán lévő Visszafolyó patak. Ezen 

kívül Szenéte patak, Gáborútja patak, Fehérpatak, Fűrészpatak, Mihálypatak patakok 

találhatóak itt. 

Újfalu gazdasági életében az erdők mellett a felszíni vizeknek is nagy jelentősége volt. 

A község Gyergyói medence legfelsőbb tutajozó állomásának számított. 

A felszíni vizek egy másik hasznosítását a vízimalmok jelentették. Manapság a 

községben egy vízimalom műemléki védettséget élvez. 

A felszíni vizeknél kell említést tennünk azokról a borvízforrásokról, amelyek főként a 

marosfalvi és kilyénfalvi részen találhatóak. 

A község lakóinak az ivóvizet régebben a köz- és magánkutak biztosították, a 

vezetékes vízhálózat nemrég került át a helyi tanács kezelésébe. A vízhálózat szinte a község 

teljes területére kiterjed. 
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Ugyancsak folyamatban van a szennyvízhálózat kiépítése. Bár a gerincvezeték el van 

helyezve, az erre való csatlakozás a helyiek elvárásánál lassabb ütemben történik. 

Itt kell továbbá említést tennünk arról, hogy a Maros medre utoljára nagyon régen volt 

rendezve, közben a bánya működése következtében jelentős homok és iszapmennyiség 

torlódott fel. 

A csatornázás hiányából adódó jelentős környezetterhelő hatások a Marost közvetlenül 

érintik, ezért a felszín alatti vizek minősége is számottevően romlik. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

 

A megfelelő hulladékgazdálkodás szükségességét a településszintű fejlesztési 

koncepciók kialakításának folyamatában egyszerűen nem lehet eleget hangsúlyozni. 

Fokozottan fontos a hulladék megfelelő kezelése az olyan térségek esetében, amelyeknek a 

legfontosabb gazdasági erőforrásai a természeti és táji adottságokban gyökereznek. 

A hulladékgazdálkodás témakörét is magába foglaló környezetgazdálkodás nemcsak 

községi, hanem térségi fontosságú kérdés. 

A községben a háztartási hulladékot a csíkszeredai RDE Huron Kft. szállítja kétheti 

rendszerességgel a Cekend tetőn lévő megyei lerakó telepre. (Székelyudvarhely és Csíkszereda 

között található). A hulladék elszállítás költséget a lakósság fizeti. 

A helyi tározó le lett zárva és begyepesítve. 

Az állati tetemek a Protan Kft. szállítja el egy brassói hamvasztó telepre, a két régi 

úgynevezett „dögkút” szintén le lett zárva. 

A faipari melléktermék - hulladék problémája is megoldódott. Gyergyóalfaluban 

létesült egy brikett és pellett gyártó cég, (Ameco) aki felvásárolja a környék összes faipari 

melléktermékét. 
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Az épített környezet helyzete: 

 

A község összterülete az Országos Statisztikai Intézet kimutatásai szerint 22294 hektár 

volt 2013-ban. A következő táblázat mutatja meg ennek részletes összetételét: 

 

A területek felosztása a községben (ha) 

Teljes terület, 

Ebből 
22294 

Mezőgazdaságra használható, 

amelyből 
12373 

Szántó 2574 

Legelő 3208 

Kaszáló 6591 

Nem mezőgazdasági terület, 

amelyből: 
9921 

Erdő és erdei növényzet 9171 

Vízzel borított 53 

Beépített 276 

Úthálózat és vasutak 354 

Tönkrement és nem termelő területek 67 

Forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet, 2013 
 

A községet alkotó falvak területének mérete a következő módon aránylik a község 

összterületéhez: 

 

Községrész Területe (ha) Aránya %-ban 

Újfalu
*
 12 857 57,67 

Tekerőpatak 3 808 17,08 

Kilyénfalva
*
 5 629 25,25 

Összesen 22 294  
* 
Újfalu Libánt is tartalmazza és Kilyénfalvába 

Szenéte területe is bele van számítva. 
Forrás: Gyergyóújfalu polgármesteri hivatala, 2014 

 

Ebből a község belterülete összesen 621 hektárt tett ki a régi rendezési tervben, ez az új 

szerint 665 hektárra fog nőni. A későbbiek miatt lényeges itt megjegyeznünk, hogy a 

beépítetlen belterület jelentős része szabad terület illetve mezőgazdasági termelés folyik. Ez 

gyakorlatilag azt jelenti, hogy a lakások és középületek közvetlen szomszédságában 

mezőgazdasági hasznosítású területekkel is találkozhatunk. 

A kultúrtáj lakóövezetbe való benyúlása nemcsak esztétikai, de funkcionális 

szempontok alapján is igen kedvező jelenség, hozzájárul a község egyedi településképének 

meghatározásához. 
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Az előbbiekben említett környezet és település egysége egy átmeneti övezetet is 

feltételezne a különböző módon hasznosított területek között. Ezt az átmeneti zónát a 

községben hiába keressük. 

Újfaluban a népsűrűségi mutató 22,94 fő/km², amely érték jóval az országos (79,9 fő/ 

km², a 2012-es népszámlálási adatok alapján) átlag alatti. 

A népességi mutatókat továbbá a lakáshelyzet összefüggésében is fontos megvizsgálni. 

A lakáshelyzet áttekintése stratégiai követelmény, ugyanis ez szorosan kapcsolódik az 

életminőség kérdéséhez. A 2012-es népszámlálási adatok szerint a lakáshelyzet a községben a 

következő képen nézett ki: 

 

Lakások száma: 1938, az egy lakásban lakó személyek átlagos száma: 2,52 

 

Akkor az egy személyre jutó szobák száma 0,7 volt és a lakások átlagosan 1,9 szobával 

rendelkeztek. Ha az előbbiekben vázoltak alapján a lakosságszám több mint 400 fővel való 

csökkenésére gondolunk miközben figyelembe vesszük, hogy új, 2 szobát meghaladó 

építkezések is történtek a településen arra következtethetünk, hogy ezek a mutatók 

egyértelműen javultak az utóbbi években. 

A hivatkozott községi általános rendezési terv alapján, a belterületből átlagosan 3037 

m² jut egy háztartásra, ha pedig a beépített illetve beépítésre szánt terület méretét vesszük 

alapul, akkor ez az érték jóval kisebb lesz, 1142 m²/háztartás. 

A térségi hagyományos népi építkezés jellegét főként a környezetben fellelhető 

nyersanyagok típusa és a lakóhelyek funkcionalitásának figyelembevétele határozta meg. A 

lakóházak mellé gazdasági épületeket építettek a helyiek, amelyek a helyi gazdasági 

folyamatok szempontjából ugyancsak lényeges funkcióval rendelkeztek. 

Tudnunk kell azonban, hogy a mezőgazdasági tevékenységek visszaszorulása az épített 

környezetre is hatással van. Ha arra gondolunk, hogy a gazdasági épületeknek ma már kisebb 

jelentőséget tulajdonítanak a helyiek (így ezek mérete is kisebb), vagy egyáltalán nem tartják 

szükségesnek ezek építését, akkor nyilvánvalóvá válik a mezőgazdaság épített környezetre 

gyakorolt hatása. A jelenség trendszerűsége megfigyelhető a községben történt új telkeken 

történő építkezések esetében. Gazdasági épületet ennek ellenére a község szinte minden 

udvarán találunk. 

De ha már az épített környezet változásáról esett szó, említést kell tennünk a település 

arculatáról is, ugyanis az épített környezet ennek egyik fontos komponense. 
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Itt kell megjegyeznünk, hogy a település arculatára kedvezőtlenül hatnak azok a 

jellegzetességeket nélkülöző építkezések, amelyek főként a rendszerváltás utáni években 

szaporodtak meg a községben. Az eltérő szintű, idegen anyagokat felhasználó és különböző 

színű épületek helyi szintű összehangolás hiányában ártanak a település arculatának, különös 

mértékben romboló hatásúak a libáni övezetben. 

Végezetül szólnunk kell néhány, a lokális közösségi életben fontos szerepet betöltő 

épület veszélyeztetett állapotáról is. Talán az egyik legfontosabb ilyen épület a tekerőpataki 

műemléktemplom, amelyben alacsony szintjének köszönhetően a nagyobb esőzések 

alkalmával a víz jelentős károkat okoz. Továbbá a polgármesteri hivatal épülete, a sportpályák, 

illetve az azokon levő épületek, a műemlék besorolású vízimalom, az iskolák, kultúrházak, 

rendelők állapotának karbantartására kell gondolnunk. 

 

A közterületek 

 

A közterületek helyzetének áttekintése ugyancsak lényeges feladatnak mutatkozik egy 

stratégiai helyzetértékelés kapcsán. 

A községben a közérdekű intézmények és szolgáltatások összesen 11,27 hektáros 

területen találhatóak, ami arányaiban a belterület 1,81%-át jelenti. Az általános rendezési terv 

értelmében ez a felület megfelel a reális községi igényeknek, továbbá ezek az egységek 

megfelelő dotációval bírnak. Ha azonban a helyi közösség szezonális jellegű helyváltoztatását 

figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy a libáni részen a különböző közfunkciókat ellátó 

intézményekre az év nyári időszakában igenis szükség lenne. 

Érdekes továbbá, hogy bár az említett dokumentum megállapítja, hogy a községben 

kevés a sportolásra, szabadidő eltöltésére alkalmas felület, az ilyen rendeltetésű területek 

méretének növelését mégsem javasolja. 

Ha pedig figyelembe vesszük azt a tényt, hogy jelenleg a belterület csupán 0,5%-át 

teszik ki a zöld felületek, sportpályák és szabadidő eltöltésére alkalmas területek együttesen, 

miközben a belterület 66,5% szabad terület, akkor értelmetlenné válik a dokumentum ez 

irányú rendelkezésének hiánya. 

A zöldfelületek és sportolási lehetőségek helyi szükségességének kérdését nem oldja 

meg a külterület természeti környezete. A község területén több kisméretű parkot találunk, 

számukat és területüket bővíteni lehetne. 
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Az alábbiakban egy virtuális sétát teszünk a községben és építészeti optikán keresztül 

is megpróbáljuk alaposabb vizsgálódás alá venni, a község különböző részeit. 

A községet funkcionális és más szempontok alapján a következő 3 fontosabb részre 

osztottuk: a központ, közterületek, fontosabb útvonalak. 

 

a.) A központ: Természetesen mind a három falunak, (sőt a marosfalvi résznek is) 

hagyományosan volt és ma is van saját központja. Általában a települések e része térben 

tágasabb és itt találjuk az egyházi és oktatási intézményeket és kultúrházakat. 

Ha pedig a községszintű központot keresnénk azt az újfalvi részen találjuk meg. 

Gyakorlatilag a 138-as és 126-os megyei utak valamint egy községi út által határolt 

háromszög alakú területen találhatjuk, a község intézményeinek jelentős részét. Ebben a 

háromszögben van a helyi tanács és polgármesteri hivatal, rendelő, a teleház, kultúrház, 

rendőrség, posta, stb. 

Az említett megyei út, a háromszög másik végében egy községi úttal találkozik. A 

kettő találkozásánál találjuk a heti rendszerességgel megrendezendő piac terét (ahol továbbá 

egy közkút is látható) és a millenniumi emlékműnek is helyet adó központi parkot. 

A központ ezen a részén a kert mögötti egyszintes házakat, a kertekhez nagyon közel 

körülbelül 2-3 méterre építették. Elérve a háromszög utolsó csücskéhez, ahol az újfalvi 

templom is található a 126-os megyei úton visszaérünk ahhoz a ponthoz, ahonnan elindultunk. 

A központnak ezen a szakaszán a régi és új házak váltják egymást, a hagyományos 

kötött kapuk és vaskapuk együtt vannak jelen. Helyenként az utcára kihozott házfrontokat 

láthatunk. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a központi részen lévő átlagosan 1000 

négyzetméter nagyságú telkeken található házak túlnyomó részben egy- vagy kétszintes 

lakások. A telkek beépítettségét illetően ez 25-30%-os beépítettség a jellemző. Gyakoriak 

továbbá ezeken a telkeken létrehozott veteményes kertek és a baromfiak számára elkülönített 

udvarok. 

 

b.) Más közterületek: 

A borvízpark egy 375 négyzetméteres területen található a Maros mellett a Libán fele 

vezető 138-as megyei út mentén. Megnevezését az ezen a területen fakadó borvízforrásról 

kapta. 
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A Kilyénfalva központjában található park alapterülete nagyobb. A tekerőpataki park 

pedig a 12-es nemzeti út és a 138-as megyei út kereszteződésénél, a tekerőpataki kultúrház 

előtt található, ahol egy közkút is áll. 

 

Gazdasági adatok a hivatalos statisztikák tükrében 

 

A község lakói hagyományosan mezőgazdálkodásból, valamint a fa kitermeléséből és 

feldolgozásából éltek. A rendszerváltás előtt sokan ingáztak a gyergyószentmiklósi gyárakba, 

de a kőbánya is sok személynek adott munkahelyet. Az elemzés írásának idején a kőbánya a 

francia Lafarge tulajdonában van. A közbirtokossági faanyag liciteken kis helybéli 

fafeldolgozók és multinacionális cégek is részt vesznek. 

Furcsa módon a Nemzeti Statisztikai Intézet honlapján a település szintre lebontott 

adatok a mezőgazdasági termelésre vonatkozóan csak 2003-ig elérhetők és csak egyes fajtákat 

tartalmaznak. A polgármesteri hivatal viszont a rendelkezésemre bocsájtotta a legfrissebb és 

legrészletesebb adatokat, így a tendenciák megvizsgálhatóak. 

 

A növénytermesztés alakulása Gyergyóúfaluban az utóbbi 25 évben 
(a termesztésre felhasznált területek hektárban kifejezve) 

25 éves tendenciák 2015-ös helyzet 

 

Gabonafélék, 

ebből 

 búza 

 árpa 

785,99 

 
294,13 

 

307,27 

Krumpli 216,89 

Takarmány 

növények 

 

425,55 

  

Forrás: A Román Statisztikai Intézet és a gyergyóújfalvi polgármesteri hivatal 

 

Az adatokból kitűnik, hogy a rendszerváltás óta a községben szinte teljesen felhagytak 

a zöldségek termesztésével (ami azelőtt sem volt jelentős). A krumplitermesztésre használt 
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terület a harmadára fogyott. A gabonatermesztés a 2000-es évig zuhanó tendenciát mutatott, 

viszont mostanra újra elérte a kezdeti szintet. 

 

Az állattenyésztés alakulása Gyergyóúfaluban az utóbbi 25 évben 
(az állatok létszámában kifejezve) 

25 éves tendenciák 2015-ös helyzet 

 

Szarvasmarhák, 

ebből 

 fejőstehén 

1876 

 
1179 

Juhok 2237 

Kecskék 272 

Disznók 518 

Lovak 452 

Nyulak 96 

Szárnyasok, ebből 

 tojós tyúk 
6910 

509 

Méh családok 327 

  

Forrás: A Román Statisztikai Intézet és a gyergyóújfalvi polgármesteri hivatal 
 

Az állatállományt vizsgálva azt látjuk, hogy a szárnyasok száma szinte a felére esett 25 

év alatt, de az elmúlt 10 évben a tendencia növekvő. A disznók száma ötödére esett vissza a 

rendszerváltás óta. A szarvasmarhák száma a kezdeti zuhanás után inkább stagnál az utóbbi 

időben, a juhok száma kissé ingadozik, de az utóbbi években növekszik. 

A közeljövőben a mezőgazdaságban a szarvasmarha tenyésztők gondjait a tejkvóta 

megszűnése növelheti az EU-ban, a burgonyatenyésztőket az árverseny kényszeríti térdre. 

A kis- és középvállakozások helyzetét a statisztikai hivatal adatai alapján elemeztem. 

A CAEN besorolás szerint az alábbi tevékenységi területeken működtek 2012-ben 

Újfalvi székhellyel bejegyzett vállalkozások: 
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01 - Mezőgazdaság, vadászat és kötődő 

szolgáltatások 

02 - Erdőgazdálkodás és kitermelés 

10 - Élelmiszeripar 

11 - Italgyártás 

16 - Fafeldolgozás, kivéve bútorkészítés; 

növényi anyagból font termékek készítése 

23 - Nem fémekből készült egyéb termékek 

41 - Építkezés 

42 - Civil földmunkálatok 

43 - Különleges építkezések 

45 - Kereskedelem és autó- meg motorjavítás 

46 - Nagykereskedelem, autó- és motorjavítást 

kivéve 

47 - Kiskereskedelem, autó- ás motorjavítást 

kivéve 

49 - Szárazföldi fuvarozás és 

vezetékes szállítás 

55 - Szállodák és szálláshelyek 

56 - Vendéglők és egyéb étkeztetési 

szolgáltatók 

68 – Ingatlan közvetítés 

69 - Könyvelési és jogi 

tevékenységek 

71 - Műszaki tervezések, elemzések 

és tesztelések  

77 - Bérbeadás és leasing 

82 - Titkársági és egyéb 

vállalatoknak nyújtott 

szolgáltatások 

92 - Fogadások és szerencsejátékok 

95 - Számítógép- és háztartási gép 

javítás 

96 - Egyéb szolgáltatások 

 

A vállalatok forgalmának a nagyságát hasonlítja össze az alábbi ábra: 

 

Forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet, 2014 

Az ábrából látszik, hogy a fafeldolgozás, az építkezés és a kereskedelem bonyolítja a 

legnagyobb forgalmat a községben. 

A következő táblázat azt mutatja, hogy a gazdasági válság éveiben melyik 

tevékenységet végző vállalatok kellett bezárjanak. 
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Az évben felszámolt vállalatok a létezők %-ban 

Év/kód 02 10 16 41 42 45 46 47 55 56 95 

2008       28,57   50   5,26 33,33     

2009   50 3,23 33,33   100 42,86 5,26     100 

2010 28,57   3,13   100     5,26   50   

2011 14,29             5   33,33   

Forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet, 2014 

 

Az aktív vállalatok számát bemutató táblázatból látható, hogy a legtöbb vállalkozó 

kedvű személyt a fafeldolgozó iparág és a kereskedelem vonzza. Az építkezési és az 

erdőkitermelési ágazatokban is több vállalat működik. 

 

Az aktív vállalatok száma 

Év/kód 01 02 10 11 16 23 41 42 43 45 46 47 49 55 56 68 69 71 77 82 92 95 96 

2008 3 6 2   32   7 1 3 2 8 19 3 3 7 1 1 1 1 1 1   3 

2009 2 7 2 1 31   6 1 5 1 7 19 2 3 6 1 1 1 1 1 1 1 2 

2010 2 7 1 1 32   4 1 5 1 3 19 2 3 6 1 1 1 1 1 1   2 

2011 1 7 1   28   5   4 1 2 20 2 3 3 1 1 1 1 1 1   2 

2012 1 7 1   28 1 7   5 2 1 22 2 3 2 1 1 1 1 1 1   2 

Forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet, 2014 
 

 

Az utóbbi évek nem igazán kedveztek a vállalkozás indítási kedvnek. Az új 

vállalkozások kis száma sok interjúból visszaköszönt, de látszik a statisztikai intézet adatait 

bemutató táblázatból is. 

 

Újonnan létrehozott vállalatok száma 

Év/kód 01 02 16 41 42 43 45 46 47 56 71 

2008 2 3 1   1     3 2   1 

2009     1     1           

2010             1     1   

2011       1   1           

Forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet, 2014 
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A legnagyobb forgalmat bonyolító ágazatokat az előzőekben már bemutattam egy ábrán. A következő táblázat az összes ágazatot 

tartalmazza és mutatja a forgalom több éves alakulását is. A fafeldolgozás mindegyik évben a legnagyobb forgalmat bonyolítja, az élelmiszeripar 

és a kereskedelem folytonosan növekszik, a vendéglátás forgalma pedig csökken. 

 

Az aktív vállalatok éves forgalma (millió lei) 
Év/kód 01 02 10 16 41 42 43 45 46 47 49 55 56 68 69 71 77 82 92 96 

2008 133,1 107,9 940,1 15 740,7 579,6 37,4 69,3 2,0 967,5 2 847,1 1 183,3 180,0 886,9 25,9 120,6 45,8 96,9 10,9 359,7 54,4 

2009 207,8 367,3 1 082,7 12 247,7 4 318,5 0,0 282,5 0,2 221,7 2 958,2 693,1 265,5 285,8 30,0 162,9 59,9 137,2 1,5 453,9 43,2 

2010 262,9 536,6 1 364,3 13 984,0 440,5 13,6 416,9 459,1 125,2 3 124,7 695,5 210,3 245,5 28,3 145,0 245,2 216,0 5,0 1 045,0 66,2 

2011 56,5 517,1 1 466,3 14 530,2 1 793,2 0,0 857,1 1 312,3 184,0 3 285,1 959,2 233,3 90,2 30,8 127,9 110,9 239,5 5,3 831,9 62,6 

2012 76,0 599,0 1 989,3 15 112,8 3 610,3 0,0 2 291,1 2 483,6 111,2 2 808,5 1 158,4 162,1 56,1 30,4 111,8 215,5 305,9 10,0 825,2 78,3 

Forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet, 2014 

 

A legtöbb munkahelyet a községben a fafeldolgozók és az építkezési vállalatok adják. Ezek után következnek a kereskedelem, a 

fakitermelés és az élelmiszeripar. 

 

Az aktív vállalatok alkalmazottainak a száma (fő) 
Év/kód 01 02 10 11 16 23 41 42 43 45 46 47 49 55 56 68 69 71 77 82 92 95 96 

2009 5 12 12 2 196   15 1 9 0 5 38 4 6 10 1 2 1 3 0 5 1 3 

2010 7 13 10 1 195   16 1 9 10 3 46 6 6 10 1 3 2 3 1 8 
 

2 

2011 5 9 10 
 

217   18 
 

11 10 2 47 7 6 2 1 3 2 3 2 10 
 

2 

2012 5 11 11 
 

189 2 48 
 

25 10 1 39 7 9 1 1 3 1 3 2 10 
 

2 

Forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet, 2014 

 



32 

 

 

A hivatalos munkahellyel rendelkező alkalmazottak száma először drasztikusan 

csökkent az 1990-es években. A kezdetben alkalmazásban álló több mint 700 személy 

túlnyomó többsége a kőbányában dolgozott. Annak privatizálása és modern technológiával 

való felszerelése a foglalkoztatás nagymértékű csökkenését vonta maga után. 

2004 és 2007 között az ország gazdasági fellendülése a foglalkoztatás emelkedését 

hozta magával. A 2008-as gazdasági világválság kitörése megtörte az emelkedő tendenciát, 

azóta a hivatalos munkahellyel rendelkező alkalmazottak száma 450 fő körül stagnál. 

A segélyben részesülő munkanélküliek számát nemek szerinti bontásban a jobb oldali 

ábra mutatja be. 

 

 
 

Forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet, 2014 

 

A hivatalos adatok és a környezet bemutatása után következzen a községben elkészített 

33 interjú összefoglalója. 
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A község stratégiai helyzete a 2014 novemberben és decemberben végzett 

mélyinterjúk alapján 

„Te magad légy a változás, amit 

látni szeretnél a világban.” 

Gandhi 

 

 

Az előző stratégiai tervezési időszakban feltárt feladatok és azok 

megvalósulása 

 

A jelenlegi önkormányzat hivatalba lépésekor eléggé eseménytelen volt a kulturális 

élet a községben. Szinte semmilyen rendezvény nem volt a tekerőpataki tűzoltók akcióin kívül. 

Hivatalba lépésük után először létrehozták Kilyénfalván a Csipkebogyó egyesületet 

táncoktatásra, azután Újfaluban a Katorzsa egyesületet. A Katorzsát előbb az önkormányzat 

finanszírozta, aztán lassanként megtanultak a saját lábukon állni, pályázni. Manapság már a 

Határtalanul programban is részt vesznek, táncházakat tartanak. Ma már nemcsak önállók, 

hanem ők adják a kulturális események felét a faluban. 

Az utóbbi időben a Csipkebogyó tevékenysége kicsit visszafogottabb lett személyi 

problémák miatt. 

Tekerőpatakon az iskola viszi előre a kulturális életet az ott dolgozók lelkesedése és 

munkája miatt. Újfaluban talán kicsit több előadásra lenne szükség. 

A községhez tartozó mindhárom nagyobb falú kultúrházában történtek javítások, de 

további bővítésre, felújításra van szükség (fénytechnika, hangtechnika, ülőhelyek, 

villanyvezetékek modernizálása, központi fűtés, stb). 

A kilyénfalvi kultúrotthonban már elkészült a vizesblokk, épült konyha, szereltek 

központi fűtést. Ott az udvart kellene még rendbe tenni és a mázolást, festést megoldani. 

Tekerőpatakon a tetőszerkezetet kellene megoldani, a villanyszereléseket, a 

vizesblokkot és a központi fűtést. 

Újfaluban már történtek javítások, a homlokzat felújítása meg a vizesblokk szerelése. A 

PNDR-hez benyújtottak pályázatot a tetőfelújításra és várják a finanszírozást. Közben a 

közbirtokosság visszaigényeltre az épületet. A pert elveszítették, jelenleg a fellebbezés 

szakaszában tartanak, de kevés eséllyel. 
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Az előző költségvetési időszakra készült stratégia által meghatározott prioritások és 

azok megvalósulása: 

 

1.) Prioritás: Életképes, egymásra figyelő közösség 

 

1.1 A helyi kulturális élet fellendítése, a kultúra iránti érzékenység növelése és a helyi 

kulturális infrastruktúra fejlesztése által – a konkrét, ismétlődő/ hagyományos kulturális 

események és programok leírása: 

ÚJFALU 

 2007-ben alakult a Katorzsa Kulturális Egyesület, fellendítve a kulturális 

örökségeket és megalapozva a fiatal generáció tradíciók iránti érdeklődését. 

Néptáncoktatás, népdaloktatás, hagyományőrzés, feledésbe merült hagyományok 

felelevenítése az egyesület fő tevékenysége: 

o Februárban a farsangi ünnepség megszervezése: maszkurák felvonulása a 

faluban, azoknál a portáknál állomásoznak, ahonnan van fiatal leány/legény 

a felvonulók között. A nap záró eseménye a bábégetés, valamint a báli 

mulatság. 

o Farsang után a böjti időszak veszi kezdetét, ekkor mindenféle mulatság tilos 

a népi szokások szerint. 

o Húsvétkor ismét megszervezésre kerül a báli mulatság, amelyet megelőz a 

néptáncosok fellépése (színdarab és néptánc) 

o Vallási tekintetben a falu védőszentje Sarlós Boldogasszony. Ezen vallási 

ünnep köré csoportosulnak a falunapi kulturális rendezvények is, amely 

nyári időszakra, július 2-re esik. Ezen egyesület ekkor szervezi meg a 

néptánctalálkozót, meghívva a környék településeit, valamint azokat a 

néptánccsoportokat, ahol a Katorzsa fellépett. 

o Őszi időszakban, októberben vagy novemberben kerül megszervezésre a 

Ceppel találkozó. Hagyományos, évente megrendezésre kerülő esemény 

Gyergyóújfalu életében. Cél: felkutatni, átadni a következő nemzedéknek a 

feledésbe merülő tánclépéseket. A ceppel helyi és környékbeli települések 

jellegzetes néptánca. Az esemény lehetőséget ad a környék településeinek, 

hogy bemutathassák saját ceppel táncukat, ill. a gyergyói táncok, helyi 

citera zenekarok és gyergyóújfalvi népdalok is helyet kapnak a színpadon, 
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az élőzene mellet. Az esemény évről évre egyre nagyobb népszerűségnek 

örvend. 

o Decemberi hónapban elmaradhatatlan a karácsonyi műsor megszervezése. 

 Szüreti-, illetve Katalin bál szintén évente megrendeződik. A szüreti bált a fiatal, 

hagyomány szerint a katonasorban levő legények, a Katalin bált a fúvószenekar 

tagjai szervezik. 

KILYÉNFALVA 

A kilyénfalvi kulturális élet fő mozgatója a Csipkebogyó Egyesület. Hagyományosan 

évente megszervezi a falunapokat, a húsvéti és szilveszteri bált. A templom 

védőszentje Mária-Magdolna, amely július 22-én van és ezt kővetően szerveződnek a 

falunapok. 

A hagyományos farsangi kosaras bált minden évben a kilyénfalvi Egyháztanács 

szervezi. Farsangi időszakban immár 2-ik alkalommal Bálint Attila szervezésében 

borkóstolót tartanak, ezzel lassan hagyomány teremtődik. 

A népi mesterségek megőrzéséről Kósa Tünde - nemezelő, Péter Julianna – 

gyöngyfűző, Salamon Éva – gyöngyfűző, tojásfestő valamint Péter Sándor 

tojáscsipkéző és tojáspatkoló gondoskodik. 

 

1.2 A hagyományok, szokások, népi mesterségek felélesztése illetve továbbélésének segítése 

az identitás megerősítéséért – a vízimalom felújítása folyamatban van, ott lesz berendezve 

a múzeum A jelenleg Gyergyóújfaluban a Szenéte utcában lakatlanul álló vízimalmot az 

Önkormányzat 2009-ben vásárolta vissza. Hetvenezer lejbe került a malom, a helyi 

költségvetésből hatvanezer lejt fordítottak e célra, a többit Hargita Megye Tanácsa pótolta 

ki. A műemlék védelme érdekében elkészült a kerítés, a vasoszlopok helyébe cserefa 

oszlopok kerültek. A kezdeményezést a Hargita Megyei Műemlékvédelmi Hivatal is 

felkarolta, a megyei tanács 35 ezer lejt biztosított, melyből elkészült a koncepció 

megvalósíthatósági tanulmánya. A múzeum munkatársai egy állagfelmérést, valamint egy 

gyors restaurációs munkálatot végeztek, hogy megelőzzék az értékes eszközök további 

lepusztulását. A községi önkormányzat már a megvásárláskor eldöntötte, hogy 

prioritásként kezeli az épületek műemlék örökségvédelmi és restaurálási felújítását. A 

szándékot tettek is követték, ezért a műemlékre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány 

elkészült, valamint a Helyi Tanács a műszaki terveket elkészítette, és pályázatot nyújtott be 

a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a LEADER program keretén belül, amelyet sikeresen 
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bíráltak el. Az elszámolás végső határideje 2015 szeptember 30. A restaurálási, felújítási 

munkálatok elkezdődtek.  

1.3  A létező kulturális csoportok támogatása, újak létrehozása a fiatalok részvételével, a 

helyi kulturális paletta színesítéséért – ebben tulajdonképpen benne van az 1.1. 

1.4 A társadalmi csoportok önszerveződésének segítése és a helyi civil szféra pénzügyi és 

információs támogatása – a megalakult egyesületek listája és tevékenységi köre 

1.5 A helyi intézményi hálózat fejlesztése és az intézmények közösségi szerepvállalásuk 

fokozása – otthoni beteggondozás, Dévai Szent Ferenc Alapítvány, öregotthon (egyesület 

működteti, Fenyőliget Egyesület Idősotthon) 

Caritas – otthoni beteg- és szociális gondozás  

• Egészségügyi szakápolás (írott orvosi javaslat alapján): sebellátás, kötözés, 

injekciózás, vérnyomásmérés, vércukormérés, felfekvések megelőzése, kezelése, katéterezés, 

mobilizálás stb. 

• Alapápolás: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, étkeztetés, ágytálazás, pelenkacsere, 

fehérneműcsere, ágyneműcsere, tanácsadás az idős, beteg, fogyatékossággal élő ember 

környezetének kialakításában 

• Háztartási segítségnyújtás: takarítás, mosás, vasalás, élelem és étkezés előkészítése, 

bevásárlás, számlák kifizetése, más adminisztratív ügyek intézése 

• Szociális szolgáltatások: szociális felmérés készítése az ellátottak saját otthonában, 

szociális informálás és tanácsadás az ellátottak és hozzátartozóik számára, együttműködés más 

szervezetekkel a rászorulók hatékonyabb segítésének érdekében 

• Ápolási segédeszközök, járássegítők kölcsönzése 

 Idősklub működtetése két heti rendszerességgel  

Részleges támogatási szerződés jön létre évente a Község és a fent említett 

szervezet között.  

 

A gyergyóújfalvi “Opération Villages Roumains – Gyergyóújfalu Alapítvány” 

Az alapítvány célja Gyergyóújfalu község kulturális és polgári fejlődésének 

támogatása, az idegenforgalom, a sporttevékenységek, az alapfokú, középfokú és felsőfokú 

oktatás, az erkölcs és vallásoktatás, az egészségügyi tevékenységek, a szegény gyermekek 

oktatásának támogatása. Továbbá támogatja a magán gazdaságokat és a karitatív 

tevékenységeket. E célok megvalósításáért közvetlen kapcsolatot tart más, külföldi 

alapítványokkal, főleg a testvér településeken létezőkkel, éspedig: OVR Le Locle (Svájc), 
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Tompa (Magyarország), Nagybaracska (Magyarország) és mások. Tapasztalatcseréket, 

tanulmányokat, versenyeket, kiállításokat szervez a község értékeinek minél jobb megismerése 

és tiszteletben tartása céljából. Támogatja az ifjúsági szervezeteket. Segíti a községben zajló 

egészségügyi tevékenységek minőségi megszervezését. Segíti a gyermekek iskolai nevelését. 

Támogatja a magángazdaságokat, főleg azokat, ahol mezőgazdasági és állattenyésztési 

tevékenység zajlik. Előteremti a fent említett célok megvalósításához szükséges anyagi 

forrásokat. 

 

Vasláb és Gyergyóújfalu Község Fejlesztési Egyesület 

Az egyesület célja, hogy hozzájáruljon a régió, a társult közigazgatási egységek 

térségére jellemző társadalmi, gazdasági, kulturális, környezetvédelmi fejlesztések 

megvalósításához, valamint egy helyi önigazgatás megvalósításához, az Európai Unió helyi 

autonómiáról szóló, 1985. Október 15-én Strasbourgban elfogadott alapszabályzata szerint. 

Tevékenységei közé tartozik egyes fejlesztési projektek közös megvalósítása, a helyi tanácsok 

által jóváhagyott kistérségi fejlesztések stratégiájának megvalósítása és követése, valamint 

különböző tevékenységek szervezése a helyi választottak és köztisztviselők szakmai 

továbbképzése céljából. Ugyanakkor próbálja megoldani a helyi közösségek gondjait, és közös 

pályázatok kidolgozásán ügyködik az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése 

érdekében. 

 

G10 - Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoport 

Az egyesület helyi vállalkozók, civil szervezetek és önkormányzatok összefogásaként alakult 

meg. Célja egy kifejezetten a vidéket megcélzó közös fejlesztési elképzelés és arculat 

kidolgozása illetve kivitelezése. 

A Vidékfejlesztési Ügynökséghez előterjesztett közel 12 millió lej-es fejlesztési terv 

célkitűzései közé tartozik a mezőgazdasági ágazat fejlesztése a fiatal gazdálkodók támogatása 

révén, a falusi életminőség javítása a turizmus fejlesztésével, az épített örökség megőrzésével, 

a vállalkozások és az alapszolgáltatások támogatásával, valamint együttműködések 

megalapozásával. A Leader típusú innovatív pályázatok az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési alapból finanszírozódnak, összhangba vannak az Országos Vidékfejlesztési 

Stratégiával és az EU-s normákkal. 
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Fenyőliget Egyesület Idősotthon 

A gyergyóújfalvi Fenyőliget Idősek Otthona családias környezetű, saját parkosított 

kerttel rendelkező idősgondozásra szakosodott intézmény. Idős vagy tehetetlen, fogyatékkal 

élő, szociálisan hátrányos helyzetű emberek számára itt idősgondozás, ápolás történik, nemre, 

vallási, faji, nyelvi, különbségre való tekintet nélkül. Telt házzal működik, a panzióból 

átalakított hajlékot huszonegy személy lakja. Többen koruknak megfelelő egészségi állapotnak 

örvendenek, de fekvőbetegek, pelenkázásra szorulók is vannak az intézmény lakói között – 

mindannyiukról szakképzett személyzet gondoskodik. Az otthonnak hét állandó alkalmazottja 

van, bedolgozóként fejti ki tevékenységét Madarász Enikő orvos és Borsos Annamária 

pszichológus. Heti egy alkalommal keresik fel a lakókat, sürgősség esetén viszont bármikor 

állnak rendelkezésükre. A helyi plébános, Tankó Géza is rendszeresen látogatja az intézményt, 

lelki támaszt nyújtva. 

 

1.6 Az intézményekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása – ez még aktuális 

tennivaló, volna Kilyénfalván az önkormányzat és a helyi Állattartók Egyesületének 

összefogásával teljesen új közösségi házat építettek, helyet adva a következőknek: 

- könyvtár, közbirtokossági iroda, az önkormányzat egy kirendelt irodája, 

rendezvényterem, önkéntes tűzoltóalakulat székhelye 

- Az önkormányzat önerőből Mentő és Tűzoltóállomást épített. Jelen pillanatban az 

önkéntes tűzoltóegyesület székhelye. 

- Tekerőpatakon is működik önkéntes tűzoltóság 

1.7 Az oktatás minőségének javítása az oktatási infrastruktúra fejlesztése által 

 Napközi otthon teljes felújítása megvalósult, többszintes épület. Három csoportnak, 

egy előkészítő osztálynak biztosítva helyet. A csoportok galériával rendelkeznek, a 

hálóhely biztosítása érdekében. Ugyanakkor ebédlő, díszterem, konyha, 

logopédus/pszichológus kabinetje található. Rendezett udvar, játszótérrel felszerelve. 

 Központi iskola: minden évben beruháztak – központi fűtés, termopán nyílászárók, 

tornaterem felújítása, kamerarendszer, futballpálya műgyepesítése. Az iskola 

rendelkezik informatika-, biológia-, földrajz-, illetve fizikakabinettel. 

 Marosfalvi iskola és óvoda: központi fűtés, nyílászárók cseréje, felújítása megvalósult.  

Tekerőpataki iskola: informatikai- és földrajzkabinettel rendelkezik. Felújított 

tornaterem. I-IV osztályosok számára új épületet építettek a Tanfelügyelőség 
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támogatásával. Központi fűtés kialakítása a helyi tanács támogatásával. Aszfaltozás a 

sportpályán. Iskolabusz működtetése. 

1.8 Egy helyi kezdeményező csoport létrehozása és a helyi szereplők, intézmények 

részvételének fokozása a helyi fejlesztési kezdeményezésekben 

1.9 A helyi sportélet és sportinfrastruktúra átfogó fejlesztése, téli sportbázis kialakítása 

 Létrejött a tekerőpataki Kútfő Sportegyesület és az újfalvi Katorzsa Sportegyesület.  

 Tekerőpatakon a síelés, sífutás, Újfaluban a hoki örvend népszerűségnek.  

Tekerőpatakon tervbe van a Síugrósánc felújítása, a Leader keretén belül nyertes 

pályázatból. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

Újfaluban téli időszakra hokipályát alakítanak ki.  

 

2.) Prioritás: Esztétikus és funkcionális táj 

 

2.1 Az infrastruktúra fejlesztése a környezet állapotának megóvásáért 

 2013-ban elkezdődött egy nagymértékű beruházás, a csatornázás. A Környezetvédelmi 

Minisztériumhoz leadott és megnyert pályázatról van szó, amely a község 

szennyvízhálózatának a 80 %-át fedi le. A munkálatok jelen pillanatban is zajlanak. 

Megvalósítási határidő: 2015 ősze.  

2.2 Természeti értékek védelme és sokoldalú hasznosítása 

 - A község külterületének 99%-a a Natura 2000-es hálózatába esik bele. Ennek 

értelmében a környéken megtalálható védett madarak párzási időszakára tilalom van 

elrendelve. Ez azt jelenti, hogy az erdőkitermelési munkálatok szünetelnek május 1 és 

augusztus 1 közötti időszakra. A madárvédelmi program közvetett módon pozitívan 

befolyásolja az erdei- és mezei területeket, ezáltal megtartva a biodiverzitást. 

 - A Maros folyó szabályozása és medrének kiszélesítése megvalósult az árvízveszély 

elkerülése érdekében. 

2.3 Fenntartható tájhasználat valamint egy átmeneti övezet kijelölése és szabályozása 

 - Az önkormányzat magáncéggel leszerződte a szemétszállítást. Szemétszállító 

autókkal két hetente szállítják a háztartási hulladékot a székelyudvarhelyi Cekkend 

tetőn található szemétlerakó telepre. 

 - Átmeneti övezet kitisztázása érdekében fel kell venni a kapcsolatot a PUG-ot készítő 

Larix Studio céggel. 
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 - dögkutak helyzetének megoldására szerződés köttetett egy állati tetemeket 

elhamvasztó céggel. Az önkormányzat kérésére szállítják el az állati tetemeket. 

 

2.4 A tájkép megóvása, helyi épített környezetre vonatkozó szabályozás és a közterek 

funkcionalitásának fejlesztése 

- a községi utak, utcák rendbetétele: folyamatos kövezés és egyengetésre sor került. 

Aszfaltozási szerződés köttetett 2013-ban, utcák bizonyos szakaszára. A többiekre 

folyamatosan keressük a pályázati kiírásokat, ugyanis önerőből nem tudjuk 

megvalósítani. 

 

- Tekerőpatakon Turisztikai információs iroda kialakítása, a régi jegyzői lak felújításával. 

Önkormányzat egy kirendelt irodája is működik. Ezen beruházás a Uniós program 

keretén belül, központi kiírásában, a 313-as tengelyen belül letett és megnyert 

pályázattal valósult meg 1120980 RON értékben. 

 - járda kialakítása “Koszorúsnál” a veszélyes útszakaszon: hármas útelágazódás, rossz 

látási viszonyok, gyorshajtók miatt. 342 m hosszú járda készült el.  

 - 2009-2010-ben a Környezetvédelmi Minisztérium által kiírt parkosítási pályázat 

keretén belül a község különböző pontjain zöld övezetek, kisebb parkok jöttek létre. 

Zöld gyepes felületek, virágágyások, sövények kialakítása valósult meg. Ugyanakkor 

utcai bútorzat: padok, kukák lettek elhelyezve. 

 - 2014-ben a LEADER keretén belül szintén nyert az önkormányzat parkosítási 

pályázatot. Ennek a fejlesztésnek a közbeszerzési eljárása folyamatban van.  

 - 3 db közkút kicserélődött, teljesen újra. 

 - a faluban található kötött kapuk felleltározódtak, az önkormányzat célja a gazdák 

beleegyezésével azok konzerválása, megőrzés céljából – folyamatban van 

2.5 Libán, Heveder és Szenéte hétvégi házas övezet turisztikai célú hasznosítása 

 Libánban időközben megoldódott az áramprobléma. Kistérségi program keretén belül 

valósult meg Libán falu villamosítása – három szakaszban. 

 Libán falu tulajdonjogának tisztázása kb. 70%-ban valósult meg, a hétvégi házas 

övezetnek 60%-a. 

 Heveder és Szenéte egyelőre stagnál. 

 Hevederben található Súgó barlanghoz vezető út felújítódott. A barlangot egy egyesület 

működteti, egész évben idevonzva a turistákat.  
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2.6 Komplex környezetgazdálkodás és mintaszerű erdőgazdaság kialakítása 

 Erdei és mezei utak feljavítása – uniós pályázatból. Erdei: 8.167.934 RON értékben, 

mezei: 5.742.826 RON értékben 

 Hasznos lépés a község számára, mivel a lakosság legnagyobb része erdőkitermelésből 

és gazdálkodásból él. A turizmus szempontjából is hasznos, mivel az erdei kulcsos 

házak könnyebben megközelíthetőek. 

2.7 A mezőgazdaságilag nem hasznosított területek újraerdősítése, energianövények 

termesztése 

 Energianövények: volt próbálkozás, de a talaj- , valamint az éghajlati viszonyok nem 

kedveznek ennek a termesztésére.  

 Újraerdősítés: törvény határozza, minden erdőtársaság felelős a maga területéért. 

Mindenhol megvalósul, mert ellenőrizve van. 

 A községben létezik olyan faipari feldolgozó magánvállalkozás, mely a faipari 

hulladékok melléktermékeit is energiatermeléshez szükséges alapanyaggá alakítja át. 

 

3.) Prioritás: Erős helyi vállalkozások, fenntartható és több lábon álló helyi gazdaság 

 

3.1 A helyi információs és kommunikációs technológia (IKT) infrastruktúrájának bővítése a 

versenyképesség növeléséért, a teleház és a könyvtár funkcióinak fejlesztése és a 

mobilitás javítása 

 A teleház által betöltött funkció már nem aktuális. Sok más intézmény átvette a 

tevékenységek egy részét. 

 Tekerőpatakon és Kilyénfalván létezik önkormányzat kirendelt irodája, bizonyos 

napokon. (Kedd: Kilyénfalva, Szerda, csütörtök: Tekerőpatak.) Tavasszal és ősszel 

egy-egy napot ügyintézéssel kiszáll Libán faluba az önkormányzat egyik munkatársa. 

 Az internet és mobilhálózat községszinten megoldódott, kivéve Libán falut, ott még 

részleges a hálózati jel. 

3.2 Az erdőhöz kapcsolódó gazdasági tevékenységek fejlesztése és a faipari termékek 

feldolgozásának fokozása a hozzáadott érték növekedése érdekében 

 Gyümölcsgyűjtés nincs szabályozva, de van próbálkozás gyümölcsfeldolgozásra, helyi 

egyesület révén.  

Szintén egyesületek foglalkoznak a kézművességi tevékenységekkel: például 

nemezelés, gyöngyfűzés, fajátékok készítése.  
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3.3 A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek megteremtése 

 Szarvasmarha Tartók Egyesülete Újfalban 2001 óta létezik.  

3.4 Hatékony település és turisztikai marketing kialakítása 

3.5 Falusi és agroturizmus fejlesztése illetve új, a tájhoz és más helyi erőforrásokhoz 

kapcsolódó turisztikai formák kialakítása 

Agroturisztikai panzió építése uniós pályázati alapból folyamatban van, mindkettő 

magán vállalkozók próbálkozása. 

 

 

A következő tervezési időszak kiindulási helyzete 

 

Amint a fentebb leírtakból látható, az előző stratégia megírása óta a község jelentős 

fejlődésen ment keresztül. 

A választott önkormányzatok feladata a községek irányítása a mindennapokban és az 

ottlakók életminőségének javításához szükséges emberi és tárgyi infrastruktúra megteremtése, 

a meglévő továbbfejlesztése és működtetésének támogatása. Ezeket a feladatokat úgy lehet 

igazán hatékonyan elvégezni, ha pontosan ismerik az ott élő embereknek nemcsak az életét, 

hanem vágyaikat, céljaikat, meglátásaikat is. Ezért készültek az interjúk és a belőlük levonható 

következtetések ezért képezik a stratégia szerves részét. 

Az interjúalanyok néha ellentmondó dolgokat közöltek, vagy egymáshoz képest 

teljesen más nézőpontból látták vagy értelmezték a helyzetet (pl. Jelentéktelen dolognak 

tartották az újfalvi megkérdezettek a tekerőpataki cigányok lopásait, a cigányok lakhelyétől 

távolabb élő tekerőpatakiak létező, de csökkenő mértékű problémának tartották ugyanazt, a 

közvetlen közelben vagy a szomszédban lakók pedig ezt nevezték meg a létező legnagyobb 

problémaként.) A megkérdezettek számszerű közlései is időnként csak becsléseken alapulnak, 

vagy tévesek. 

Az interjúk összefoglalójában leírtam az egymásnak ellentmondó nézőpontokat és nem 

korrigáltam a pontatlan adatokat, hogy minél pontosabban visszatükrözzem az érzéseket és a 

hangulatot. 

Gyergyóújfalu a székelyföldi nagy települések egyike, és az ilyen településekre 

jellemző életvitel és életminőség található meg itt is. Jobb a helyzete a szórványban lévő 

településeknél, hiszen főút mellet, és város közelségében található, de rosszabb azon 
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települések helyzeténél, melyek nagyobb városok közelében vannak, ahol jobbak a 

munkavállalási feltételek, gazdagabb a közéleti és kulturális élet, és jobb a falusi környezet 

által kínált szolgáltatások, kézműves és mezőgazdasági termékek iránti piaci felvétel. 

 

A humán erőforrás helyzete 

 

Az előző részben (5-6. oldal) statisztikai adatokon és ábrákon keresztül bemutattam a 

településen a lakosság lélekszámának alakulását, etnikai, nemek- és életkor szerinti 

megoszlását. Amint említettem, a lakosság fogyási tendenciája lassul, nagyjából 5000 fő 

lélekszám felé stabilizálódik. A lakosság 94,6%-a magyar nemzetiségű, komolyabb etnikai 

feszültségek nincsenek, csak a romákra vannak panaszok. 

A roma lakosság szinte kizárólag Tekerőpatakon lakik. („Sok a cigány, főleg a felszegi 

részen. Külön közösséget alkotnak, nem vegyülnek. Sokat vándorolnak. Náluk is van 

hierarchia, vannak konfliktusok, de a külsőkkel szemben összefognak. Gyermekeik is ott 

járnak iskolába az ösztöndíj napjáig.”) Lélekszámukat néhány megkérdezett 220-250 körülire 

becsülte. Ezekből 2 család aki piszkosabbak, lovaik vannak és lopnak. A többiek adventisták 

(saját prédikátoruk van) és kevésbé problémásak (az országot bejárják és 

kereskednek/csencselnek). Okoz konfliktusokat, hogy a kimosott ruháikat a fehérek kerítésein 

szárítják. 

Vándorló életmódjuk miatt nehéz őket pontosan nyilvántartani. Egy részük az országot 

járja és üzletel, a többiek nincstelenek és segélyekből, koldulásból meg kisebb lopásokból 

élnek. 

Aránylag kevés a lopás, inkább a szomszédoktól – eddig kereskedtek/ csencseltek, de 

most nagy bajban vannak. Sajnos, a gyengéket bántják, és nem tartják be a viselkedési 

szabályokat. Munkára kellene fogni őket, ne adni pénzt csak úgy fölöslegesen. (Rendőrségi 

szempontból nincs a településen semmiféle komolyabb gond. A cigányok miatt van néhány 

apróbb lopás, de a cigányok nem agresszívek. A tapasztalat szerint más településeken sokkal 

több gond volt.) 

Az egyik zsákutcában csináltak kaput, hogy a cigányok ne tudjanak bemenni A 

cigányok viszont bejárnak, emberjogi hivatalnokokat is hívnak. Szaporodásuk hosszú távon 

problémát jelenthet. 

Újfaluban 1 cigány család van, az utóbbi 2 évben költöztek be. Nincs velük baj, 

dolgosak. 
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A településen nincs középréteg (van néhány nagyon gazdag család, és sok szegény) – 

az EU átlaghoz képest. Nincsen általánosan jellemezhető életszínvonal. Különböző rétegek 

vannak. Kb. 1/3 nyugdíjas, nekik bejön egy biztonságos, kicsi, de állandó jövedelem. Van egy 

réteg a létminimum küszöbén, éppen van amit enni. Egy réteg pedig jobban áll. De nincsen 

általános pesszimizmus. 

Habár szinte mindenki meg tudna élni gazdálkodásból, a készpénz hiánya gondot 

jelent. Több interjúalany is említette, hogy problémát jelent a fiatalok külföldi munkavállalása. 

Az utóbbi időben egyre több nő megy külföldre szezonmunkára és sokszor nincs megfelelő 

személy, akire a gyermeket reá lehetne bízni (ha egyáltalán vállalnak gyermeket). 

 

 

 

Az oktatás, szakmai képzés és felnőttoktatás 

 

A községben óvodától a VIII. osztály befejezéséig lehet tanulni, 557 gyermek van a 

községben beiskolázva, számuk csökkenő tendenciát mutat. 2011-ig Tekerőpatakon az iskola 

önálló volt, azóta összevonták az újfalvi iskolával, a libáni iskolát pedig bezárták a kis 

gyermeklétszám miatt. (Az összevonással egyetlen könyvelő fizetését takarították meg,) Az 

iskola 10 épületben működik, Újfaluban és Tekerőpatakon van óvoda és 1-8 osztályos képzés 

külön osztályokban, Marosfalván összevont osztályok működnek, Kilyénfalván összevont 0-2-

4 és 1-3 osztályok működnek és egy óvoda 20 gyermekkel, Libánból az iskolás gyermekeket 

busszal szállítják Zetelakára. 

 

A községben oktatott 

gyermekek 

Óvodába járnak 149 

I-IV osztály 247 

V-VIII osztály 163 

Forrás: Gyergyóújfalu polgármesteri hivatala 

 

A román nemzetiségű tanulók számára is megoldott az iskolabuszos utaztatás, ők 

Gyergyószentmiklósra ingáznak. Néhány magyar tanuló is Gyergyószentmiklósra ingázik, 
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Újfaluból többen, mint Tekerőpatakról. Probléma, hogy Tekerőpatakon az óvoda nem 

napközis rendszerű, de az sok pénzbe kerülne (az önkormányzatnak pedig nincs). 

Sok cigány csak a szociális segély miatt iratkozik be az iskolába, maximum 5-6 

osztályt járnak ki, aztán 12-13 évesen jön a házasság (fiúknál is) és abbahagyják a tanulást. 

Mindemellett sokat vándorolnak / hiányoznak. 

Meg kellene oldani, hogy a cigányok ne csak beiratkozzanak, hanem járjanak is 

iskolába. Jelenleg a hiányzók is kapnak segélyt – a jogaikat ismerik, a kötelességeiket nem. 

A pedagógusok szerint a helybéli gyermekek átlagban nem rosszabbak más 

településeknél (sőt jobbak, mint Csomafalván). Nyitottak, kedvesek, nincsenek kirívó esetek. 

Könnyen nevelhetők, de szükség volna az otthoni példára. A gyermekek szeretik a fizikai 

munkát (pl istállóban) a tanintézetekben csak akkor nyílnak meg, ha olyan példákkal nyitnak 

előttük. 

Az óvodában/iskolában a szülők napi kapcsolatban vannak a tanárokkal/óvónőkkel. 

Az iskolában összesen 64 pedagógus és kisegítő személyzet van alkalmazva. Az újfalvi 

iskolában a tanároknak szeretnék a tanári bővítését, ami segítené őket a felkészülésben, a 

pihenésben és a stresszkezelésben. Tekerőpatakon is az iskolában minden oktató szakképzett, 

de sokan ingáznak (még Csíkszeredából is). 3/20 a helybéliek és az ingázók közötti arány, 

nagyon sokba kerül az ingázás támogatása. 

Az oktatókat a megyei tanfelügyelőség helyezte ki, válogatni nem lehetett. Amikor 

elmegy a busz, az ingázók a helyi/ iskolai rendezvényeken nem tudnak résztvenni, emiatt a 

helybéliek kell dolgozzanak mindenki helyett. Ez negatívan hat ki úgy a nevelés minőségére, 

mint a kulturális életre, a rendezvények megszervezésére. 

Az említett nehézségek ellenére országos tanulmányi olimpiai helyezéseket is szoktak 

elérni a Tekerőpatak iskola tanulói. (Tavaly pl helyesírás, hittan, sízés – ebből minden évben 

van bajnok.) 

A tekerőpataki iskolában utánkövetik, hogy mi történik az itt végzett gyermekekkel. 

Aki nem megy tovább a líceumból, az megy külföldre dolgozni. Aki egyetemet vagy főiskolát 

végez, nincs hova visszajöjjön, legfeljebb az oktatásba. 

Újfaluban az óvoda és az iskola mellett is működik alapítvány a támogatások 

szerzésére, az épületek jó állapotban vannak. Az Internet is elérhető. Az oktatók szerint a 

gyermekek felhasználói és kezelői szinten jól boldogulnak a modern technológiával. 

A szülőknek kellene nyári iskola (segítség volna a gyermekeknek). Nem információ 

átadás kellene számukra, hanem gyakorlat, és egészséges életmódra nevelő fórum. 
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Középiskolába a közeli Gyergyószentmiklósra szoktak beiratkozni a község fiataljai, 

de akad, aki Székelyudvarhelyre vagy Csíkszeredába megy tanulni. Az újfalvi iskolában nem 

történik meg a végzősök pályájának utánkövetése, pedig hasznos lenne. Igaz, hogy ez a 

tevékenység eléggé munka- és időigényes volna. Tekerőpatakon követik, hogy mi történik az 

ott végzettekkel. Aki nem megy továbbtanulni a líceumból, az megy külföldre dolgozni, aki 

pedig egyetemet vagy főiskolát végez, nincs hova visszajöjjön. Ha valaki az itteniek közül 

egyetemet végez, utána itt nincs szükség a specializált szaktudására, nincsenek megrendelései. 

A tanárok véleménye szerint, ha valaki felsőfokú végzettséget szerez, a községben csak 

a tanügyben kaphatna munkahelyet, az viszont túlterhelt és rosszul fizetett. Ezért a felsőfokú 

végzettek hazatérése nem jellemző. 

A szaktudásra rákérdezve olyan válaszokat kaptam, hogy itt az embereknek a 

„vérében” vagy a „génjeikben” örökletesen megvan a fafeldolgozáshoz szükséges szakértelem. 

Ez az öröklött és az idősebb generációktól megszerzett tapasztalati tudás a XXI. században 

nem elegendő. A gazdák nem érik el a megfelelő tudás és technológiai szintet. 

Kellene a medencében szaklíceum (Gyergyószentmiklóson volt gépgyártás és 

turisztika), mert sokan elmennek csíkszeredai vagy udvarhelyi elméleti líceumokba és nem 

térnek vissza. Hiányzik az inasiskola, mesterségeket kellene tanulni ahhoz, hogy meg lehessen 

élni. Sajnos országos szinten is probléma a szakmai képzés, a szakiskolák hiánya. 

A megkérdezett vállalkozók saját cégeik számára kiképezték a munkaerőt. 

Panaszkodnak, hogy nincs miből válogatni, mert mindenki egyetemre megy. Másfajta 

szakképzés a településen nincs. A külföldön dolgozó fiatalok közül az ügyesebbek az ottani 

munkájuk során szerzik meg a szakismereteket és tudást, amit aztán néhányan itthon 

kamatoztatnak. 

Továbbképzésre lenne szükség, és az agyakban kellene változás. A mentalitás 

megváltoztatásának szükségessége nagyon sok interjúalanynál felmerült. (Azt is elismerik, 

hogy ez egy hosszú, 20-25 éves folyamat lenne.) A mezőgazdaságban a gazdakörökön 

keresztül történik néha információátadás, de ez nem tekinthető szakmai képzésnek. Kellenének 

állattenyésztési, mezőgazdasági, kertészeti tanácsok a helyi TV-ben is. 
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A kultúra, vallás, sport és szabadidő 

A kultúra 

 

Kulturális szervezetek és rendezvények 

„Az igaz, hogy itt nincs annyi kulturális élmény, mint a fővárosban, de pl 

hangversenyre még Gyergyószentmiklósról és Csíkszeredából is el kellene utazni.”- 

szabadkozott egy megkérdezett. A minőségi kulturális rendezvény még Gyergyószentmiklós is 

ritka. 

Habár mind a 3 faluban létezik kultúrház, ezek nem mindenben felelnek meg a 

követelményeknek. A 3-ból 2-nél csak az épületet adminisztrálják. (Kilyénfalván és 

Tekerőpatakon önkéntesen végzik az adminisztrálási munkát.) 

Újfaluban a kultúrotthon jól felszerelt, WC is van, de az épület régi, felújításra szorul. 

Emiatt nem lehet távolabbról komolyabb társulatokat meghívni a helybéli közönségnek 

játszani. Nemcsak maguk az épületek szorulnának modernizálásra, hanem az irányításuk és 

működésük sem megoldott. 

Újfaluban néptánc együttes és oktatás működik. A tánccsoport egyre népszerűbb 

(jelenleg kb. 100 gyermek jár táncolni). Tánctanulás közben megváltozik a gyermekek 

értékrendje, rajtuk keresztül hatni lehet a szülőkre. 

Mások szerint régebb sok szép régi táncot megtanultak a fiatalok a disco helyett, de ez 

most hanyatlóban van. Mire komolyan lehetne velük foglalkozni, jön a szerelem, az egyetem 

vagy a külföldi munka. 

A községben a táncoktatáson kívül van kórus és fúvószenekarok is. A faluban van 

kulturális élet, de legalább az újfalvi kultúrháznak kellene egy főállású, jól megfizetett, felelős 

és programszervező, hogy a kulturális programok ne esetiek és csak bizonyos eseményekhez 

köthetők legyenek. A hiányzó modern fény- és hangtechnikára is panaszkodtak. 

Elhangzott olyan vélemény is, hogy kellene egy új, több funkciós épület rendezvények 

és szimpóziumok számára is. Nagy épület kellene, nem a régi kultúrotthont foltozgatni, mert 

az muzeális jellegű épület. Egy modern közösségi ház nemcsak kulturális, hanem szociális 

funkciókat is elláthatna. A kultúrotthon jelenlegi épületét tatarozni kell (nagyon komoly 

felújításra szorul). Lehetne pályázni az épített örökség megőrzésére. 

Sokan nem tudják, hogy honnan jöttek, mik a hagyományok. Tavaly nyáron csináltak 

kiállítást (megmozgatták az idősek klubját). Az öregek itt hagynák a tárgyaikat, ha 

kialakítanának egy múzeumot valaki vigyázna rájuk. 
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A malom felújítása a Leader programon keresztül jelenleg uniós és saját forrásokból 

éppen jelenleg folyik. 

Volt próbálkozás, pl festőtábort is csinálni. Utána kevesen nézték meg a kiállítást.  

Húsvétkor, falunapkor és egyéb ünnepekkor szoktak színi- és néptánc előadások lenni. 

Az iskolákban a gyermekek tanulnak szerepjátékokat és az önkéntes tűzoltók is szoktak 

színdarabokat betanulni. 

Tekerőpatakon is fontos volna a helyi kultúrházat felújítani és rendbe tenni (szigetelés, 

nyílászárók cseréje, fűtés), mert nincs helyi szórakozási lehetőség, csak a tűzoltók tanulnak be 

évente 1-2 színdarabot. Kellene igazgató a kultúrházba. 

A tekerőpataki iskolából kerülnek ki a néphagyományok ápolására létrejött Gyopárkák 

egyesület tagjai, a néptánc csoport, a 20 ügyes gyermekből álló fúvós zenekar. Az iskolában a 

tánccsoportban a szülők fizetik, a tanárt, aki jól felkészült. Van a faluban egy ifjúsági egyesület 

is, amelyik bálokat szervez. Az önkéntes tűzoltó alakulatnak van színjátszó csoportja, a farsang 

végén színdarabokat adnak elő. Az utóbbi 2 évben teltház volt, előtte csökkenő volt az 

érdeklődés. 

Nem szabad túlzásba vinni a kulturális rendezvényeket, mert az emberek megunják. 

Kilyénfalván van kultúrotthon, és ott működik a Jakab Antal könyvtár. A faluban 

működik tánccsoport, és néha vannak kulturális rendezvények. Libánon kultúrház nincs, csak 

egy régi iskola-épület, amit lehet használni. (Ha lehet, oda is kellene egy kicsi kultúrház.) 

A községben kulturális élet általánosságban végül mégis szervezetlen és alkalmi. 

A polgármesteri hivatalnak van ingyenes közéleti és kulturális havilapja, a Barázda, 

amelyet minden háztartás megkap. A lapban írnak úgy az önkormányzati-, mint a civil- és 

hitéletről. A lapban található múltidéző és gyermekrovat, de teret kap a mezőgazdaság és az 

egészségügy is. 

 

Gondolkodásmód és hagyományok 

 

“Rendszerető, toleráns, dolgos, kreatív embereknek tartják a régieket, és jó lenne 

ezeket az erényeket megtartani a jelen és a jövő nemzedékeknek is. Jó dolog, hogy egyre 

nyitottabb a tér, egyre nyíltabbá vállnak emberek és közösségek. De rossz viszont az, hogy 

sokszor az úgymond „globalizált” világnak csak a hátrányai jutnak el idáig.” 
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„A stratégiát arra kell építeni, ami az emberekben benne van, mert idegen dolgokra 

nem vevők” – fejtette ki az egyik interjúalany. Ezért nagyon fontos az emberek 

gondolkodásmódjának, hagyományainak és paradigmáinak az ismerete. 

„Csendes falu, néha az az érzésed, hogy "megrekedtél" a középkorban, de ez így van 

jól. A gyerekeket bátran el tudom engedni magukra bárhova. Az emberek ismerik egymást és 

figyelnek egymásra, szóval nyugodt és biztonságos. A helyzet valószínűleg 10-20 év múlva is 

ugyanilyen lesz.” 

„Az emberek segítőkészek, ugyanakkor irigyek, mint általában a magyar ember. De az 

tény hogy a gyergyói medencében talán Újfaluban a legnehezebben mozgathatóak az emberek. 

Mindenki elvan a maga dolgával, a maga gazdaságával, a maga háza tájával. Nem működik az 

összefogás túl jól. Nehéz a mentalitás váltás, nagyon zárkózottak az emberek. (Főleg 

Kilyénfalván, amely nagyon kicsi falu.)” 

Itt még él az emberekben az a hagyomány, hogy a nő megy férjhez, és az költözik, ha 

muszáj a férfi házába és nem fordítva. Az embernek el kell tartani a családot, az asszonynak a 

konyhában a helye stb. A nők véleményére nem adnak, még akkor sem, ha azok vezető 

pozícióban vannak. 

A román nyelvvel nehézségei vannak a tanulóknak és az embereknek egyaránt. Otthon 

is mindenki magyarországi TV csatornákat néz. 

“A merevséget ítélem meg rossznak, és a részbeni közömbösséget, ami ezt a falut 

jellemzi, ugyanakkor a merevségét szeretem is ennek a közösségnek, bizonyos határokon 

belül, mert ez által maradhat meg, őrizheti meg hagyományait és értékeit. Itt élni jó érzés.” – 

mondta az egyik interjúalany. 

A helybéliek nem a szegénységhez vannak hozzászokva, hanem megszokták a 

„langyost”. Az emberek koncepcióival lehet egy kis gond, hiszen a tudatunkban 

paradigmákkal élünk – az emberek általában kényelmesek. Nincs kreativitás bennük – szűk a 

mozgástér. Ezt kellene bővíteni, hogy kedvet kapjanak, mert nincs önbizalmuk. 

És ezt nem lehet pénzzel megtámogatni! Lássák az emberek saját munkájuk 

eredményét, az önkormányzat pedig ismerje fel ezt a felelősséget. 

Jelenleg Európából hozott képek vegyülnek képzeletekkel. A mai behozott paradigma 

recseg-ropog. Ma már bankárnak lenni szégyen. (2008-ban meghalt a paradigma, most 

balzsamozzuk a halottat – és hullaszagú a kezünk.) Mostanra függővé tettek és manipulálnak. 

(A „fejlesztéspolitika” = gyarmatosítás.)
1
 

                                                           
1
 A Gates alapítvány Afrikában, Rockefeller Ázsiában elveszik az emberek földjét. 
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Mentalitás váltásra van szükség. Pillanatnyilag az emberek nem büszkék a 

hagyományos értékekre, hanem elfecsérelik azokat. Manapság a szülők elnevelik a 

gyermekeiket, cirkuszolnak az iskolában, ha a tanár szigorú. Sokszor a tanár sírva megy ki az 

osztályból. 

Régen voltak téli foglalkozások, amelyek összefogták az embereket (tollfosztók, fonók, 

közös szilveszterezések a kultúrházban). Mára a hagyományok nagyrészt kihaltak (pl 

betlehemezés, vagy az igazi hagyományos lakodalmak – inkább vendéglőbe mennek). 

Kevesen vannak már, akik a gyermekeiket nevelik reá. Probléma a hagyományos értékekkel. 

(Pl. leverik a hagyományos kaput és újat/modernet építenek). A ruhakészítés nem szállt 

anyától leányra, hogy megmaradhasson a minta. 

A lelkesebb tanárok próbálnak bevezetni új dolgokat az iskolában (termésnap, 

meghívott mesterek bemutatói: kötélverés, fonás, hagyományos sajt készítése). 

Nincs elegendő szakmai tudás sem. Egyre jobban lemaradnak (nincs cipész, táska 

javító, villanyszerelő), és a cégek sem fogadnak gyakornokokat. Még az építkezéseken is 

látszik, hogy mindenki mindenhez ért, és mindenki mindennek nekifog, és mégsem megy/ 

működik semmi. A székely ember nem kőből épít, hanem fából. Ezt mostanában sokan nem 

veszik figyelembe. 

Mindenkinek van papírja valamiről, de tudás, az nincs. Egyetemeken is mindenki 

diplomagyárakba iratkozik, mert nem tudást, hanem papírt akarnak. Emellett minden nagyon 

elanyagiasodott. 

Jó példákra van szükség, másolható és életképes modellekre. Létezik egy nemzetközi 

mozgalom, a Kulturális Kreatívok. Ezek olyan emberek, akik azt hiszik, hogy egyedül vannak. 

Pedig vannak az EU-ban 200 millióan (nem vagyunk egyedül). 

Volnának tenni akaró emberek, csak valaki össze kellene fogja őket. Hiányzik valaki, 

akinek van helyismerete is és meg is tudja az egészet szervezni. A helyes viselkedést 

megtanulni több úton lehet és kell (egyház, iskola, közösség). Az emberek jó kezűek, csak 

képezni kellene őket (svájci példa a tehetségek összehozására.) 

„A mentalitásváltáshoz az is hozzátartozik, hogy az emberek fogyasszanak helyi 

termékeket (tej, hús)
2
 Legyen hűség és együttműködés. (Nem jó egyedül élni, csak 

időszakosan.) Találjuk meg a szerepünket, hogy jó fogaskerekek legyünk a rendszerben. 

Hűség azt jelenti, hogy a saját érdekemet a közösségi érdek mögé helyezem. Régen a 

                                                           
2 Pl. Portugáliában – mindenki értékeli, amije van. (Itt lehetne ilyen akár pl. túrós puliszka is.) Svájcban 

megnézik, hogy van-e a keresett termékből a falujában/ a kantonban/ az országban – ha pedig csak külföldről 

beszerezhető, akkor kell-e egyáltalán? 
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közösségből kilógókat büntették, de ma nem merjük felvállalni a konfrontációt. Az ELŐRE 

kicsit visszafelé van – az emberi egót vissza kellene vonni.” 

 

A vallási élet 

Egyik megkérdezett véleménye: az emberek nyakasok, merevek, hagyománytisztelők, 

vallásosak, de egyre inkább csak a katolikus vallás hagyományaiban rejlik a vallásosság, nem a 

mély hitben. 

Vallás tekintetében a magyar nemzetiségű lakosság túlnyomó többsége római 

katolikus. A lelkészek becslése szerint 20% rendszeres templomba járó. A 2014-es évben a 3 

faluban összesen 75 temetés és 43 keresztelő volt3, a lakosság fogyó tendenciát mutat. (pl. a 

plébános szerint Újfaluban ma 2800-2900 lélek él, de a ’60-as években 4000 lakosa is volt a 

falunak.) 

Az adományok összege a templomokban évről évre csökken, ami a lakosság növekvő 

pénzügyi gondjainak mélyülését mutatja. 

A gyermekek számára az iskolában van hitoktatás (minden osztályban heti 1 óra). Az 

iskolában van egy állandó alkalmazott hitoktató hölgy, de a plébánián is van minden 

szombaton. 

Ebben az évben kb. 150 bérmálkozó várható (130 már feliratkozott) – az előző 

alkalomkor 207 volt, körülbelül a felük eljár a felkészítőkre. 

A plébános szerint az egyházi épületek Újfaluban nagyjából rendben vannak, a 

templom is nemrég volt felújítva. A templom épületét minden 10 évben fel kellene újítani, erre 

pályázgattak is (jött pénz a megyei tanácstól a villanyhálózatra, bádogra). A templom a falú 

szíve, az kellene legyen a faluban e legszebb épület (amilyen a templom, olyan az emberek 

szíve, lelke, Istenszeretete). 

Újfaluban a templomban az embereknek a helye is megvan (ők készítették a padot), a 

templom szakértelemmel van építve. Szép rendezvények vannak, a többször 10 éves 

korcsoportos találkozókra sokan eljönnek. 

Az újfalvi templom 5 alkalmazottal működik, abból 2-nek nincs állami segélye. 

Minden 3. vasárnap jön egy református tiszteletes Istentiszteletet tartani. 

Marosfalván vásároltak egy házat, amelynek a kápolnává való átalakítása éppen 

folyamatban van. 

                                                           
3
A papok becslései 2014-re: Újfaluban 40 temetés (+2református), 24 keresztelő, Tekerőpatakon 11 temetés / 8 

keresztelő, Kilyénfalván 10-11 temetés és 5-6 keresztelő évente. 
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Tekerőpatak lakossága 850-950 lélek, a nyilvántartás szerint 80% római katolikus. 

Körülbelül a lakosság fele (45-50%) vasárnapi rendszeres templomba járók, a gyermekek mind 

elmennek a templomba. 

Gyászkor, 6 hetes miséken, ünnepekkor tele van a templom (400-500 ember) 

Fel kellene lendíteni a vallásos életet. Ne kötelességből járjanak hittan órára, hanem 

kerüljenek közelebb Istenhez és önmagukhoz. Éljék meg a vallást a mindennapokban. (A 

miséken / temetéseken a plébános úr emlegeti / pedzegeti a dolgot.) 

Az emberek a misén térdelnek és lehajtják a fejüket, nem nézik az ostyát és a bort. 

Mondani kell nekik, hogy nézzenek fel és kérjenek valamit! 

Kilyénfalván vasárnaponként az emberek körülbelül 20%-a van a templomban. 

 

A sportélet és a sportolási lehetőségek 

Ami a sportot illeti, főleg a téli sportok iránt van nagyobb érdeklődés, de a nyári 

szabadtéri sportoknak is hódolnának egyesek. Sok görbe hátú és lúdtalpas gyermek van, többet 

kellene sportolni és jó iskolapadok lennének szükségesek. Aki igazán akar valamit sportolni, 

az tud, de nincs helyben edzési lehetőség a fiataloknak. 

A futballnak nagy hagyományai vannak a faluban. Régen a csapat fontos eredményeket 

ért el megyei szinten. Most a csapat újraalakult, de a körülményeit javítani lehetne. Focipálya 

van (a gyepet nemrég újították fel, a lelátók és az öltöző épülete viszont felújításra szorulnak), 

de esetleg egy terem is kellene. 

Van, akinek a véleménye szerint kellene sportcsarnok is, mert máshová járnak az 

emberek mozogni. A focin kívül a helybéliek szeretnek jégkorongozni is, de ennek az utóbbi 

években nem kedvezett az időjárás. 

Tekerőpatakon valamikor jó sportélet volt, létezett sportbázis, nemzetközi 

versenyekkel. Jelenleg ott van új focipálya, de csapat nincs. (A faluban hagyománya a sízésnek 

van, egész pontosan a sífutásnak - a gyergyószentmiklósi sportiskola is Tekerőpatakon edz.) 

Jelenleg is van a válogatottban helybéli sportoló gyermek. (A helybéliek olimpiai 5. és 20. 

helyezéssel büszkélkedhetnek, meg egy világbajnoki címmel.) 

Jelenleg is létezik sífutás, síugrás, biatlon, de ’90-es években megszűnt a támogatás, a 

sportklub egyesületté alakult. A sport pénzhiánnyal küzd (a polgármester támogatja, de az 

kevés). 2010-ig itt volt a legnagyobb síugró sánc az országban. Aztán 9 millió EUR-ból épült 

egy új komplexum (az előző kormány támogatta a sportot), Tusnád Wellness központ, de 
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beruháztak Borszéken, stb. Most az országos szövetség 4000 RON-t kér, hogy a síugrósáncot 

bekapcsolja az országos hálózatba 

Ennek ellenére most éled újjá a sportélet. Pályázaton nyertek pénzt 2 síugró sánc 

átalakítására – használt műanyaggal vonták be – nyári használatra. A pályázatokhoz sokszor 

kell önrész is, a profi sport meg drága. Ezért jelenleg csak amatőr sportcsapat van. 

2 alkalommal szervezték meg a „Székelyek a levegőben” síugró versenyt körülbelül 

1000 nézővel. Az egyik tanár országos sífutás kupát is rendezett. Külföldi szakembert is 

hívtak, de nem tudták megfizetni, mert nincs helyi szponzorizáló vállalkozó. 

4 éve alakultak át egyesületből újra sportklubbá. Tekerőpatakon a polgármesteri hivatal 

épületében saját irodájuk van. Jól felszereltek (magyarországi támogatásokból is). 

A rendezvény-szervezők szerint az odavezető utat kicsit fel kellene újítani és 

szélesíteni, mert mostanában egyre többen mennének oda gépkocsikkal. 

Szükség lenne egyes jelenlegi sportlétesítmények felújítására és bővítésére, mert az 

iskola tornatermének mérete nem elégít ki minden igényt. Volt olyan megkérdezett, aki szerint 

Újfaluban szükség volna sportcsarnokra és lesikló pályára. 

Van, aki rendszeresen szaladni szokott Csomafalva felé, de az utóbbi időben túl nagy 

lett a gépkocsi forgalom. Sokat segítene rajtuk egy bicikliút kiépítése. 

Néhány helybéli most Alfaluba vagy Csomafalvára jár sportolni, pedig jobb volna ilyen 

működési körű helyi vállalkozásokat felfuttatni és támogatni a pénzükből. A Csomafalvára 

átjárók örülnének egy busznak, mert ott jelenleg van több úszási lehetőség és 2 sípálya is. 

Aki magasabb szinten szeretne jégkorongozni, annak Gyergyószentmiklósra kell 

bejárnia edzésekre. Szülők panaszolták, hogy az oda-vissza utazással, beöltözéssel és 

tisztálkodással együtt több óra is kárbavész egy edzés miatt, és a gyermekeknek nem marad 

elég ideje tanulni. 

 

Egyéb szabadidős tevékenységek 

Szórakozási lehetőség igazán nincs a faluban (régebb még mozi is volt, és most is 

kellene, mert sokat ülnek otthon az emberek). Ritkák az előadások pedig, néhány éve még 

szinte minden hétvégén voltak. 

Más szerint az emberek nem szeretnek kimozdulni otthonról, azért nem járnak a 

rendezvényekre. 

A községben működik kábel-TV hálózat, és parabola antennák is vannak. A szórakozás 

valószínűleg a legtöbbeknek a TV, de ezt nem mérték fel statisztikai módszerekkel. A lakosság 
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főleg a magyarországi csatornákat nézi. Ez fokozza a román nyelv tudásának a hiányát, ami 

azután akadályt jelenthet a kereskedelemmel és a turizmussal foglalkozóknak. 

A gazdabált a szarvasmarha-tenyésztők szervezik, olyankor jó a hangulat. Aztán a 

barázdában az emberek veszekednek. Július 2.-án, szokott lenni búcsú, e köré az esemény köré 

szerveződnek a falunapok, kulturális- és sport rendezvényekkel, meg szarvasmarha kiállítás, 

idegen zsűrivel. Szórakozásra össze lehet fogni az embereket, de munkára nehezebben. 

Léteznek éves találkozók a táncosok között is. Többfelé is eljárnak, de itt is szokott 

lenni találkozó. 

 

A civil szerveztek 

 

A községben több alapítvány és egyesület is működik. A gazdaságilag is fontos 

közbirtokosságokon és szarvasmarha-tenyésztő egyesületeken kívül van olyan is, amely az 

oktatási intézményeket (úgy az óvoda, mint az iskola mellett működik támogató szervezet) 

vagy a kulturális szervezeteket meg a sportolni vágyókat fogja össze és támogatja. Leírásuk 

részben megtörtént a bevezető fejezetben, részben a gazdasági- vagy sporttal foglalkozó 

részeknél. 

Szomszédos falvakkal közös civil szervezet is létezik (pl. Belcanto kamara kórus 

Csomafalva). A kórus ’97-ben indult tizenévesekkel, most 25-42 év között van az életkoruk, 

hetente találkoznak. 

A Csipkebogyó néptánc együttesnél Kilyénfalván oktatás is folyt (4 csoport volt 

óvodától felnőttekig). 1 év után elfogyott a pénz, a csoportok fele elpárolgott. Még a havi 4 

RON is sok volt a képzésre. 2013 elején leállt az oktatás. 

A Cserkészliliom cserkészcsapatnak Újfaluból a cserkészháza egyházi területen van. 

Az épületet újra kellene fedni, de nincs tervrajz/papír, tehát nem lehet pályázni. A 

cserkészeknek van fenntartó testülete, havonta találkoznak. 

Tisztázni kellene a tulajdonviszonyokat, mert van még gond (pl. a fentebb említett 

fakivágás az egyházi területről). 

Az interjúkban elhangzottak szerint humán erőforrás szempontjából nincs ember, aki 

hosszú távon felvállalná a dolgokat. Pl. épületeket felújítanak, utána nincs adminisztrátor. Aki 

ilyesmire képes volna, az passzív. Aki felvállalja, az lelkes, de amatőr. A klubszerű vezetés 

csak addig megy, amíg valaki megsértődik. 
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Hiányzik a céltudatosság (ide-oda kapkodás van, nincs cél alá rendelés). A közösséget 

kellene céltudatosan nevelni. 

A község egyik különlegessége az Idősek Tanácsa. A polgármester évente legalább 

egyszer összehívja őket. Ez általában év végén történik meg, amikor beszámol az év 

megvalósításairól. Nekik döntési joguk nincs, de elmondhatják a véleményüket, a 

meglátásaikat. Azok tartoznak bele akik 1950 előtt születtek. Általában ezekre a 

beszélgetésekre 50-60 idős bácsi jelenik meg. 

 

 

 

Az infrastruktúra 

 

Közlekedés és elérhetőség 

Újfalu, a község központja 126-os (Gyergyószárhegy-Vasláb) és 138-as (Tekerőpatak-

Fenyéd) jelű megyei utak kereszteződésénél helyezkedik el. Tekerőpatakon keresztülhalad a 

12-es nemzeti út (E578), amely Gyergyószentmiklóst Csíkszeredával köti össze. Az utakkal 

télen sincs gond, rendesen szokták hótalanítani. 

A megyei utak le vannak aszfaltozva, de a lakosság szeretné a mellékutak 

leaszfaltozását is. Ez volt az interjúk során a legtöbbször hallott panasz. A községi utak és 

utcák egy részének aszfaltozása folyamatban van, a multinacionális kőkitermelő támogatja a 

községet ebben. A többi utcára nem jut forrás, pályázati lehetőségek után kell nézni. Az 

említett munkákat a tél beállta miatt nem kezdték el, de a polgármester a fagy és a rossz idő 

elmúltával nekikezd a munkának. Itt a kommunikáción kellene javítani, hisz egy érzékelt 

problémának folyamatban van a megoldása, az emberek mégsem mind tudnak róla. 

Hasznos lenne egy bicikliút Tekerőpatak és Gyergyószentmiklós között. (Most is van, 

aki biciklivel jár) – az egészség miatt és a szennyezés miatt is. Felvetődött a bicikliút igénye 

Újfalu és Csomafalva között is. 

Tekerőpatakon keresztülhalad a 405-ös vasútvonal is, de csak 5-6 személyvonat áll 

meg ott. Az állomás épülete lerobbant, nincs jegyiroda. 

Gyergyószentmiklóson találkoztam az urbanisztikai tervet készítő cég képviselőivel is. 

Tőlük tudom, hogy a várost elkerülő körgyűrű fogja érinteni Tekerőpatak területét is. 
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Tekerőpatak a főút mentén helyezkedik el, a település többi része olyan, mint egy 

„zseb”, nincs szem előtt. Emiatt ott volna a legnagyobb gazdasági fejlesztési potenciál/igény. 

A síugró sánc felé vezető utat szélesíteni kellene. (Mindenki autózni akar, az út pedig szűk, 

beláthatatlan, kanyargós.) 

A mezei utaknak azt a részét, amelyik nem volt uniós forrásból felújítva, fel kellene 

újítani. Ugyancsak fel kellene újítani a farönkszállító- és egyéb erdei utakat. A szélsőséges 

időjárás befolyásolja, hogy milyen gyorsan érnek be a takarmánnyal a farmra. Nem aszfalt 

kellene, hanem sima földút – drága sem volna. Egyszer jól meg kellene csinálni, aztán 

megfelelő időben gyalulni. (Néhány erdei út elkészült már és ott minden jól halad.) 

Új tendencia Tekerőpatakon, hogy a városiak kezdenek kiköltözni, nézegetik a házakat 

– sok új arc van. 

Tekerőpatakon az út mellett üres és lepusztult házak vannak, meg cigány lakások – 

ezek rossz képet vetnek a falura. Van olyan család, amelyik az út szélén szárítja a szénát – 

rájuk kellene szólni. 

 

Középületek és parkok 

Amint már volt róla szó, mind a 3 faluban létezik kultúrotthon, felújításra/ módosításra 

szorulnának. Újfaluban az iskola egy része is felújításra szoruló régi épületben működik. 

Újfaluban kellene szociális jellegű otthon/ ház – az idősek számára is csak egy 

foglalkoztatási központ van. Újfalu központjának rendbetétele és arculata fontos. 

Tekerőpatak központjának központ jelleget kell adni. Sőt, egyáltalán „Tekerőpatakon 

hol a központ?” – tette fel a kérdést egy megkérdezett. 

Kilyénfalván is van közösségi ház, csak életet kellene lehelni bele. 

Az előző költségvetési időszakban több EU pályázatot is nyert a település. 

Tekerőpatakon uniós pályázatból és saját költségvetésből sikerült felújítani a volt „jegyzői 

lakot”, amelyben turisztikai információs iroda működik, valamint a polgármesteri hivatal 

kihelyezett irodájának és egy civil szervezetnek ad otthont. A középületnek számító műemlék 

malom felújítására a szerződés alá van írva, és a munkálat is ki van szerződve. A támogatás 

uniós és saját forrásokból történik. 

Az ugyancsak uniós és saját forrásokból történő, a piactér parknak és egyéb szabadidős 

tevékenységeknek szolgáló területté való átalakításának pályázatát is jóváhagyták, úgyhogy 

közelebbről azt a munkálatot is ki kell írni közbeszerzésre. 

A polgármesteri hivatal épülete is megérett egy fő-felújításra. 
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Közművesítés és szolgáltatások 

A községben meg van oldva az ivóvíz szolgáltatása, jelenleg folyamatban van a 

szennyvíz-elvezetés megoldása (még nincs összekötve a vasút alatt). Itt az a kérdés, hogy 

hányan fognak felcsatlakozni a hálózatokra. Az emberek igénylik ezeket a szolgáltatásokat, de 

nem szívesen fizetnek értük. Pedig a szennyvíz okozza a földek elszennyeződését a lakott 

területen. A patak, sajnos, már szennyvízcsatorna lett. Előbb kellett volna kanális, azután víz, 

mert így most beszennyezték a patakot és a régi kutakat (ld. Énlaka példája4) 

Ráadásul itt a kanalizálás a környezetvédelmi alap pénzéből ment, nem EU 

forrásokból. Ez lassú kivitelezést, kevés, nehéz finanszírozást jelent. 

Szükség volna vállalatot alapítani a vízhálózat karbantartására és a kanalizálás 

üzemeltetésére. A szemétszállításért is harcolnak. Kellene egy hosszú távú terv, és nem volna 

szabad tőle eltérni.  

A szemétszállítás működik. Más megkérdezettek szerint ha ezek a szolgáltatások jól 

működnek, az emberek hajlandók fizetni értük. Az emberek használják a technológia 

vívmányait, de nem gondolnak a környezeti károkra/ szemétre/ mérgekre.  

A községben nagyon sok háztartásban gázzal főznek, sok gázpalack-árusító hely 

létezik. Mindenkinek van gázpalackja a kávéfőzéshez és gyors dolgokhoz. (Nyáron szinte csak 

a gázpalackot használják.) Habár sokan butéliás gázzal főznek, mégsem jelentkeztek amikor 

lehetett iratkozni a vezetékes gázra. A téli fűtést a bőségesen rendelkezésre álló fával oldják 

meg. 

Internet van a községben – kábel TV, Telekom vagy RCS. 

Libánba 2 éve vezették be a villanyt. A villany bevezetése lassacskán ment, még 

kellene 2 lakosnak (2,5 km hosszabbítás). Kérdés, hogy a villanyvezetés EU pénzből 

lehetséges-e? A bekötést a helyiek ki tudnák fizetni, csak a több 100 m vezetéket nem. 

Libánban vezetékes telefon nincs, és Internet csak kevés családnak (néhány DIGI 

parabola). Műholdas TV van, a mobiltelefon hálózat nem kielégítő. (A központban van jel, de 

a lakott völgyekben gyenge.) Az erdőben sok helyen nincs jel, ami nehézségeket jelent a 

fakitermelést nyomon követő rendszerhez való hozzáférésben. Nincs mobil telefon térerő, a 

                                                           
4
 Az énlakai vízhálózat példája: A faluba bevezették a vizet, de a szennyvizet mindenki a kutakba vezette, így 

azok elszennyeződtek. Aztán jött egy földcsuszamlás, és a vezetékeket megrongálta, a falu ivóvíz nélkül maradt, 

tartálykocsikkal kellett szállítani. Nem mindig jók a nagy infrastrukturális beruházások. 
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fák kódját bejelenteni 40-50 perc bajlódásba kerül. (Csak 5 Orange szerződés van a 

településen, a felöltőkártyákat a cég nem veszi figyelembe.) 

Libánban a víz bevezetését megoldották forrásokból. A kanálist is megoldották 

(szennygödrökkel), ha volt hely. Néha 2 szomszéd jut egy gödörre. Nem kell szippantó kocsi, 

a köves föld felissza. 

Mivel Libánban újabban lett villany, emiatt új építkezések várhatók, amelyek rontani 

fogják a táj képét. Régebben a júliusi búcsú után egyesek felköltöztek és ősszel visszamentek. 

Most kevés olyan család van, aki fel-le költözik. 

 

A természeti környezet és a táj állapota 

Az elmúlt időszakban az általános falukép, azon belül a területszerkezet, telekszerkezet 

nem változott jelentős mértékben. 

Természetesen vannak a tájba vagy az általános faluképbe be nem illő épületek. (A 

vidéken idegen építészeti formák, színek, vagy építőanyagok használata.) Ez köszönhető 

egyrészt annak, hogy az elmúlt évtizedekben a településfejlesztés nem volt szabályozva, vagy 

az utóbbi tíz évre érvényes Általános Rendezési Terv (PUG) nem volt eléggé kidolgozva, csak 

övezeti szintig (lakó, ipari, közmű stb.) volt kidolgozva és nem tartalmazott egy részletes 

rendezési szabályzatot. Az új Általános rendezési terv már készül, remélhetőleg elfogadásra 

kerül 2016-ban, amelyben ezek a hiányosságok ki lesznek küszöbölve. 

Engedély nélkül épített lakóház és fontosabb épület nincs a községben, vannak viszont 

különböző melléképületek, vagy tetőszerkezetek. 

Van egy urbanisztikai mag, amelyet körülvesz sok szétszórt kis épület (jellemző a 

kétlakiság). 

A rendezési tervvel foglalkozó szakemberek szerint viszont sok az engedély nélküli 

épület. A külterületen csak mezőgazdasági épületeket lenne szabad felhúzni, belterületen pedig 

kötelező volna az engedély kiváltása (+víz és kanalizálás, ami pénzbe kerül). 

Most, az új terv kidolgozásakor volna lehetőség engedélyt szerezni és egyes helyeket 

belterületté nyilvánítani (a régi épületeket lepapírozni), de sokan félnek a magasabb adóktól és 

a költségektől. 

Egyesek szerint meg kellene tartani a táj-jelleget (és a kétlakiságot) – nem jó össze-

vissza nagyobb házakat építeni. 
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Egészségügy 

 

Gyergyóújfaluban és Tekerőpatakon működik egy-egy körzeti orvosi rendelő, és 

Marosfalván is működik rendelő, Székelyudvarhelyről jönnek szakorvosok rendelni. Mindkét 

épületben van fogászati rendelő is, mert sok a fogbetegség. A mentőautót 

Gyergyószentmiklósról hívják. Ha nincs sorompó, kevesebb, mint 10 perc alatt kiér – jól meg 

van szervezve, ennek ellenére rossz az egészségi állapot a községben. 

Újfaluba rendszerváltás előtt került a jelenlegi orvos házaspár és beindult az orvosi 

rendelő. A helyi családorvos az egyetlen orvos a Gyergyói medencében, aki nem ingázik. Még 

Gyergyószentmiklósról is jönnek ide betegek. 

A rendelő most már nem EU konform. Új helyszín kellene, nagyobb rendelő (külön 

felnőtteknek és gyermekeknek, nagyobb váróterem. 

Lehetne több szakrendelés, ahogy az a remetei egészségügyi házban van. Az újfalvi 

családorvos szerint kellene félállásban még egy családorvos végzettségű személy, akár 

Marosvásárhelyről, aki ingázna heti 2 napra. Még szoba is lenne számára. Kevés az orvos a 

3200 pácienshez (3000 volna a felső határ). Hivatalosan egy családorvos napi 20 pácienst 

vállalhat, de virózisok idején van akár napi 50 is. 

Félnormával átjár a községbe egy csomafalvi orvos is és van rendelő Tekerőpatakon is. 

Fontos volna a megelőzés, de a lakosság egy része nem is mutat érdeklődést az 

egészsége iránt. (Néha jönnek az országba külföldi előadók és eljutnak Csíkszeredába vagy 

Udvarhelyre is.) 

Tekerőpatakon kb. 1700-1800 személy írt alá szerződést a családorvossal (heti 5 

munkanapot rendel ott helyben). A vándorcigányok miatt nehéz a pontos nyilvántartás. 

Kevés mozgásképtelen beteg (néhány stroke-os és amputált lábú). Az egész országban 

a páciensek a periférián vannak, nagy a korrupció az egész egészségügyi rendszerben. (Sok 

pénz gyűlik össze, mégis kevesebb jut.) Meg kellene a pácienseket gyógyítani, nem 

gyógyszerelni őket. 

10 évenként duplázódik a gyógyíthatatlan betegek száma. (EU szinten is) Csak 

tünetileg kezelik a betegségeket és gyógyszercégek érdekeit szem előtt tartva (legyen sok 

beteg). 

Az orvosokat félretájékoztatják, és ők félretájékoztatnak (más képzettségi szinten 

vannak). Az orvosok kezelési protokollokat tanulnak meg. (Van olyan dolog, amit már a ’80-

as évek óta tudnak, de ma is másképp tanítják.) Ezt a világnézeti válság okozza. 
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A Tekerőpatak rendelőt az önkormányzat saját költségvetésből 3 éve felújította – az 

épület a községé. 2000 előtt a gyergyószentmiklósi korházhoz tartozott. 

Van 2 gyógyszertár is a községben. A településen mindenki mindenkit ismer, ha zárva 

vannak is, kiadják az orvosságot. 

 

A gazdaság 

 

A helybéliek hagyományosan a fa kitermelésével- és feldolgozásával, a kő 

kitermelésével- és feldolgozásával, valamint mezőgazdasággal (tejtermelés és 

burgonyatermesztés) foglalkoztak. Jelenleg mindegyik területen problémákkal szembesülnek, 

amelyek kezelhetők, de akarat és cselekvés is szükséges hozzá. A nyersanyagokat a 

multinacionális cégek viszik el, a mezőgazdasági termékek az EU piaccal és szabályozással 

szembesülnek (pl. a tejkvóta megszűnése). 

Több magánvállalat kellene felvirágozzon a községben, hogy legyen munkahely. 

A nagyipar Gyergyószentmiklóson is tönkrement, onnan is mennek el a fiatalok, mert 

egyetemet végeznek és nincs lehetőségük munkára. Külföldön pedig megszeretik a pénzt. 

 

Fa kitermelés- és feldolgozás 

A községben 9171 ha erdő van, ami évente nagy mennyiségű fa kitermelését teszi 

lehetővé (1 hektáron 5 m
3
.). A falicitek szereplői egyfelől a közbirtokosságok és a magán 

erdészetek, másfelől a nagy cégek és a kisvállalkozók (38-40 vállalkozás, kb. 300 ember él 

belőlük). A magánerdészetnek (eredetileg a zetelakiakkal együtt indult) van cége, amelyik 

kitermel és fel is dolgozza a fát. (Újfalun van a telephelyük – a gépekhez az önrészt hitelből 

állták.) 

 

A közbirtokosságok 

A közbirtokosság intézménye székelyföldi sajátosság. Nehéz könyvelése, nem 

egyértelmű, mert az országban máshol nincs közbirtokosság. Az adóhivatal úgy akarja kezelni 

őket, mint a kereskedelmi társaságokat és ez nem jó, mert nagyok az adók. Pedig a 

közbirtokosságok nem profitot termelnek, hanem a közösséget támogatják. 

Újfalu közbirtokossága 1750 ha területtel rendelkezik (és még 100 ha egy szomszédos 

településtől). Ez kis terület, nem érdemes a kitermeléshez gépet vásárolni. (Az említetthez jön 
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még 500 ha legelő, amely begazosodott a kis állatlétszám miatt, most pedig minél több 

kellene.) 

Van 7 közbirtokossági unió, vettek gépeket, nehéz mozgatni a felaprózott területeken – 

ráadásul a hegyek is meredekek, ott nem lehet használni őket. 

Mostanig lábon adták el a fát, de megjelent az idegen tőke. A multinacionális cégek 

térnyerése ellen próbálnak védekezni, de azok ügynököknek kölcsönadják a pénzt, és azok 

felvásárolják a fát. Próbálkoznak azzal, hogy kitermelik a fát és az erdei utak mellett kis 

tételben licitálnak, hogy ne érje meg a multiknak megvásárolni azt. 

Tekerőpatak közbirtokossága 1700 ha erdővel és 450 ha legelővel (ebből 110 tiszta, 

támogatást is kapnak reá, a többi erdősített, termelni is lehet) rendelkezik. Egyéni, nem 

közbirtokossági terület Tekerőpatakon 680 ha és 1832 ha kaszálója a volt termelő 

szövetkezetnek, de legelőként használják. 

Körülbelül 380 tagjuk van Tekerőpatakról, 190 Vaslábról (470 ha erdő) és még 180 ha 

Gyergyószentmiklósról és Marosfőről (ezek nem is voltak községek, kataszteri nyilvántartás 

sem volt). 

Ők csak eladják a fát, nem termelnek ki (néha licittel, de nem nagydobra verve, hogy 

ne jöjjenek idegenek, néha direktben). Van olyan is, aki megnyeri a licitet és utána nem fizet. 

Régi, jól bevált klienseknek adnak el, de akkora áron, hogy mindenki (a tagság és a 

vállalkozók is) jól járjon. 

Ha nem lábon adnák el a fát, hanem kitermelnék, 5-5 embernek lenne munka – de nem 

lehet annyival drágábban eladni, hogy kijöjjön az emberek fizetése. (Ráadásul elvennék a 

vállalkozóknál kitermeléssel foglalkozó emberek munkalehetőségét.) 

Az utóbbi 2 évben jó volt az ár (200 RON/ha volt az osztalék – régebben 50 RON/ha). 

A bevételekből székházat vásároltak (régebb a szövetkezeté volt, aztán bútorüzlet működött 

benne, végül a vállalkozó eladta nekik.) Régebben a polgármesteri hivataltól béreltek épületet, 

ma az turisztikai irodaként működik. A közbirtokosság épületének csak az alsó szintje van 

kihasználva – az emeletből közösségi házat akarnak kialakítani kisebb rendezvények számára, 

mint a kultúrház (ha a műemlékvédelem engedi) 

A tetőt meg kellene emelni és lenne próbaterem a fúvósoknak (pénz kerülne reá a 

terület alapú támogatásokból). 

Kilyénfalva közbirtokossága 2556 ha erdő és legelő területtel rendelkezik, nagyjából 

fele-fele arányban. Ők is lábon adják el a fát/ nincs kitermelés 
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Az eladás általában helyi/ környékbeli cégeknek történik, de sajnos, van olyan helyi 

cég, amelyik a megvásárolt fát átadja a multinacionális fafeldolgozóknak. A helyi vállalkozók 

pedig kedvezményt kérnek, mert ők a helybélieknek adnak munkát. 

A falopások száma megcsappant/ visszaszorult az utóbbi időben. Nagyban nem merik 

csinálni, mert létezik az új táblagépes rendszer, de azért van néhány család, amelyik csak abból 

él. Dézsmálják a magánerdőket, és ha elkapják őket, kifizetik a büntetést és továbbra is ebből 

élnek. 

A cigányok nem lopnak, csak kis fát fejszével a kaszálókon. Mások viszont lopnak, ha 

nem is tömegesen. Vannak rászorulók, de van, aki még aznap elissza a bevételt. 

Nem érzékelik a helybéliek a közvagyon védelmének fontosságát (pl az egyház 

erdejéből egy remorka fát elloptak, de a pap nem akarja őket feljelenteni). 

A közbirtokosság vezetősége nem innovatív és nem akarnak dolgozni. Más 

településeken teljesítmény bérezése van a közbirtokosságok vezetőinek. Itt a gyűléseken a 

leghangosabb ember erőszakolja ki a döntéseket és a közbirtokosság nem vállalja a helyi 

vállalkozók kiszolgálását. Pedig ki kellene egyezzenek egymással! A multinacionális 

fafeldolgozók nagy áron mindent felvásárolnak – a közbirtokosságra kellene hatni, hogy ne az 

osztalékra utazzon, hanem a munkahelyteremtésre. (Az osztalékot most sok nyugdíjas kapja és 

örülnek neki.) 

A helybéli vállalkozók viszont máshonnan nem tudnak fát szerezni. Stratégiai kérdés, 

hogy mi legyen a közbirtokosság és a helyi vállalkozók közötti viszony megoldása? Eddig 

elveszett a község erdővagyonának kb. 30%-a. 

Profi ügyvezető réteg kell a közbirtokosság élére. Új szabályzat is kell a 

közbirtokosságnak – szakmailag és profin felépített stratégiával. De a tagság nem 

kezdeményez. Kell egy új “ordító ember” és egy koncepció – a közbirtokossági gyűlésre 

felkészülten kell menni (előtte legyen a helyi TV-ben bemutatva a koncepció). 

Jött egy magyarországi nagybefektető és kérdezte, hogy mit tudnak ajánlani – előre 

kigondolt koncepció hiányában gondban voltak az emberek. Aktivizálni kell a belső energiákat 

és az embereket szembesíteni a szakmával (pl fás klaszter Magyarországon). Az erdőben a fa 

csak az érték 1/3-át adja, hisz ott van a legelő és az erdei gyümölcs. 
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A feldolgozó vállalatok 

A fa feldolgozásának ősi hagyományai vannak a községben, ma is több kis- és 

középvállalkozás is foglalkozik a fa kitermelésével és feldolgozásával. A kis cégek 

minimálbéren tartják az embereket és időnként feketén teljesítenek. 

Újfaluban van olyan feldolgozó, amelyik rögtön a rendszerváltás után indult, családi 

vállalkozásként. Akkor a nyersanyag ára töredéke volt a készterméknek. (Pl. 500 m
3
 fa 

kitermelése és feldolgozása után az árrésből lett gép, ember, adó, és még maradt is.) Ezzel 

szemben ma csak egyik napról a másikra túlélnek (a végtermék árát nem lehet emelni, a 

nyersanyag ára pedig az egekben van). Ajtót, ablakot, lambériát, hajópadlót gyártanak készre. 

Az alkalmazottak mind helybéliek, a vállalat megélhetést jelent nekik és a 

családjaiknak is. 

Ha olcsóbb volna a nyersanyag (nem ausztriai és németországi árakon, mint most), 

érdemes lenne terjeszkedni és többet termelni. Akkor akár kétszer annyi foglalkoztatottjuk 

lenne. Most a késztermék ára nem emelkedik annyira, hogy nyereség is legyen, fejlesztésre is 

maradjon. 

A terjesztés főleg meglévő kapcsolatokon keresztül történik, de vannak reklámkönyvek 

és Internet is (eddig nem volt szükség reklámra). Külföldre is szállítanak (EU és Törökország), 

az országon belül is. A kereslettel nincs baj, csak nehéz dolguk van a termelőknek. Általában a 

vevők fuvaroznak, ha nem, van Gyergyószentmiklós egy fuvarozó cég, amelyik besegít. 

A vállalatnál a jövőben a gépparkot kellene fejleszteni, de veszélyes volna bankhitelt 

felvenni biztosított alapanyag nélkül. 

Szükség van elérhető árú nyersanyagra, de a multinacionális fafeldolgozók nagy 

mennyiségben vásárolnak fel fát. Hamarosan a szomszédos megyében elkészül egy gyáruk, és 

mindent el fognak venni a helyiektől. (A helyieknek csak a gyenge minőségű nyersanyag 

marad.) A kis cégek majd nem tudnak fát vásárolni, meg fognak szűnni a munkahelyek. 

A multinacionális cégek beharangoztak 500 új munkahelyet. A valóságban lesz fele, de 

a helybéli kis cégeknél 3-4 ezer ember munkahelye elvész. Az állami szervek a nagyokat 

segítik és nem készítnek mérleget az újonnan létesült és az elveszett munkahelyek között. A 

község tulajdonában levő fa (és egyéb nyersanyag) nem kellene nyers állapotban más irányba 

menjen. 

A helybélieket kellene előnyben részesíteni, főleg, ha fel is dolgozzák a fát (a nem 

helybéli kereskedők csak továbbadják). 
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Tekerőpatakon is van olyan vállalat, amelyik 20 éve működik, és ma már 60 

alkalmazottat foglalkoztat. Általában 1 váltásban dolgoznak (az alkalmazottak a községből, 

mind a 3 faluból vannak.) Fűrészáruval kezdtek – aztán áttértek a feldolgozásra. A vállalat 

kitermel, nyersanyagot vásárol és feldolgoz, a készterméket pedig dobozban adják át. 

Csak külföldön értékesítenek (99%-ban), EU bevásárlóközpontokban. Nincs reklám, 

magától megy az értékesítés. Itthon háromszoros áron is el tudnák adni a termékeket, de 

nagyon kicsi mennyiségben, kevés alkalmazottnak adnának munkát. 

A gépeket előbb használtan vették meg, azután pályázatokból újakat, aztán külföldről 

használt gépeket (soha nem vettek igénybe más bankhitelt, csak amennyi a pályázatok 

önrészéhez kellett). 

Náluk is baj van az alapanyaggal – előreláthatatlan, felbecsülhetetlen (főleg mennyiségi 

szempontból) – nincsenek rögzített árak és hosszú távú szerződések (ha rászorulnak, messziről 

hozzák). Korlátozott a mennyiség, de remélik, hogy az embereknek megjön a józan esze és 

lesz alapanyag, tanulni kell a múlt hibáiból. 

A 3 falunak annyi vágási joga van, hogy több volna, mint amit a helyiek fel tudnak 

dolgozni. A nagyobb cégeknek 4-5000 m
3
 elég, de van olyan cég, ahol 1000 m

3
 is elég volna. 

Tehát a 15000 m
3
 elég mindenkinek. Volna itt fa, csak meg kell szervezni, hogy legyen 

helyben garancia és szerződés. (PL. az építőanyagoknál rögzített ár van±5% - itt a fapiacon 

30% áringadozás is van.) 

A külföldi vásárlónál órára be van programozva a szállítás, nem lehet velük tárgyalni, 

hogy nincs alapanyag. Tehát a termelők és feldolgozók satuban vannak. Lent nincs 

nyersanyag, fent plafon az árak és a határidők. A helybéli cég sokszor még úgy is licitál, hogy 

veszteségben jön ki, de mindenképpen teljesíteni kell a megrendeléseket. 

Sajnos, itt a licitekre beengedik a fakupeceket. Emiatt a multinacionális fafeldolgozók a 

világpiaci ár fölött vásárolnak a környékről – miközben a Romsilvatól jóval olcsóbban vásárol, 

így akarva kiütni a konkurenciát. Racionálisan le kellene osztani az alapanyagot, ha lehet, 

világpiaci árakon. 

Libánban a fakitermelés- és feldolgozás az egyetlen munkalehetőség, ott nem lehet 

mezőgazdaságot folytatni (3-4 kis feldolgozó cég maradt még fenn, mindegyik 2-3 

alkalmazottal). Amióta bevezették a villanyáramot, azt nem kell motorinával helyettesíteni. Ez 

80% költségcsökkenést hozott. Sok cég lábon is vásárol fát, kitermeli és feldolgozza. Eddig 

deszkát, gerendát, lécet gyártottak, de most, hogy van villany, lehet szárító, és előállítható 

hajópadló meg lambéria. 
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Főleg külföldre szállítanak (80% Magyarországra), de helybéli vállalatoknak és 

magánszemélyeknek is. A fuvarozást a vásárlók szokták megoldani. A vevőkör régi 

kapcsolatokon alapul, nincs szükség újakra meg marketingre, nem kell hirdetni 

Az egyik multinacionális fafeldolgozó a közeli telephelye felől fenyeget, felveri az 

árakat (a közbirtokosságnál volt licit és lábon 310 RON-ra ment fel az ár, pedig azelőtt az út 

mellett 250 RON-ért is lehetett kapni). A libániak szerint is a közbirtokosság előnyben kellene 

részesítse a helybéli cégeket (Zetelakán ezt megoldották). 

A szomszéd településekről járnak Libánba dolgozni, de onnan máshova nem. Szükség 

volna még munkahelyekre, Vállalkozás kellene, valami gyártás – magán pályázó (pl hulladék/ 

törmelék feldolgozása peletnek) és akkor lenne munka és lenne pénz. Szükség volna 25 ezer 

EUR-ra, egy 6 m
2
 alapterületű géphez – a 4 fafeldolgozó ellátná moszttal, 3 ember ellátná a 

gépi munkát. A tüzelőanyag pedig kell. Nincs nagy jövedelem belőle, de ott van helyben a 

nyersanyag és nem kell konténerben szállítani, csak a készterméket. 

Szükség volna helyi energia (alapanyag) termelőre. Sok házban van központi fűtés, 

ahol a kazánokat pelettel vagy brikettel fűtik (tehát helyben is vásárolnák – az iskolának is az 

kellene). Folytatni, bővíteni kellene (Alfaluban a németek is beszálltak a termelésbe) – itt nem 

hallgatnak az ötletekre (csak néha a polgármester). 

 

Kő kitermelés- és feldolgozás 

Gyergyójfaluban már a rendszerváltás előtt nagy kőbánya működött. Valamikor a 

kőbányának 750 alkalmazottja is volt. A kőpor sokukat fiatalon megölte. Kissé cinikus 

interjúalanyom szerint az özvegyeknek ez a nyugdíj egy stabil jövedelemforrás. 

A bánya 2000/2001-ben került a egy multinacionális cég tulajdonába. A ’80-as 

években 600 alkalmazott dolgozott ott, most csak 30-31 van, mert automatizálva van a 

munkafolyamat, jól fejlett gépekkel termelnek. 

A multinacionális kőkitermelő alkalmazottai 2 váltásban dolgoznak, ez függ az 

eladásoktól. Kisbusszal hozzák/ viszik a munkásokat, akik mind helybéliek. 

A multi képviselői szerint fel kell mérni a kő mennyiségét és minőségét – a termelés 

eladásfüggő és a kőnek a minőségétől is függ. Ők kitermelik és fel is dolgozzák a követ – több 

fajta terméket állítanak elő. Nagyon fontos a munkavédelem és szigorúan be is tartják – a 3 fő 

szempont náluk a munkavédelem, a minőség és a termelés 

A multinacionális kőkitermelőnél a munkások fizetése jobb, mint a mezőgazdaságban 

(a mezőgazdaság néhánynak pótolja a fizetését). 
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Újfalu kőtartaléka annyi, hogy a multinacionális kőkitermelő 6 év alatt ki tudná 

termelni. (Illetve a mai kapacitáson működve 10 év alatt, mivel 1 millió tonna a kapacitása, de 

most csak 250-300 t a termelés.) A multinacionális cégnek 2020-ig kitermelési licensze van, de 

szerződése csak a jövő évig. Az urbanizációs terv (PUG) nem fogja engedni új lelőhely 

nyitását. A stratégiai kőtartalékok (kb. 3 millió t) meg kellene maradjanak a helyi közösségnek 

(most a multinacionális kőkitermelő még 2-3 évig tud termelni, a többi a helybéli emberek 

tulajdona). 

Csak sódert gyártanak – kiszolgálnak sok helyi kisvállalkozót. 

2015 májusában aszfaltozni fognak a faluban a multinacionális kőkitermelő által kőben 

kifizetett értékből (500 ezer EUR-ból elkészülhet 5,8 km aszfalt). Egyes helybéli 

meginterjúvoltak szerint a multi még a helyi utakra sem ad támogatást. Ezzel szemben a cégnél 

állítják, hogy az újfalvi polgármesterrel szoktak találkozni, megbeszélik a szponzor 

szerződéseket, az adókat, a béreket a területekre, stb. Szerintük nagyon jó a kapcsolat, így kell 

folytatni. 

Minden év elején a polgármester elviszi nekik a szponzorizálási kérelmeket, a multi 

vezetősége megszavazza, jóváhagyja (Újfalu, Vasláb és a környező falvak számára). A 

szponzorizálást az önkormányzat kapja meg és ők döntik el, hogy melyik útra használja (a 

multinacionális kőkitermelő direktben a tanácsnak ad szponzorizálást). 

A helyben működő multinacionális kőkitermelő egysége közbirtokossággal is tartja a 

kapcsolatot 

A kitermelési helyek a terület visszaadási bizottság kezében vannak. Léteznek kicsi kő-

kitermelők, úgyhogy ha a bánya elköltözne a költségek miatt, attól kicsiben még működhetne a 

kő-kitermelés Működhet a manufakturális kő megmunkálás is. Be kellene kerüljön a 

stratégiába a manufakturális kőfeldolgozók elsőbbsége a multival szemben. 

Ahol nyersanyag van, ott korrupció van (vagy a lehetősége). 

A településen néhány kisebb kőfeldolgozó is működik. A multinacionális kőkitermelő 

helybéli bányájától vásárolnak alapanyagot és feldolgozzák térburkolásra. Ezeknél a cégeknél 

néhány 10 alkalmazott van, mind falubeliek (Újfaluban 2 cég van ugyanabban az ágazatban.) 

Az alkalmazottak állandó státusban vannak, esetleg télen 1-2 hónapra elküldi őket 

munkanélküli segélyre. (Havi 5-6000 RON adót kell utánuk fizetni, ami egy évre számolva 

sok.) Az alkalmazottak 1 váltásban dolgoznak, 8 órát és a cégek nem akarnak bővíteni, mert az 

a minőség rovására menne. 
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A multinacionális kőkitermelővel nincs hosszú távú szerződés, hanem alkalmanként 

vásárolnak – az árak kialakultak. 

A helybéli piacra (megpályázott munkákhoz) és Magyarországra is dolgoznak. Nincs 

reklám, csak weboldal. A kliensek egymást küldik (szezonban nem győzik a sok munkát). 

 

Ásványvíz források 

A helybéliek szerint egész Gyergyóújfalu egy vízlelőhely (60-70 m mélyen nagyon jó 

minőségű az ásványvíz). 

A szomszédos településeken is megerősítették, hogy Újfaluban az ásványvíz források 

komoly potenciált jelentenek, de a rendezetlen törvényi háttér miatt a kitermelés és beruházás 

leállt. Ennek ellenére ez egy komoly helyi érték, még a gyergyószentmiklósiak is kijárnak a 

forráshoz vízért. 

Jó borvíz van a felszínhez közel, de az nem alkalmas a palackozásra. A többi nem 

annyira jó – kénes, színes, büdös. 

Geológusok döntötték el, hogy hol volna jó fúrni, és ott fúrtak. Most kell 1 év 

monitorizálás majd kezdhetnek dolgozni. Becslések szerint 3-4 kamionnyi ásványvíz jönne 

össze naponta. 

Helybéliek szerint mindenképp kellene egy ásványvíz palackozó a településen. A 

közeli Remete fürdőt akar nyitni, de az itteniek szerint az holtvágány. 

Egy időben palackoztak ásványvizet Újfaluban “Hajnal” néven, de ez ma már nem 

működik. 

 

Mezőgazdaság 

A községben a gazdálkodásnak is ősi hagyományai vannak. Van, aki szerint itt csak 

mezőgazdaságból lehet megélni (esetleg még turizmusból), az ipar gyenge (a faipar is). A 

mezőgazdaságnak kellene az alaptevékenységnek maradnia. Nagy valószínűség szerint nem 

lesz itt ipar, meg olyan szintű szolgáltatás, amelyik sok embernek munkahelyet biztosít. 

A legtöbb helybéli lakosnak van kicsi gazdasága, vagy állattenyésztéssel, vagy 

növénytermesztéssel foglalkozik. Ez sokaknak csak az élelmiszer-önellátást biztosítja és sokak 

szerint egyáltalán nem kifizetődő. Mások szerint ez nézőpont kérdése. Ahelyett, hogy 

gazdálkodnának, az emberek a TV-t nézik. Ha az időt költségként tekintjük, a gazdálkodás 

nem rentábilis, de e helyett a TV-t nézni még kevésbé az. 
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A parcellák nagyon felaprózottak. A szövetkezetből visszaigényelt földek nincsenek 

tömbösítve. (1 gazdának lehet 10 ha földje akár 200 helyszínen.) Így nem lehet megélni 

belőlük, csak a támogatás miatt művelik meg. (Különben az APIA büntet.) 

A felaprózottság előnyt is jelenthet, hiszen a piciny földdarabokat nem lehet eladni 

külső pénzes befektetőknek, így az emberek nem válhatnak rabszolgákká a saját földjeiken. Az 

emberek elkezdték cserélgetni egymás között a parcellákat és ebbe az önkormányzat nem is 

kell beleszóljon. 

Az emberek nem eladásra termelnek, nem fejlesztenek, hanem csak a támogatások 

miatt művelik a földet. (Nem változott meg a szemlélet.) „A hivatás legyen a szántás és a 

magvetés, nem a gyümölcs leszedése.” 

Hasznos volna a földek összecsatolása – túl sok 10-20-30 ar területű földecske van. 

Támogatásokat is jobban lehetne kapni a nagy területre. Jó volna cserélni/ bérelni/ területet 

növelni, mert így sok az idő- és munkaveszteség. Egy átlagos gazda legkisebb földje legalább 

1 ha méretű kellene legyen. Lovak és tehenek jók voltak a kis parcellákon, a traktoroknak ez 

nem jó. 

Ne csak a kaszálók és szántók területe növekedjen, hanem a legelő területe is nőjön, 

hogy egy ember tudjon megélni belőle. 

A nagy területhez sok út is kell. Önerőből nem megy a kialakításuk, fenntartásuk – 

pályázni kell arra is. 

Jó példák kellenek – gazdálkodásban, fafeldolgozásban, stb. – a kritikus tömeg 8-10% 

Jó gondolat kell, munka és kereszténység – így jól lehet megélni. Ezek a példamutató és tenni 

akaró emberek meg kell találják egymást. Ennek adjanak keretet a polgármesteri hivatal és a 

civil szervezetek és hozzák nyilvánosságra (pl Civitas film: Jó példák). 

Jelenleg a gazdálkodók idegen mintákat (nyugati módszereket) akarnak követni. 

Inkább családi léptékű gazdálkodásra lenne szükség – barterben sok mindent meg lehetne 

szerezni. 

A hitelfelvétel azt jelenti, hogy a jövőből élünk, azt hozzuk előre. (Amit ma pluszban 

fogyasztok, azt az unokáim kenyeréből veszem el.) 

Most még a fás spekulánsok is elkezdtek gazdálkodni. 

Szükség volna egy felvásárló központra a mezőgazdasági termékek számára (pityóka 

és hús – tudnának segíteni a közbirtokosságok is). Ne nyersanyagot termeljen itt az élelmiszer 

ipar, hanem dolgozza azt fel, legyen késztermék. Ehhez összefogás, szövetkezet szükséges. Az 

összefogás és együttműködés viszont bizalmi kérdés. A szövetkezetet úgy kellene nézni, mint 



69 

 

a bajorok. De a falubeliek nem hajlandók erre. (Pedig fel lehetne vásárolni a krumplit, a tejet, 

karanténban lehetne tartani az élőállatokat, lehetne közös istálló. Bárányokat is lehetne 

gyűjteni – most a szatmáriak viszik el.) 

Sajnos, a rendszerváltás után létrejöttek társulások, de a vezetők egyrészt nem értettek 

hozzá, mások pedig meggazdagodtak a többiek hátán. Az egyesületet úgy képzelik el az 

emberek, mint a kommunista termelőszövetkezetet és ódzkodnak tőle. Sok egyesület született 

– de a non-profit szervezeteknek nem lehet pályázni – csak a szövetkezetek kapnak pénzt, de 

itt félnek a szövetkezet elnevezéstől. Erős a széthúzás – mindenki fél a közöstől, mindenki 

magában akar boldogulni, de ez nem működik. Összefogás helyett nyomják le egymást (a 

medence más falvaiban tódul az EU pénz, Újfaluba semmi). 

Fórum kellene, falugyűlés – megértetni az emberekkel, hogy miről van szó. Szükség 

esetén össze lehet őket fogni (pl menedékház) – főleg utcánként összefoghatók munkára/ 

kalákára – de közös vállalkozásra, sajnos, nem! 

Külföldi egyesületekkel kellene felvenni a kapcsolatot, hogy legyen példa a jó 

együttműködésre. A gazdák 10-20-anként össze kellene fogjanak a közös piackeresés és 

értékesítés érdekében. Jelenleg 5-6 tejfelvásárló van, de nem eladni kellene a tejet, hanem 

feldolgozni. A régi fogyasztási szövetkezetről le kellett volna válni és elindítani egy saját kis 

szövetkezetet –és felvásárolni pl a tojást meg a húst. 

 

Állattenyésztés 

 

Az állattenyésztés helyzete 

Szarvasmarhák, ebből 

 fejőstehén 

1876 

 

1179 

Juhok 2237 

Kecskék 272 

Disznók 518 

Lovak 452 

Nyulak 96 

Szárnyasok, ebből 

 tojós tyúk 
6910 

509 

Méh családok 327 

Forrás: A gyergyóújfalvi polgármesteri hivatal 
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o Szarvasmarha 

Régebb az állattenyésztést főleg a szarvasmarhák tartása jelentette. Sokan az állataikkal 

nyáron felköltöznek az erdőre. Ma is a fán kívül a legtöbben állattenyésztésből élnek 

(szarvasmarha, juh), mert 5 állat fölött támogatást kapnak, és ezt ki is használják, hiszen 

másféle munkahely nem igazán van. 

Gyergyóújfaluban a szarvasmarha-tenyésztők egyesületének 22 tagja van. Amikor 

kihirdették az alakulást, csak a nagyobb gazdák mentek el, akik hajlandók voltak 5 évre 

visszamenőleg a tagdíjat kifizetni. Mindenkinek van otthon állata, de saját farmja és állatai 

vannak az egyesületnek is. Az egyesület vezetője szerint ez egyedi helyzet az országban (a 

többi egyesület csak érdekképviselet). Az egyesület bérelt földön legeltet. 

Többnyire tejtermeléssel foglalkoznak, beálltak a kontroll programba, hamarosan 

törzskönyvezett állomány lesz (bălţată românească) állandó ellenőrzés alatt állnak. Április-

májusban van Kolozsváron az Agraria kiállítás. Mindig együtt, szervezetten mennek (általában 

40-50 fő). Októberben szokott lenni az Indagra kiállítás Bukarestben – oda is mindig elmennek 

kb10 fős létszámmal.  

Csíkból jött az ötlet, hogy összeálljanak, de itt már 10 éve minden tehetős gazdának 

van fejőgépe és hűtőháza, tehát a csarnok rendszer nem fog működni. (Alfaluban működik a 

csarnok, de Újfaluban van már 14-16 helyi hűtő). 

A gyárak elvárnak minimum havi 3000 liter tejet, akinek van szerződése, az nem lép be 

az egyesületbe. 

Más rendszer szerint alakult a tavaly egy másik egyesület is, de ők csak begyűjtenek. A 

régi korosztály, aki megélte az előző rendszert, nehezen hisz a közösben. („Szép dolog 

közösen dolgozni, de a haszon legyen az enyém.”) 

A mezőgazdaság egyszer fent, egyszer lent, nem lehet kiszámítani – és politikailag is 

befolyásolt. Újfaluban megszokták a küszködést, mert volt már ennél jobb is, rosszabb is. 

Szükség lenne hosszabb lejáratú kedvező támogatásra gépvásárláshoz, hogyne kelljen 

megsínyleni az 5 év alatt a törlesztést. A pályázatokhoz sok önrész kell - húzósak (aki egyszer 

csinálta, az többet nem vág bele). 

A tejkvóta megszűnésével kapcsolatban az EU-ban abban bíznak, hogy az idevalósi, 

hegyvidéki tej minőségét a hollandok nem fogják tudni idáig való szállítással biztosítani. Lehet 

itt is csinálni minőségi tejet, csak oda kell állni és figyelni. Létezik a környéken 4-5 jó 

minőségű tejgyár. Szerintük ezek úgyis csak a környéken fognak felvásárolni. 
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Az EU reméli, hogy az ő nagygazdái itt fognak értékesíteni, de a helybéliek nem 

bíznak ebben – ellenállnak. A Gouda nagykereskedelmi ára például Nyugaton 2,5 EUR/kg. Ha 

nincs tejkvóta, ez veszélyt jelent. 

Tudatos vásárlói réteget kell kialakítani. Ez is nagy felelősség. El kell juttatni az 

információt a néphez, de olyan minőségű termékkel is kell ellátni, mint Nyugaton. 

Akkor megy el a Kaufland, ha senki nem megy oda műanyagot vásárolni. Ne vegyünk 

külföldi ruhát, bútort, élelmiszert, stb. Jelenleg nálunk, Romániában a sajt 40-50%-a növényi 

zsiradék. El kellene olvasni a címkét a termékeken. Ezzel szemben Tekerőpataki a sajt tejből 

van! 

De vigyázni kell: nem lehet már esztenás sajttal vigéckedni. 

A kilyénfalviak állítják, hogy jobban el vannak látva, mint Újfalu gépek és 

szarvasmarhák szempontjából egyaránt. 

A jövő mindenképp az összefogásé volna. Most Kilyénfalván 7-8 helyre hordják a 

tejet, pedig összesen napi 2500 liter van. Ha összefognának, nem 0,85 RON-t kapnának érte. 

Libánon is van állattartás (szarvasmarha és juh, fejenként 2-3). Eddig nem volt 

tejcsarnok – most az is lett, hála a polgármesternek. 

Tejben túl nagy a konkurencia, de itt hagyományosan hústermelő vidék volt. Most, 

sajnos Gyergyószentmiklósra behozzák külföldről a fagyasztott húst, feldolgozzák és eladják 

helyi termékként. 

Ráadásul Csíkszeredából évente más és más javaslat érkezik (tej, hús, csarnok) – nem 

lehet évente váltani. 

A település lakói nemcsak tejtermeléssel foglalkoznak, hanem húsmarha farm is 

létezik, a szomszédos településekre is átterjedve. Az egyik farmon 44 fő húsmarha van, ebből 

23 felnőtt. Ők a borjakat adják el, Hargita megyében elsők, országosan 4.-ek. 

2 alkalmazott működteti a farmot (a vállalkozó és egy 24 órában foglalkoztatott őrző). 

Ezek a „fekete tehenek”. A vállalkozók mindent saját erőből teremtettek meg. (Előbb 

túl kicsik voltak pályázni, aztán túl nagyok.) 

2012 óta Romániában támogatják a húsmarhák tenyésztését is. Azóta mások is 

próbálkoztak vele, csak nem profi módon. (Ezért sokan már abba is hagyták.) Sok ügyeskedő 

közvetítő lehúzza a hasznot. Olcsón felvásárolják a borjúkat, sokat összegyűjtenek, aztán 

nagyban drágán továbbadják. Az ügyeskedők most már a tejnél is megjelentek. 

A terület „zona defavorizata”, azért itt nagyobb a támogatás, mint sík vidéken. A 

terület alapú támogatások miatt nem elég a használható föld. A szarvasmarha tenyésztők 
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idősektől bérlik a földeket, ők kaszálják le, a támogatásokat pedig a tulajdonosok kapják úgy, 

hogy nem csinálnak semmit. (Itt szemet hunynak fölötte.) 

A törzskönyvezett állatokra kiírt pályázatoknál kisebb kellene legyen az önrész, a 

többit fedezze a pályázat. (Egy vemhes üsző 10 ezer RON és nem lehet tudni, mi lesz, ellenben 

8-9 RON egy extra borjú bika kg-ja, amelyik az utolsó percig szopott.) Az előfinanszírozási 

rendszer nagyon rossz = valaki előre meg kellene fizesse. 

A tejcsarnok koncepciója nem fog működni. 

Vágóhíd hiányában egész Romániában probléma a hús értékesítése (pedig sok húst 

lehetne termelni). Nincsenek vágóhidak, pedig régebb csak Kilyénfalván 5 mészárszék volt. 

Esetleg fel kellene vásárolni a Gyergyószentmiklósi vágóhidat. 

A kis vágóhidakkal szemben túl sok az EU követelmény, sok melléképület és 

feldolgozó kell. Kellene piac a húsnak – de előbb rendet kellene teremteni a piacon, 

előszerződések kellenének hosszú távra. 

 

o Juh 

Néhány fiatal gazda összeállt a szüleikkel és fejősteheneket meg juhokat tenyésztenek. 

Kevés a legelő, ez akadály a fejlődésben. 

A juhtenyésztés legnagyobb problémája, hogy tapasztalatlan emberek belevágnak az 

állattenyésztésbe tudás és költségvetés nélkül. Aztán majd a juhokat és kecskéket etetni kell, és 

ráengedik őket a szomszéd földjére. (Gyergyószentmiklóson szigorúság van, ott betartják a 

szabályokat.) 

Amióta EU támogatás van, értéke van a földnek. Azelőtt nem volt érdekes, hogy hova 

ment az állat, ezért az állattenyésztők nem vettek földeket, csak állatot, mert így gyorsabban 

megtérült. Lehet, hogy Újfaluban más a helyzet, de Tekerőpatakon ez nagy a probléma, mert 

az állatok kitapossák/ lelegelik a drágán vetett növényt. A juhokat ősszel csak betakarítás után 

volna szabad legeltetni, tavasszal fegyelmezni kell a tenyésztőket. Szigorítani kell, és csak a 

gazda beleegyezésével a földre engedni. 

A fejlődés jele, hogy épült az utóbbi időben 3 esztena és most készül egy juhfürösztő, 

mert az régebb csak Vaslábon volt. 

A juhtenyésztésben problémát jelent a farkasok által okozott állatkár is. 

A kóbor kutyák is problémát jelentenek. Egyre több van, a közelmúltban is 20 tyúkot 

tettek tönkre. Télen még égetőbb a probléma. Gyergyószentmiklóson összeállt a szomszédság 

sintért hívni. 
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Növénytermesztés 

Ezen a vidéken az éghajlat elég zord (fél évig tél van), kevés növény tud itt megélni. 

Régen a krumpli-termesztés volt itt a legelterjedtebb, de tönkretették. (Most például 0,28 RON 

az étkezési burgonya kg-ja.) Régebb több 100 ha-n termesztették a krumplit, ma alig 20 ha-n. 

Az emberek fogékonyak az újra, de mindig kell példamutatás (pl. bálázás, siló kukorica 

és egyéb takarmány termesztése). Sok ilyen jó példával elöljáró emberre volna szükség. 

Van aki Svájcban tanult, hazajött és szénát termel (18 ha saját és 30 ha bérelt területen). 

Kül- és belföldre egyaránt értékesítenek. Romániában összesen 2 cég foglalkozik ilyesmivel. A 

külföldi megrendelőket személyes kapcsolatokon keresztül szerezte. 1800 km-re is szállít. 

(Mások pedig itt csak elégetik a szénát.) 

A szalmát is veszik, peletnek is feldolgozzák. (10 évvel ezelőtt kacagták, hogy 

külföldön drága a fűrészpor.) 

Sok gabona nincs a környéken, de szálas takarmány kerül. 

 

Területek leosztva falvakra (ha) 

 
Szántó Kaszáló Legelő Erdő Összesen 

Újfalu 1395 3393 1654 5271 11713 

Tekerőpatak 691 1882 678 1804 5055 

Kilyénfalva 488 1316 876 2096 4776 

A községben 

összesen 
2574 6591 3208 9171 21544 

Forrás: Gyergyóújfalu polgármesteri hivatala 

 

A növénytermesztés helyzete 

Gabonafélék, ebből 

 búza 

 árpa 

785,99 

 
294,13 

 

307,27 

Krumpli 216,89 

Takarmány növények 425,55 

Nincs megművelve 517,24 
Forrás: A gyergyóújfalvi polgármesteri hivatal 

 

A romák belekaszálnak a területbe, lopják a szénát – mezőőr/ polgárőr kellene 

(Gyergyószentmiklós is idejönnek a cigányok lopni, mert ott vigyáznak reá.) Az ember veszi a 

drága magot (lucerna, stb.) és marad a kárral. Az utóbbi időben szaporodnak a lopások. (És 
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nemcsak a cigányok lopnak, hisz néhány tehetősebb embernek bálázógépe is van, és az este 

elkészített kerek bálákat reggelre valaki ellopta.) A földek őrzését személyesen nem lehet 

megoldani (ismerik és fenyegetik egymást), úgyhogy idegenek kellenek vagy egy cég. 

Sok a betörés, a rendőr csak jön és felveszi a jegyzőkönyvet 

Sok a legelő és takarmányt is sokat lehet előállítani községben. 

 

Tejfeldolgozás 

A svájci programmal meg a Caritas programmal sokan vannak külföldön (fiatalok), de 

kevés jött haza. Svájcból néhány gazda hazajött és sajtot készítenek így alakult a sajtgyár is 

Tekerőpatakon. 

A sajtgyár a tejet főleg környékbeli gazdáktól gyűjti, de Madarasig lejár nyersanyagért. 

Nehéz idők jönnek a tejtermelőkre a tejkvóta felszabadítása miatt. A Nyugat még 

jobban le fogja verni a tejárakat, nagy eladási gondok lesznek. Ők tudták, várták, hogy ez 

legyen. Nyugaton nagyobb szubvenciókat is kapnak (A terület alapú szubvenció is nagyobb és 

a hozzáadott érték adó (TVA) is helyenként csak 4-5-9% szemben a nemrég 9%-ra csökkentett 

romániaival.) 

Itthon az emberek nem hiszik el, hogy ez lesz – ők arra számítanak, hogy nem lesz 

tömegtermelés. Nehéz lesz kiegyezni a gazdákkal, hisz többé nem lesz ilyen, mint eddig. 

Nyugaton van pénz, technológia és mennyiség (ez Hargita megye szintjén itt az egyik 

legkisebb) – versenyképtelenek lehetünk. Ráadásul az orosz embargó is betett a 

mezőgazdaságnak 

A gazdáknak mindenképpen szövetkezni kellene, ha túl akarnak élni (már csak a 

tárgyalási pozíció miatt – legalábbis a kisebbek). Nagy gondok vannak a minőséggel. A 

feldolgozók pedig csak az EU normák szerinti tejet fogják felvásárolni 

A sajtot megvásárló üzletek kezdenek rossz fizetővé válni 

 

Turizmus 

A községben létezik turisztikai információs iroda. EU-s pályázat kapcsán lett 

létrehozva. Helyileg Tekerőpatakon van, de közigazgatásilag a tanácshoz tartozik. Weblapja is 

van: http://www.falu-turizmus.ro/ 

http://www.falu-turizmus.ro/
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A turizmust fel kellene erősíteni a községben, mert jelenleg csak a hálózatos 

programokban jönnek látogatók. Itt is voltak turisztikai pályázatok, de nem indult be a 

turizmus. És ráadásul kell szerezni egy csomó engedélyt. 

A turizmusról jó tudni a faluban, hogy jól működik a "Határtalanul" program. A 

magyarországi középiskolások ide utaznak és 4 napos program keretén belül meglátogatják a 

környék nevezetességeit, mint pl: Sugó barlang, Gyilkos tó, Korond, Parajd, Farkaslaka, 

Székelyudvarhely, stb. 

Minden iskola maga dönti el, hogy melyik irányba megy és mit néz meg, de általában 

tematikus utak: vagy történelmi vonatkozású, vagy irodalmi vonatkozású helyeket néznek 

meg, vagy mindent egyben. 

Az első évben 3 iskola volt, a második évben már 5 iskola látogatott a községbe. A 

2014-2015-ös tanévben pedig 9 iskola érkezett. Szállást és élelmet Újfaluban kapnak, és onnan 

utaznak. Falusi szálláshelyen vannak elszállásolva. 

A program része a helyi iskolákkal felvenni a kapcsolatot. 

Volt interjúalany, aki szerint a Súgó barlangon, Marosfőn és Szárhegyen kívül kevés a 

látnivaló. Voltak próbálkozások a turizmusban, de a vendégeknek lehet nyújtani 1 nap evés-

ivás-alvást és utána mit lehet velük tenni? 

Mások szerint szervezett turistaprogramban – Súgó barlang, Ördög tó, 

természetvédelmi terület, malom, kerékpárút – több napig itt kellene tartani a vendégeket. A 

turisták számára időbeosztásos, előre lebontott programok kellenének, hogy ne csak aludni 

jöjjenek a településre. (pl. disznóvágás, előadások, stb.) Jó kilátók is vannak, érintetlen helyek, 

van medveles, meg farkasok is. Csak pillanatnyilag nincs aki vállalna túravezetést. 

Nagyobb volna a turisztikai potenciál, ha bezárna a bánya. Ha azt bezárnák, lehetne 

belőle tematikus parkot vagy kalandparkot csinálni. Ezek és a bányató növelnék a turisztikai 

lehetőségeket. 

Mindenképpen kellene egy vendéglő. A községben minden faluban van kocsma, a 

vendéglő viszont csak időszakosan működik. Szükség volna egy jó kis helyre, ahova az 

emberek bemehetnek. 

Az urbanizációs terv készítői elmondták, hogy EU pénzből épülőfélben van 3 

agroturisztikai panzió. A mezőgazdasági turizmusnak is volna esélye (van egy román család, 

akik panziót és állatsimogatót akarnak működtetni) 
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Libánon nehéz kirándulásokat szervezni, mert át kell menni a szomszédok területén, a 

pásztorkutyák pedig támadnak, védik a területet. A vendégek pedig elégedetlenkednek, hogy a 

kutyákat meg kell kötni. 

A jövő szempontjából lehet fejleszteni a sí-turizmust is, de arrafelé kevés a látnivaló 

(néhány panzió van, de felvonó kellene). 

Nemcsak a turizmusban probléma a román nyelv tudásának a hiánya! (genetikai 

adottság?) 

 

Egyéb gazdasági tevékenységek 

Erdei gyümölcs és gomba 

Sok az erdős terület a faluban, úgy közbirtokossági, mint magán kézben. Van bőven 

erdei gyümölcs meg gomba. A gombára is egyre nagyobb az igény. Próbából a helyiek 

átvették a zetelakiaktól az erdei gyümölcs feldolgozásának ötletét
5
. 

Újfaluban van a háziasszonyoknak egy egyesülete (az Aranyász Egyesület), a fő céljuk 

a lekvárkészítés és az erdei gyümölcsök feldolgozása, de van sajtkészítés, fafaragás, 

kenyérsütés, nemezelés is. 

Céljaik között szerepel úgy a feldolgozás, mint az értékesítés, amely mellékkeresetet 

jelent számukra. Az erdei gyümölcs eleve bio terméknek számít. Saját bevallásuk alapján 

lehetőség szerint tartósító szer nélkül és kevés cukorral vagy cukor mentesen főznek. Mások 

úgy ítélik meg, hogy igenis, beleteszik a tartósító szert és volt már ebből leégés kiállításon. 

Mindenki maga oldja meg a gyümölcs szedést/ vásárlást. Van, aki csak szedéssel 

foglalkozik. Készül zakuszka és gomba savanyúság is. A gombára jelenleg akkora a kereslet, 

hogy ki sem tudják elégíteni. 

A tevékenység számára a polgármesteri hivatal helyiséget is ajánlott fel, és pályáztak 

kuktára. Az önrészt is a hivatal adta. Támogatást nyertek egy 120 literes kuktára, 80 kg lekvár 

főzhető benne egyszerre. A megyei tanácselnök saját teljesítményeként reklámozza, de amióta 

megvan, senki nem használja. A felajánlott épület belső felújítási munkálataihoz szükség lenne 

még pénzre, egyéb minden rendben van. Most anyagilag elakadtak, támogatást keresnek. 

Az értékesítés jelenleg csak vásárokban történik. Boltokban nem szabad értékesíteni, 

amíg a konyha nincs rendben. A tisztiorvosnál (Sanepid) minden egyes terméket külön be 

                                                           
5
  Az udvarhelyi Civitas alapötlete. Utána kell nézni a tapasztalatoknak, mert a zetelakiak panaszkodnak, hogy a 

projekt nem hozott nekik nyereséget. (A gombások nem hagyják magukat.) Udvarhelyen a farkaslaki termékek túl 

drágák, a vásárlók nem veszik meg. 
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kellene vizsgáltatni, ami nagyon költséges lenne. (Azért is alapították az egyesületet, hogy 

közösen vizsgáltassák be.) Ha volna papír fedezet, több terméket tudnának több helyen 

értékesíteni és lehetőség nyílna valakiknek főállásban ebből megélni. Amíg nincs konyha, nem 

lehet használni a „székely termék” vagy „hagyományos termék” logo-t. 

 

Külföldi munkavállalás 

A fiatalok közül sokan nem látnak a településen jövőt. Nagyon kevesen maradnak 

otthon állatokat tenyészteni, a többiek elmennek nagyvárosokba vagy külföldre. Sokan 

dolgoznak külföldön. Régebb a férfiak jártak Irakba dolgozni, most a viszonyok változása 

miatt a nők mennek Németországba vagy Angliába zöldséget szedni 2-3 hónapig, vagy egyéb 

nehéz fizikai munkára. Nyári szezonmunkát végeznek (pl. Németországban van egy cégnél 2-3 

hónap munka, utána nem lehet ugyanoda visszamenni.) és magyarországi családoknál 

dolgoznak. 

Sok fiatal szülő megy el külföldre dolgozni, a gyermekeik pedig itthon maradnak a 

nagyszülőknél vagy a testvéreknél, esetleg a szomszédoknál 2-3 hónapig vagy egy fél évig. Ez 

sem a gyermekeknek, sem a családi kapcsolatoknak nem tesz jót. Az óvodában az anyagiak 

miatt problémák vannak, amiért a fiatal anyák külföldre mennek dolgozni. A gyermekekre 

nincs aki vigyázzon/ nevelje őket, esetleg a nagymamák segítenek be. (Van 4 gyermekes anya, 

aki Németországban dolgozik, itthon a legnagyobb gyermeke negyedikes.) 

A legtöbb fiatal, ha nincs semmije, itthon nem tud vállalkozni. Ha felvesz hitelt, egész 

életében dolgozhat, hogy visszafizesse. Fontos volna a fizetett munkahelyek teremtése, hiszen 

a fiataloknak szinte fele külföldön dolgozik. Az emberek szeretnek itt élni, nem mennének 

sehova. De a pénz miatt sokan kimennek külföldre dolgozni. Az elvándorlás nem tömeges, 

hiszen nagyrészük (90%) hazajön és a hozott pénzből házat épít. 

Sokan fél évig külföldön dolgoznak, utána egy fél évig itthon élnek a pénzből, majd 

visszamennek. Valamivel itthon kellene tartani őket. Kint is dolgoznak keményen a pénzért, de 

legalább van hol és mit. (Azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a külföldön 

dolgozókból sokan tulajdonképpen nem sok pénzzel jönnek haza, itt kellene nekik biztos jövőt 

teremteni.) 

Tekerőpatakon például szinte nincs huszonéves fiatal (70-80 van külföldön). Sokan 

betegen jönnek haza, de itthon nem hajlandók dolgozni 1000 RON fizetésért. 
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Stratégiai elemzések 

PEST elemzés 

 

A község és környezete makro szintű vizsgálatához a PEST elemzés módszerét 

alkalmazzuk, amelyben négy dimenzió mentén vizsgálhatjuk a település környezetét. A 

mozaikszó angol és magyar nyelvű összetevői: Political (politikai), Economic (gazdasági), 

Socio-cultural (társadalmi) és Technological (technológiai) környezetet jelölnek. 

Politikai elemek: 

Románia tagja az EU-nak és a NATO-nak, így helyzete külpolitikailag stabil. Az 

országban jobbközép és balközép pártkoalíciók váltogatják egymást a hatalomban, a kevés, de 

nagy hangú szélsőséges csoportosulás a közhangulatot részben képes befolyásolni, az ország 

politikai stabilitását nem. 

Az ország átvette az Uniós törvénykezést, az országban piacgazdaság működik, a 

magántulajdon sérthetetlenségét és a verseny tisztaságát általában tiszteletben tartják. A 

nyereségadó és a személyi jövedelemadó egyaránt egykulcsos, 16% értékkel, a hozzáadott 

érték adó (ÁFA) viszont az EU más tagállamaihoz képest magas, 24% a kulcsa. (Kivéve az 

élelmiszereket, amelyeknek az ÁFÁ-ja 9%.) 

A helyzetet árnyalja, hogy a Gyergyói medence lakossága túlnyomó többségében 

magyar nemzetiségű. Az ország vezetői, főleg választási kampányok idején nemzetiség ellenes 

retorikával próbálnak szavazatokat gyűjteni. A kormánykoalícióknak időnként az egyik 

magyar párt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSz) is részese, ilyenkor egyes 

magyarlakta települések is könnyebben hozzáférnek fejlesztési forrásokhoz. 

Gyergyóújfaluban a 15 fős önkormányzat összetétele 8:7 arányban oszlik meg a 

Magyar Polgári Párt illetve az RMDSz között. A nők aránya 3:1 a 2 párt képviselőiből. A 2 

párt képviselőinek viszonya felszínes, de a polgármester szerint a döntéseket 

kompromisszummal hozzák. Mindenképpen egy nagyrészt fiatal és dinamikus csapat van az 

önkormányzatban. 

Gazdasági elemek: 

Mivel Románia tagja az EU-nak, természetesen a piaca teljesen nyitott az Unió felé. 

Elvileg bármilyen termék és szolgáltatás hozzáférhető. Az országban a gazdasági világválság 

hatási érződnek, de a válság elmúlt. A GDP stagnál, vagy enyhén emelkedik (a helyzet 

negyedévenként változik), az infláció alacsony. 
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Kolumbán Gábor szavaival élve viszont Székelyföld a legközpontibb periféria. A 

Nemzeti Statisztikai Intézet szerint országos szinten Hargita megyében a legalacsonyabbak a 

bérek. Habár Gyergyóújfalu szomszédos Gyergyószentmiklós megyei jogú várossal, a 

település gazdaságát meghatározza az, hogy a szomszédos városban és az egész Gyergyói 

medencében a nagyipar tönkrement. Tekerőpatakról még néhány ingáznak a városba dolgozni, 

de kevés a munkahely. 

Újfaluban a mezőgazdaságnak és a famegmunkálásnak voltak hagyományai. Jelenleg 

sem a tejnek, sem a húsnak, sem a gyapjúnak, sem a burgonyának nincs ára. A tejtermelés 

lehetőségei egyre szűkülnek egész Romániában. 

A településen ezért vannak megélhetési gondok (’90 előtt a kőbánya több 100 embert 

foglalkoztatott, most alig 30-at). Nagyon sok személynek a szociális segély pótolja a 

jövedelmét meg a terület alapú támogatás és az erdő. 

A lehetőségeket korlátozzák a környéken tevékenykedő multinacionális cégek. A fa 

árát felverik, hogy megnehezítsék a helybéli fafeldolgozó kisvállalatok életét. Miután 

megfojtotta őket, valószínűleg más árat fog fizetni a fáért. A kőbánya a multinacionális 

feldolgozó cégkezében van. Modern technológiát alkalmaznak, de a munkahelyek megszűntek 

és néhány éven belül Újfalu nyersanyag nélkül marad. 

A tejtermelők számára a kvóták megszűnése az Unióban gondot fog jelenteni. 

Gazdálkodásból az emberek önellátók lehetnek (megtermelik az élelmiszert és a 

tűzifát), de pénzügyileg gondban vannak. Nagyon sok fiatal jár külföldre szezonmunkára, ez az 

egyetlen pénzszerzési lehetőségük. 

Egy interjúalanyom jegyezte meg: „A pályázatok jó dolgok, csak utána az ember a 

bank rabszolgája lesz. A gépvásárlásnál önrész kell és 100% előfinanszírozás. Amíg a gép jó, a 

bank elviszi a hasznot. Mire a hitelt visszafizették, a gép amortizálódott, elromlik és megy a 

pénz a javításra.” Ez most jó irányba változott, mert a pályázó csak az önrész összegét kell 

kifizesse az eladónak, az összeg fennmaradó részét a finanszírozó közvetlenül neki utalja. 

Társadalmi/kulturális elemek: 

A lakosság lélekszáma országos szinten is nagyon lecsökkent, sokan mentek el végleg 

Nyugateurópába élni és dolgozni. A tendencia Újfalura is érvényes. Több a temetés, mint a 

keresztelő, de a fogyási tendencia csökken. Az újfalvi fiatalok főleg szezonmunkára járnak ki 

külföldre, de utána hazajönnek. 
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A külföldi munkavállalás azt eredményezi, hogy egyrészt kevés a huszonéves fiatal a 

településen, másrészt a külföldön dolgozók gyermekeivel tanulási, nevelési és viselkedési 

gondok vannak. 

A településen több civil szervezet is felvállalta a kultúra és a hagyományok ápolását. 

Nemrég több rendezvény is volt, de a legutóbbi években kevesebben mennek el a kulturális 

eseményekre. Sokan inkább otthon ülnek és a TV-ben a műholdas adásokat nézik. 

Azok a fiatalok, akik nem külföldre mennek, hanem valamilyen felsőoktatási 

intézményben tovább tanulnak, nem térnek vissza a faluba, mert a tanügyön kívül nincs más 

munkalehetőség. 

Az interjúalanyok szerint az emberek zárkózottak, mint a székelyek általában. Nehezen 

nyílnak meg és nehéz lehet őket megmozgatni. Azért vannak nyitottabb emberek is, akik 

elmennek Svájcba tanulni és tapasztalatot szerezni, utána pedig itthon belevágnak valamilyen 

vállalkozásba (sajtgyár, szálas takarmány termesztése, stb.) 

A fogyasztási szokások, sajnos, egyformák az egész országban, a multinacionális 

üzlethálózatok szemetét vásárolják és fogyasztják az emberek. Azért itt is van pozitív példa, 

hisz a tudatos fogyasztók tartják életben a Góbé termékcsaládot. 

Technológiai elemek: 

A modern technológiák bevezetésével kapcsolatban a gazdasági részben leírtak 

jelentenek problémát. Pénzhiány miatt az emberek inkább használt gépeket vásárolnak és 

használnak. A hiteleknek magas a kamata, a pályázatok túl sok bürokráciával és utánajárással 

nehezítik a próbálkozók dolgát. 

A parcellák kis mérete, és az azokat összekötő utak minősége is nehezíti a földeknek 

géppel való megmunkálását. 

A multinacionális kőkitermelőnél a kőbányában a legmodernebb technológia működik. 

A fakitermelők szerint a parcellák felaprózottsága nem teszi lehetővé, hogy a legmodernebb 

gépeket beszerezzék és használják. A településen van néhány nagygazda, akinek fejőgépe és 

saját hűtőháza van. 

Az oktatók szerint az iskolás gyermekek felhasználói szinten nagyon jól bánnak a 

számítástechnikai eszközökkel. 

Azok a fiatalok, akik tanulni mennek külföldre, hazahoznak modern módszereket és 

technológiákat, amelyeket itthon alkalmaznak a gazdaságaikban vagy a vállalkozásaikban. 

Néhányan összeállnak és közösen vesznek gépeket. 
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SWOT elemzés 

 

A helyzetelemzést SWOT-analízissel is kiegészítjük, amely a községben rejlő belső 

erősségek és gyengeségek, valamint a környezetben fellelhető kulcsfontosságú külső 

lehetőségek és fenyegetettségek szemléletes összefoglalója. 

 

 Segítik a célok elérését Gátolják a célok elérését 

Belső 

tényezők 

(a 

község) 

Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) 

Emberi erőforrások 

 
 

- homogén lakosság 

- képzett és felkészült pedagógusok 

- nagyarányú munkaképes korú 

lakosság 

- külföldi tapasztalatot és tudást 

hazahozó nyílteszű réteg (kis 

létszámban, de léteznek) 

- pozitív példával elöljáró vállalkozó 

szellemű emberek 

- fiatal és dinamikus önkormányzat, 

tevékeny polgármester 

- közösségi struktúrák, egymásra 

figyelő rokonsági rendszerek 

- összetartó, önszerveződő lokális 

közösség 

- sportéletnek kedvező társadalmi 

feltételek 
- aktív sport egyesületek 

- zenekarok, tánccsoportok, fúvós 

egyesületek, műkedvelő csoportok 

- könnyen újraéleszthető 

hagyományok, mesterségek 

- jól ellátott családorvosi és fogászati 

rendelők, állandó személyzettel 

- javuló közbiztonság (kisszámú és 

csökkenő intenzitású bűnözés) 

- az idős lakosság nagy aránya 

- a születések számának 

csökkenése 

- az értékes munkaerő elvándorlása 

- a külföldön dolgozók 

gyermekeinek nevelési és 

viselkedési problémái 

-  felnőttképzési, továbbképzési 

lehetőségek hiánya a községben 
- a helyi kulturális élet alacsony 

intenzitása, szűk kulturális 

programkínálat 

- a kulturális életért kinevezett és 

megfizetett profi felesős hiánya és 

emiatt a közművelődési 

programok hiányosságai 

- a kulturális rendezvények iránt 

tanúsított általános passzivitás 

- túlzott elanyagiasodás, a helyi 

kulturális értékek értékesítésének 

képtelensége 

- szélesebb körű együttműködésre 

és közös tevékenységre való 

alacsony hajlandóság 

- egyes civil szervezetek 

aktivitásának gyengesége 

- a síugrás kivételével más 

szakemberek hiánya a sport 

oktatása terén 

- pályázás gyakorlatának hiánya a 

helyi szereplőknél 

- nem létezik komplex községszintű 

szociális program 
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 Segítik a célok elérését Gátolják a célok elérését 

Belső 

tényezők 

(a 

község) 

Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) 

Emberi erőforrások 

 
 

Természeti erőforrások 

- az állattartásnak kedvező természeti 

feltételek és emberi tapasztalat  

- a megyei átlag fölötti erdős terület 

- nagy mennyiségű kibányászható és 

feldolgozható andezit 

- helyi kompetenciák a fa 

megmunkálására 

- helyi kezdeményezést támogató 

közbirtokosságok 

- újraerdősítések 

- kiterjedt legelők, kaszálók 

nagyszámú esztenák 

- a mezőgazdaság mint identitás elem 

mezőgazdasághoz kapcsolódó helyi 

termékek 

- szép természeti környezet 

- a mezőgazdasági tevékenység 

tájképi elemei 

- Súgó barlang 

- jó minőségű borvizek, patakok 

- gazdag növény és állatvilág 

- a kilyénfalvi tulajdonban lévő 

tőzegláp 

- Maros folyó, Ördög tó 

 

- a növénytermesztésnek 

kedvezőtlen természeti feltételek 

- hosszú és hideg telek  

- rendezetlen Maros és patak 

medrek 

- a kőbánya környezetszennyező 

tevékenysége 

- a kanális bevezetése előtt 

elszennyezett patakok és földek 
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 Segítik a célok elérését Gátolják a célok elérését 

Belső 

tényezők 

(a 

község) 

Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) 

Emberi erőforrások 

 
 

Infrastruktúra 

 

 

- a községen áthaladó nemzeti út, 

tranzit jelleg 

- a megyei utak le vannak aszfaltozva, 

könnyű a közlekedés és a szállítás 

- a községen keresztülhalad a 

vasútvonal, van vasútállomás 

- Gyergyószentmiklós közelsége 

- kommunikációs infrastruktúra, fix- 

és mobiltelefon hálózatok 

- vezetékes vízzel és villanyárammal 

való ellátottság 

- hamarosan részben elkészül a 

szennyvízelvezetési rendszer 

- hamarosan részben leaszfaltozzák a 

mellékutcákat 

- műemléktemplom, vízi malom 

- téli sportok gyakorlásához 

szükséges infrastruktúra léte 

- parkok száma 

- a belterület nagy része szabad 

terület 

- 3 kultúrház, 3 könyvtár 

- jól felszerelt teleház 

- Internet csatlakozás az iskolában 

- távolabbi városokból rendsze-resen 

idelátogató szakorvosok 

- 2 gyógyszertár, amelyik mindig 

kiszolgálja a pácienseket 

 

- az összes utcák nincsenek 

leaszfaltozva 

- a szennyvíz csatorna nincs 

teljesen kiépülve 

- a polgármesteri hivatal épületének 

rossz állapota 

- a mezei és erdei utak egy részének 

rossz állapota 

- közvetlen gyorsvonat elérés 

hiánya 

- rossz kapcsolat a regionális és 

nemzetközi repülőterekkel 

- a régió központ, a főváros, és 

Budapest távolsága 

- a kulturális intézmények/ épületek 

rossz állapota, felújításra 

szorulnak 

- éttermek, színvonalas vendéglők 

hiánya 

- az idős lakosságot tömörítő 

klubok, szervezetek hiánya 

- kevés nyári sportolási lehetőség, 

többfunkciós sportpályák hiánya 

- a fiatalok számára tartalmas 

szabadidő eltöltésére alkalmas 

létesítmények hiánya, 

- egyes szociális épületek rossz 

állapota 

- szerény szórakozási lehetőségek 

tornatermek hiánya, szerény 

sportolási lehetőségek egyes 

iskolák udvarán 

- egészségügyi pont hiánya 

Libánon 

- eltérő hozzáférési lehetőségek az 

egészségügyi, oktatási, kulturális 

stb. intézményekhez 

- hatékony belső marketing hiánya 

- hálózati struktúrák hiánya 

- a civil szervezetek szűk kapcsolati 

hálója  

- a parkok mérete, növényvilága, 

funkcionalitása 

- utcabútorok, járdák hiánya 

- Libán és Szenéte mobil hálózati 

lefedetlensége, kábeltévé hiánya  

- a libáni lakosság fokozott 

hátrányos helyzete 



84 

 

 Segítik a célok elérését Gátolják a célok elérését 

Belső 

tényezők 

(a 

község) 

Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) 

Emberi erőforrások 

 
 

Gazdaság 

- a helyi vállalkozások jó országos és 

külföldi kapcsolatai 

- sikeres 10-50 főt foglalkoztató 

vállalkozások 

- sikeres vállalkozások a fa-

feldolgozásban, a kő meg-

munkálásban, a tejfeldolgozásban és 

az építkezésben 

- tapasztalt mezei gazdálkodók 

- az elaprózott birtok méret miatt 

nagy pénzű idegenek nem 

vásárolják fel a földeket 

- országosan egyedülálló 

szarvasmarha tenyésztő egyesület 

(saját, egyesületi állatállománnyal) 

- saját hűtővel rendelkező tejtermelő 

nagygazdák 

- újításra és példamutatásra hajlandó 

vállalkozók a szálas takarmány 

termesztésében és a húsmarha 

tenyésztésében 

- kedvező munkaerő megújulási 

mutatók 

- bátor próbálkozók a turizmus 

területén 

 

- az elaprózott birtok méret 

gépesítési és közlekedési 

problémákat okoz 

- alacsony gépesítettség 

- a belső erőforrások felismerésének 

hiánya 

- gazdasági diverzitás alacsony foka 

(az iparban a fafeldolgozáson 

kívüli ágazatok és az általános 

szolgáltatások hiányoznak) 

- komplex erdőgazdálkodás hiánya 

- 50 fő fölötti alkalmazottat 

foglalkoztató vállalkozások hiánya 

- a lakók saját pénzügyi helyzetükre 

vonatkozó rossz megítélése 

- térségi átlagnál rosszabb 

munkaerő- piaci mutatók 

- az ipari szektorban 

foglalkoztatottak alacsony aránya 

- versenyképtelen mezőgazdasági 

feltételek 

- életképes mezőgazdasági 

társulások hiánya 

- a fafeldolgozáson kívül a 

magánvállalkozás jellegű 

szolgáltatások hiánya 

- helyi termékek értékesítésének 

hiánya 
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Külső 

tényezők 

(a 

környezet) 

Segítik a célok elérését Gátolják a célok elérését 

Lehetőségek (Opportunities) Fenyegetések (Threads) 

- a természeti erőforrások 

(mezőgazdasági területek, erdők, erdei 

gyümölcsök, kő, ásványvíz, természetes 

táj) jobb kihasználása, feldolgozása 

- vágóhíd hiánya a Gyergyói medencében 

– létre lehet hozni és nyereségesen 

működtetni 

- a létező kulturális és sportolási 

infrastruktúra továbbfejlesztése 

- új tudásanyag elsajátítása az iskolákban 

egészségtudatos és környezettudatos 

nevelés formájában 

- a külföldön tanuló és dolgozó fiatalok 

hazacsábítása és tudásuk felhasználása a 

település továbbfejlesztésében 

- külföldi kapcsolatok (testvértelepülések 

és gazdasági-, meg civil szervezetek) 

továbbfejlesztése: 

o tapasztalatcsere 

o képzés, tudás, technológia 

átvétele 

o turizmus 

- a cselekedni hajlandó, jól felkészült 

emberek tudásának és munkájának 

felhasználása a közösség építésében 

- jobb kapcsolatok kiépítése az 

önkormányzat, a gazdasági szervezetek 

és a civil szervezetek között 

- segítség nyújtása a gazdasági és civil 

pályázatok lehetőségeinek 

felkutatásában és a pályázatok 

elkészítésében 

- EU anyagi erőforrások felhasználása a 

gazdaság, az infrastruktúra, az emberi 

erőforrások és a civil szerveződések 

fejlesztésében 

- újabb aktív civil szervezetek és 

gazdasági szövetségek létrejöttének és 

működésének támogatása 

- a település, vagy egy része a 

szomszédos város lakóövezetévé („alvó 

településévé”) vállhat 

- a multinacionális cégek (pl. 

Lafarge, Holzindustrie 

Schweighofer) erejének és a 

azzal való visszaélés 

lehetőségének növekedése 

- a tejkvóta megszűnése az EU-

ban és a verseny erősödése a 

mezőgazdaságban 

- burjánzó bürokrácia az EU 

pályázatok odaítélésében és 

elszámolásában 

- a korrupció magas szintje az 

országban 

- kedvezőtlen banki hitel-

lehetőségek, politikai szándék 

hiánya a kis- és 

középvállalkozások 

támogatására 

- a közeli városban is tönkrement 

az ipar, nem teremtődnek új 

munkahelyek és nincs felvevő 

piac a szomszédos falvak 

termékeire 

- a környezetszennyezés és az 

időjárás változásának negatív 

hatásai a tájra és a 

mezőgazdaságra 

- elöregedő lakosság, szociális és 

ellátási problémák szaporodása 

- a tanoncképzés és szakmai 

képzés hiánya országos szinten 

- a fiatalok elvándorlása, külföldi 

munkavállalása 

- a hazai és nemzetközi gazdasági 

helyzet kedvezőtlen alakulása 

- a kül- és belpolitikai helyzet 

kedvezőtlen alakulása 

(nacionalista, sovén ország-

vezetés, háborúk a környező 

országokban) 

- a roma lakosság szaporodása és 

gazdasági lecsúszása – szociális 

és közbiztonsági problémák 
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A fejlesztésekhez és a stratégia megvalósításához szükségek források 

 

A modern pénzügyi rendszer pénzteremtési lehetőségeinek szinte nincsenek korlátai. 

Nem kell rafinált pénzügyessé válni ahhoz, hogy hozzá lehessen jutni forrásokhoz, csak 

kreativitás, figyelem és a szabályok pontos betartása szükséges hozzá. 

A pályázatok figyelését és megírását profi cégekre kell bízni, mert értenek hozzá és 

tapasztalatuk van ebben. Ugyanakkor jó, ha a polgármesteri hivatalnak is van egy személye, 

aki követi a dolgokat, esetleg konkrétan rákeres bizonyos tervek finanszírozási lehetőségeire. 

A gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére nagyon sok pénz és lehetőség található az 

alábbiakban kissé részletesebben ismertetett EU strukturális alapokban, de nagyon sok civil, 

közösségi, civil és oktatási/ képzési/ kulturális program megpályázható az Európai Bizottság 

Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökségén (Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency = EACEA) keresztül is, amelyre angol nyelven, on-line, közvetlenül 

Brüsszelben lehet pályázni, elkerülve a hazai bürokráciát. 

EU-n kívüli forrásokra is lehet pályázni, például az EGT Alap és a Norvég Alap 

finanszírozására. Ezek Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott 

finanszírozási mechanizmus. A donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, 

azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá 

pénzügyileg az EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti 

különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik. 

Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a 

kedvezményezett országok között. A Norvég Alap kedvezményezett országai az EU-hoz 2004 

óta csatlakozott 12 tagállam, az EGT Alap keretében e 12 országon kívül továbbá 

támogatásban részesül Görögország, Spanyolország és Portugália is. 

Ugyanakkor pályázati forrásokhoz lehet jutni az eddig említetteken kívül úgy romániai, 

mint magyarországi minisztériumoknál és alapítványoknál, amelyek kiemelten támogatnak 

bizonyos oktatási és kulturális programokat. 

 

Az EU strukturális alapjaiból Romániának szánt összegek megoszlása 

 

A 2020-ig terjedő időszakban az Európai Unió a következő területeken az alábbi 

stratégiai célokat tűzte ki: 
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1. Foglalkoztatás 

 Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. 

2. K+F/ innováció 

 Az EU (köz- és magánforrásból származó) GDP-jének 3%-át a kutatás/fejlesztés és az 

innováció ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani. 

3. Éghajlatváltozás/energia 

 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez 

képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek). 

 A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. 

 Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. 

4. Oktatás 

 A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. 

 El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezzen. 

5. Szegénység/társadalmi kirekesztés 

 Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi 

kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális 

veszélyt jelent. 

 

A stratégia megvalósulásához az alábbi tematikus célokat tűzték ki: 

 

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 

2. Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása 

3. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása 

4. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása 

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése 

6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése 

7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti 

akadályok elhárítása 

8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

10. Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 
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11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése 

 

Az EU és Románia Partnerségi Megállapodásában szereplő prioritások: 

 

1. A versenyképesség és a helyi fejlesztések fokozása a gazdasági szereplők 

fenntarthatóságának és a régiók vonzásának javítása érdekében; 

2. A humántőke fejlesztése a foglalkoztatottsági ráta és a felsőfokú végzettek számának 

növelése révén, hozzájárulva ezáltal a súlyos társadalmi kihívások kezeléséhez és a 

szegénység leküzdéséhez főleg a hátrányos helyzetű közösségek és a vidéki területek 

esetén; 

3. A fizikai infrastruktúra fejlesztése úgy az IKT, mint a szállítási szektorban a romániai régiók 

befektetők számára való elérhetőségének és vonzásának növelése érdekében; 

4. A természeti erőforrások fenntartható és hatékony felhasználásának elősegítése, az 

energiahatékonyság, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, a 

környezetvédelem és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás ösztönzése révén; 

5. Modern közigazgatási rendszer kialakítása. 

 

A következőkben ábrán látható a különféle programok csoportosítása: 

 

Forrás: Balla Emese: Az EU támogatási rendszerének jellemzői a 2014 – 2020-as programozási időszakban 
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Az operatív programokra szánt összegek megoszlása: 

 

 

 

Az operatív programokat irányító hatóságok és közreműködő szervezetek: 

 

Forrás: Balla Emese: Az EU támogatási rendszerének jellemzői a 2014 – 2020-as programozási időszakban 
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Az út folytatása egy fenntartható és boldogító jövő felé (Stratégiai javaslatok 

Gyergyóújfalu számára) 

 

Az utóbbi években megkezdett jó úton való haladást folytatni kell. 

Ahhoz, hogy a községben jó legyen az életminőség, szükség van néhány belső tűztől 

fűtött (motivált) emberre akiknek megfelelő munkakörülményeket kell biztosítani. Ezek a 

munkakörülmények anyagi (pénz külső és belső forrásokból) és tárgyi (infrastruktúra) 

jellegűek. A kifejtett tevékenység eredményeként pedig az egész közösség jobban fog élni. A 

továbbiakban mindegyik elemhez csatolni fogom az észrevételeimet és javaslataimat. 

Az infrastruktúra kell biztosítsa, hogy az emberek testileg, lelkileg és szellemileg a 

megfelelő színvonalon élhessenek. A megfelelő testi körülményeken értem az egészségügyi és 

sportolási infrastruktúrát. 

 Újfaluban a családorvosi rendelő már nem felel meg az EU elvárásainak és normáinak. 

Külön várótermek kellenének a felnőtteknek és a gyermekeknek, nagyobb kellene 

legyen a rendelő. 

 Az újfalvi fogorvosi rendelő a családorvosi rendelő emeletén van, a nehéz gépek 

megroggyantották az épületet. Jó volna valahogyan rendezni a helyzetet. 

 A újfalvi családorvos úgy érzi, hogy túlterhelt és szükség volna félállásban még egy 

szakosodott családorvosra, akinek esetleg időlegesen szállást kell biztosítani. 

 Libánban szükség volna egészségügyi pontra és szükség volna rendszeres rendelésre 

legalább havonta egy-két alkalommal. 

Az előbb felsoroltakra lehet külön pályázni, vagy megoldhatók egy multifunkcionális 

közösségi épület részeként, amely épülhet akár közösen közbirtokossági támogatásból és 

pályázatból. 

 Az óvodák délután zárva vannak, nem lehet a játszótereket használni. A játszóterek 

akár helyi forrásból kiépíthetők (a közbirtokosság adhat faanyagot, a bútorgyárak 

elkészíthetik a játszóeszközöket, az önkormányzat biztosíthatja a megfelelő területet), 

de pályázni is lehet rájuk. 

 A sportolni vágyóknak és munkába járóknak szüksége volna bicikliútra úgy 

Tekerőpatakról Gyergyószentmiklós, mint Újfaluból Csomafalva felé. 

 Az iskola tornaterme kicsi, tehát szükség volna nagyobb tornateremre vagy több 

funkciós sportcsarnokra. 
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 Újfaluban a futballpálya lelátóit és az öltöző épületét is fel kellene újítani. Ha épülne 

egy megfelelő emeletes épület, a földszint egy részén lehetne zuhanyzó és öltöző, egy 

másik épületszárnyban megfelelő helység az Aranyász egyesületnek. A felső szinten 

pedig lehetnének önkormányzati vendégszobák, vagy civil szervezetek irodái. 

 Az egész községben tovább kellene fejleszteni a téli sportolási lehetőségek 

infrastruktúráját úgy egyéni (síugrás, sífutás, lesiklás – az utóbbihoz felvonó is 

kellene), mint csapatsportok (jégkorong) számára 

 Forrást kellene szerezni vagy teremteni, hogy kifizethessék a tagdíjat, és a 

síugrósáncok visszakerüljenek az országos versenyek helyszínei közé 

 Ha haza akarjuk csalogatni a külföldön dolgozókat, akik megszokták a „kinti” 

körülményeket és divat-áramlatokat, szükség lenne akár kisebb testedző központra, 

konditeremmel és uszodával. Ezek a turizmus számára is hasznosak lehetnének. 

A lelki élet minőségén a létbiztonságot és nyugodt hátteret értem. Ide tartozik úgy az 

anyagi biztonság (kényelmes lakhatás, munkahely, szabadidő, pénz), mint a vallási élet. 

 Anyagi alapokat kell teremteni a fennmaradó mellékutcák rendbetételére, 

leaszfaltozására, majd karbantartására hosszabb távon. 

 Folytatni kell az erdei és mezei utak rendbetételét és karbantartását és erre forrást 

kellene biztosítani hosszabb távon is. 

 Ugyanakkor fel kell hívni a lakosság figyelmét (akár tiltás/ büntetés árán is) a rendbe 

tett erdei és mezei utak felelős használatára. (Ne vontassák a fát erőgépekkel az 

elkészült erdei utakon, a sáncokból szedjék ki a lehullott faágakat, stb) 

 Forrást kellene keresni úgy a kanális hiányzó részeinek kiépítésére, mint a villanyáram 

(Libán, Szenéte és Heveder) hálózatainak abszolút mindenki számára elérhetővé 

tételére. 

 A vízhálózat 99%-ban kiépült, az emberek saját erejükből kellenek felcsatlakozzanak 

reá. 

 2010-ben felmérték az emberek igényét a vezetékes gáz bevezetésére. Akkor nem 

mutatkozott reá igény, de a felmérés 2020 előtt megismételhető. 

 Jó volna folytatni a faluközpontok és a parkok bővítését és rendbetételét, több szemetes 

kukával és utcai bútorral kellene ellátni a települést. 

 Fontos a talaj és a vizek további elszennyeződésének megállítása és a folyamat 

visszafordítása. (Ki kell találni valamilyen rendszabályt arra, ha valaki nem hajlandó 

fizetni a kanálisért és nem csatlakozik reá a hálózatra.) 
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 Fontos a táj állapotának fenntartása úgy a helybéliek, mint a turizmus számára, ezt 

figyelembe kell venni az új területrendezési terv elfogadáskor. 

 A villanyhálózatot úgy kellene bővíteni, hogy legalább a központban a vezetékek a 

földbe kerüljenek. Úgy kell megpályázni a bővítést, hogy a táj védelmét figyelembe 

véve a vezetékek egyből a földbe legyenek lefektetve. 

 Valamilyen módon meg kell oldani a földek külsősök általi őrzését (a helybéliek 

közötti konfliktusok elkerülése végett) 

 Bátorítani kell további civil szerveződések létrejöttét és a létezőknek fokozni kell az 

aktivitását. 

 Fokozni kellene a párbeszédet és az együttműködést az önkormányzat, a szakmai és 

gazdasági szövetségek, valamint a civil szervezetek között. 

 A közösségi élet fejlesztésére határokon átnyúló programok léteznek az előzőekben 

említett EACEA-n keresztül, ahol meg lehet tanulni, át lehet venni más települések 

programjait és tapasztalatát. 

 Fórumot kell teremteni az alulról jövő kezdeményezéseknek, ezek szűrésének és vitára 

bocsájtásának (Erre külön is elkülönített alapok léteznek az EACEA-nál és az EU-

nál.) 

 A szociális ellátást, a foglalkozásokat és a szolgáltatásokat is kellene fejleszteni a 

rászorulók, főleg az idősek számára. 

 Fejleszteni kell a szociális referensi hálózatot és erősíteni kell a bizalmat az 

emberekben, hogy merjenek segítségért az önkormányzathoz fordulni. 

 A közbiztonság állapotát mindig lehet javítani. 

 Jó volna megoldani a kóbor kutyák problémáját. 

A szellemieket az oktatás és nevelés, a képzés és a kultúra tartják rendben. Ezen a téren 

is akadnak tennivalók. A legtöbb interjúban elhangzott a „mentalitás váltásának” 

szükségessége. 

 Rendezni kell a még fel nem újított oktatási épületek tulajdonjogi helyzetét és fel kell 

újítani az épületeket. 

 Tekerőpatakon az iskolás gyermekek sokszor az európai út mentén kell közlekedjenek. 

Ahol csak lehetséges, szükség lenne járdák építésére 

 Mivel a világ folyamatosan halad, ha valamit szinten tartanak, az tulajdonképpen 

lemarad. Szem előtt tartandó az iskolai infrastruktúra és az oktatás minőségének 

állandó fejlesztése 
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 Szükség lenne a hagyományok ápolására, az lefeledettek felélesztésére, és újak 

bevezetésére. Támogatni kell ebben az iskolákat és a civil szervezeteket. 

 Az iskolákban meg kellene tanítani a környéken használt gépek és eszközök 

használatát. 

 Erősíteni kellene az iskolákban az egészségügyi nevelést és felhívni a figyelmet a 

higiéniai szabályok betartására és egészséges élet fontosságára. 

 Szükség lenne szakképzésre és szakmai tanácsadásra. Nemcsak jó szakembereket és 

tapasztalt előadókat kell meghívni, hanem valamilyen módszerrel be is kell vinni az 

embereket, hogy meghallgassák az előadásokat és alkalmazzák a tanultakat. 

 Az oktatásban és képzésben a civil szervezetek is több szerepet kellene vállaljanak 

 A máshonnan ingázó oktatók számára szükség lenne ideiglenes szálláshelyre, hogy a 

különféle rendezvényeken részt vehessenek, ne kelljen hazautazniuk 

 Felszerelni, modernizálni és tatarozni kellene a kultúrotthonokat 

 A kultúrának és a kulturális rendezvényeknek szüksége van legalább egy megfizetett, 

főállású felelősre, aki az épületeknek is gondját viseli (lehetnek akár egy sport- és 

kulturális rendezvényekért egyaránt felelős személy) 

 A felnőttképzés és az életfogytig tartó oktatás lehetőségeinek megteremtése és 

fejlesztése, pályázati források keresése és felhasználása erre a célra 

A gazdaság megfelelő működése biztosíthatja az anyagi hátteret az élet minőségének 

fenntartásához és javításához. Nagyon sok interjúalany hozta szóba a „munkahelyteremtés” 

fontosságát. (Az idézőjel arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen nem munkahelyekről, hanem 

pénzkereseti lehetőségekről van szó.) Meglátásom szerint itt is sok teendő van, sok 

egyeztetésre lesz szükség, és együttműködési hajlandóságra az érintett felek között. 

 Az emberek tanulnak a működő jó példákból, csak fórumot kell teremteni a sikeres 

tapasztalatok átadásának. Szükség volna egy (megfizetett) személyre, aki felkeresi az 

ilyen jó példával elöljáró embereket, és meggyőzi őket az együttműködésre. 

Ugyanakkor ez a személy kapcsolatot kell tartson a kisebb közösségek 

véleményformálóival és felkeltesse az érdeklődésüket a fórumokon való részvétel 

iránt. 

 Hasznos lenne, ha az előbb említett személy a pályázatírókkal együttműködve, 

tanácsokkal segítené a vállalkozni vágyókat, vagy akár az emberi erőforrást fejlesztő 

operatív programon keresztül vállalkozásindítási és vállalkozásfejlesztési képzéseket 

lehetne indítani a községben. 
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 A külföldön tanuló, dolgozó és tapasztalatokat szerző személyeket be kell vonni a 

közös gondolkozásba és célkitűzésbe. Fel kell használni az általuk ellesett vagy 

megtanult módszereket és technológiákat 

 Az emberek nemcsak azért nem pályáznak, mert félnek a bürokráciától és a hitelek 

kamataitól, hanem azért is mert egyrészt nincs tapasztalatuk, másrészt nem is ismerik 

a lehetőségeiket. Kellene egy személy vagy egy iroda, aki ebben támogatja, 

tanácsokkal és ismeretekkel látja el őket. 

 A létező vállalkozások a már létező ágazatokban kevés új munkahelyet tudnak 

teremteni. Szükség volna valamilyen újfajta termékre vagy szolgáltatásra, amelyre 

létezik igény a gyergyói medencében, de nincs reá megoldás. (Vagy esetleg távolabbi 

fizetőképes felvevő piac.) 

 Az erdőgazdálkodás a legjövedelmezőbb pillanatnyilag a településen. De a fa 

nagyrésze alapanyagként hagyja el a vidéket és más gazdagodik meg a hozzáadott 

értékből. El kell érni, hogy a közbirtokossági erdőkkel versenyvizsgával felvett profi 

szakemberek gazdálkodjanak, a tagság csak tulajdonosként viselkedjen, de 

figyelembe véve nemcsak saját, hanem a közösség érdekeit is. 

 Szakmailag hozzáértő emberek kellene megmondják, hogy érdemes-e lábon eladni a 

fát, vagy ki kell termelni és a minőség szerint szétválogatott anyagot specializált 

helyszínről eladni. 

 Az erdei gyümölcs és a gomba gyűjtése, feldolgozása és értékesítése létezik, de 

gyermekcipőben jár. Ezt is szakmailag profibb és jövedelmezőbb szintre kellene 

emelni. A közbirtokosságok figyelmét is fel kellene hívni reá, hogy nemcsak a fa, 

hanem az erdei gyümölcs és a gomba is fontos erőforrás. 

 A fafeldolgozók legnagyobb problémája az alapanyag bizonytalan hozzáférhetősége. A 

multinacionális cégek képviselői sokszor felverik az árakat a liciteken. A 

közbirtokosság tagjai számára minden ésszerű eszközt felhasználva nyilvánvalóvá 

kell tenni, hogy ha a helyi kisvállalkozások megbuknak, sok helybéli embernek 

megszűnik a munkahelye és az egész községnek rosszabb lesz az élete. 

 A liciteket úgy kellene megoldani, hogy első körben csak a helybéli alkalmazottakkal 

dolgozó feldolgozó vállalatok jelenhessenek meg. A kikiáltási árak viszont akkorák 

kellene legyenek, hogy a helyi kis feldolgozók ne éljenek vissza a helyzetükkel és ne 

verjék le az árakat. Ha a kikiáltási áron nem adódik el a faanyag, akkor jöhessen bárki 

licitálni. 
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 Ha biztosítva volna a nyersanyag, a fafeldolgozók bővíthetnék tevékenységüket, hisz 

pillanatnyilag marketing nélkül is van elég megrendelésük 

 A fa feldolgozásakor keletkező melléktermékekből lehetne helyi energiahordozót 

előállító vállalkozást létesíteni. Egyrészt helyben is kell fűtőanyag, másrészt miért a 

szomszéd községek vállalatai gazdagodjanak belőle. 

 A multinacionális kőkitermelő kevés embernek ad munkát, és még a jelenlegi 

kapacitáson működve is néhány év alatt kitermeli az összes tartalékot. Lassanként ki 

kellene szorítani őket a községből, hisz kevés hozzáadott értéket termelnek, és fel 

kellene lendíteni a manufakturális kőfeldolgozást. A jó minőségi andezitet, nem tört 

kőként kellene kiseperni, hanem manufakturálisan feldolgozni és eladni. 

 Újra lehetne ásványvízvizet palackozni, de úgy, hogy a nyereség a községben maradjon 

és teremtődjenek munkahelyek. 

 A testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése, bővítése és aktív felhasználása növelhetné a 

beáramló tudást és tapasztalatot úgy a gazdaság és a gazdálkodás, mint a civil és 

kulturális élet, valamint a turizmus fejlesztése terén. 

 Habár a legfrissebb statisztikák szerint a turizmus és a vendéglátás a legrosszabbul 

fizető ágazatok Romániában, nem szabad őket lebecsülni. A turizmust preaktivvá kell 

tenni. Nemcsak várni kell a vendégeket, hanem ki kell dolgozni program- és 

rendezvény csomagokat, amelyeket aktívan és agresszíven kell reklámozni, mert nagy 

a konkurencia. 

 Panziók elkezdtek épülni, de fejleszteni kellene a látnivalókat 

 A turizmus területén együtt kell működni más településekkel és közös rendezvényeket 

és programcsomagokat kell ajánlani a potenciális látogatóknak. 

 A vadászat is bővíthetné a turisztikai szolgáltatások körét. A vadásztársaságok 

segíthetnének akár az ösvények és útvonalak kijelölésében 

 Hasznos volna egy falumúzeum kialakítása és a létező régi épületek (például a felújítás 

alatt álló malom) turisztikai potenciáljának kihasználása 

 Jó volna forrást szerezni a marosfalvi kápolna felújítására 

 Ki lehetne alakítani mountainbike pályákat (erdőkben/turista ösvényeken) a Libán 

környékén, mert az ilyesmit űző turisták tartósan helyben maradnak
6
. 

                                                           
6
  Meg lehet nézni, hogyan működik ez a madarasi hargitán és példát venni. Ezek most nagyon népszerűek - 

szakembert is lehet hívni (pihenőpontok kialakítása, étkezési lehetőségek, stb) 
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 Megjelentek már az országban is az elektromos endurok, amelyeknek nincs 

zajszennyezése, ezeknek is kellenek pályák. 

 Jó lenne egy minta esztena működtetése, amit a turista megnézhet és leülhet, ehet/ ihat, 

de nem úgy, mint a hegyi esztenákon. 

 Több interjúalany is említette az állandóan nyitvatartó, jó minőségű vendéglő hiányát a 

községben. Támogatni kellene vállalkozó szellemű embereket egy ilyen egység 

elindításában 

 A mezőgazdaságnak ősi hagyományai vannak a községben, de az évek múlása miatt a 

tudás nem a háború előttről származik, hanem a szocializmus idejéből. Szükség volna 

felébreszteni a régi tudást és azt alkalmazni a mai időkre, de nem az intenzív 

iparszerű, hanem az önmagukat ellátni képes kis farmok irányába. 

 A mezőgazdaságban a pályázati kiírások sikeres kihasználása érdekében az 

önkormányzat kellene képezze és motiválja a fiatalokat, hogy merjenek 

vállalkozásokat alapítani és pályázni. 

 Lakossági fórumokon meg kellene győzni az embereket, hogy ne adják el a földjeiket 

idegenek, csak helybélieknek. Aki túl idősek a megmunkáláshoz, adják el a 

területeket helybéli fiataloknak. 

 A tejkvóta megszűnése az EU-ban járhat bizonyos problémákkal a szarvasmarha 

tenyésztők számára, de összefogással és minőségi munkával ezt ki lehet védeni. 

Fontos volna ezt tudatosítani azok között a gazdák között, akik ezt még nem fogják 

fel. 

 Egy vágóhíd működtetése nagyban bővítené a húsmarhák tenyésztőinek lehetőségeit. 

 A juhtenyésztőket meg kell rendszabályozni, hogy ne engedjék reá az állataikat a 

szomszédok földjeire, amikor azokon hasznos növények vannak. Ennek a 

megoldására vannak példák szomszédos településeken. Karantén és vágóhíd léte és 

működése a juhtenyésztőket is segítené. 

 Meg kellene oldani a farkaskárok keletkezésének a problémáját. 

 Az éghajlat és az időjárás miatt a növénytermesztők nehéz helyzetben vannak, de 

takarmányra mindig szükség lesz. Jó példát kell venni azokról, akik bálázógépeket 

vásároltak és azoktól akik profi módon termelik és értékesítik a szálas takarmányt. 
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Melléklet – Az interjúkon készült jegyzetek 
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