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I. Vezetői összefoglaló
Csíkkozmás jolon fejlesztési slrutépjájcit a Planificatio ós a kolozsvári Max Weber Társadalomkutatáséi l 
Alapítvány szakemberei a helyi véleményfot mólókkal közösen készítették el 20.15 tavaszán. A stratégiai 
teivezést dr. Cfiák László területi tervező irányította, a szociológiai elemzésekre és a kérdőíves leimé
résre vonatkozó feladatokat dr. Veres Valér egyetemi docens koordinálta.

A fejlesztési stratégia kidolgozásához további fontos adalékokkal szolgált a Hargita Megyei tanács, kü
lönösen Becze István, Szabó Barna és /onda l.rika -  a megye vezetése nyitott volt a stratégiákkal kap
csolatos intézményi egyeztetésre. A most folyó tervezések szakmai megalapozásához nagyban hozzá
járult a Magyar Urbanisztikai tudásközponttal folytatott egyeztetés is, ahol magyarországi vezető szak
értőkkel tekintettük át a fejlesztési lehetőségeket.

A stratégia tehát az alábbi elemekből építhető tel:

hivatalos statisztikai adatok idősoros és összehasonlító elemzése,
reprezentatív kérdőíves felmérés a lakosság körében,
helyi egyeztetések sorozata,
általános településfejlesztési jó gyakorlatok,
intézményei egyeztetés,
szakmai egyeztetés.

Csíkkozmás és Csíklázárlalva Hargita megyén belül kimagaslóan jó adottságokkal rendelkezik:

1) igen jók a szántóföldek,
2) itt található a Szent Anna tó.

Ugyanakkor számos problémát is beazonosíthatunk: beszélhetünk az elöregedésről, a közösség egy 
részének elszegényedéséről, de kiemelt figyelmet igényel a roma közösség tarthatatlan helyzete is.

A fejlesztési stratégia megvalósulása esetén sem tud minden kérdést rendezni 2020 ig, de az. az állás
pontunk, hogy amennyiben az itt részletezett programok megvalósulnak, úgy a község sikeresen meg 
teheti a szükséges lépéseket a társadalmi béke és a megfelelő életminőség irányába.

2015. június
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Humán tőke, szociális helyzet
A népesség száma os öss/oliMok’
Csíkkozmás népességszáma n 2031. évi népszámlálás szerint 2115 fő, ebből 1490 fő cl a köz
ségközpontban, a többi 625 Lázárfalván.

A népesség száma településenként

CSÍKKOZMÁS1 2.115
CSÍKKOZMÁS 1.490
LÁZÁRTALVA 625

Népsűrűség: 30,22 fő/ knr!

A népesség száma az elmúlt évtizedben jelentős növekedett, 2003 és 2013 között mintegy 10 
százalékkal. Az országos vagy megyei tendenciákhoz képest a község népességszáma nagyobb 
növekedést mutat.

A népességszám alakulását részletesen megvizsgáltuk a 2003-2013 közötti időszakban, és azt 
figyelhettük meg, Csíkkozmás község népessége a szomszédos csíki községekhez képest job
ban növekedett. Csíkkozmás népessége a 2011. évi népszámlálás óta is kismértékű, 1-2 száza
lékos növekedést mulatott.

A nemzetiségi összetétel a 2011. évi népszámlálás szerint a következő: a népesség 94 száza
léka magyar, 0,6 százaléka román és 2,9 százaléka roma nemzetiségűnek vallotta magát. A 

■ község területének népsűrűsége 30,22 fő/ kn v .

A népesség korösszetételét vizsgálva megfigyelhetjük, hogy 2011-ben a 65 éves és idősebb 
népesség aránya viszonylag alacsony, átlagosan 13,5 százalék, a nők körében 15 a férfiaknál 
pedig 11,8 százalék. A 0-14 éves kiskorú népesség aránya magasabb, 22,9 százalék, és 15-39 
éves fiatal népesség aránya 36, az érett, 40-64 éves felnőtt korú népesség aránya pedig 27 
százalékot képez.

A népesség korösszetételét országos és megyei összehasonlításban megfigyelhetjük, hogy a 
már 1992-ben is a község népessége fiatalabb volt, 65 éves és idősebb népesség aránya me
gyei és országos viszonylatban alacsonyabb. 2014-ben is a községben ugyanúgy 13 százalék 
körüli az 65 éves és idősebb népesség aránya, mostanra már az országos és megyei arányok is 
15 százalékra emelkedtek. Hasonlóképpen a 0-4 éves kiskorú népesség 8 százalékos aránya 
2014-re magasabb, mint országos és megyei szinten. Azt mondhatjuk, hogy a községe fiatal, 
amely stabilan tartja a demográfiai mutatóit.

Az elöregedési index megmutatja, hogy mennyi idős személy jut 100 fős 15 évesnél fiatalabb 
kiskorú népességre. Az elöregedési indexek alapján megfigyelhetjük, hogy a község indexér
téke 59, amely egy a Hargita megyei 90,1 százalékos átlaghoz a romániai 101,9 százalékhoz 
képest egy nagyon fiatal népességet jelent. A megyei viszonylatban is a legfiatalabb község 
Csíkkozmás, más községek közül több is 80 és 100 közötti öregedési indexszel rendelkezik, de 
jóval magasabb az öregedési érték Csíkdánfalván, 139,8 százalék, Csíkkarcfalván 127,2 száza
lék és Kányádon 12.1,8 százalék.

Roconsamíint ,?0 U , INS
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A népesség számának alakulása 2002-2013
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2011. övi népszámlálás Korcsopor tok
0-14 .15-39 40-64 65-i Tot.îl

Csíkkozmás 2.2.9 36 2./.5 13.5 1.00
1 erfi 24.1 .10.5 27.7 1.1.8 100
Nő 21.8 35.6 27.4 15.3 100

A népesség korösszetétele a községben, megyei és országos összehasonlításban 2003
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A népesség korösszetétele a községben, megyei és országos összehasonlításban 2014
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Öregedési index és eltartottsági ráták

Öregedési Idősek el- Gyei műkők 1' Itai lollsági
index tailollsági ellailotlsági ráta

Csikkarcfalva 127.2
i ái áj a 

28.8
rátája

22.6 51.4
Csíkszenlgyörgy 83.0 27.0 32.5 59.4
Csíkkozmás 59.0 21.3 36.1 57.4

Csikdánialva 139.8 3.1.0 22.2 53.2

Oroszhegy I S A 21.5 28.5 50.0

Gyiinosíelsőlok 78.9 71.7 27.5 49.3

Csíkszcntmihály 109.7 29.2 26.7 55.9

Hargita megye 90.1 22.7 _________ 25.3 48.0
Románia 101.9 23.6 23.2 46.8
Románia magyar ki
sebbsége 1-13.7 28.9 20.1 49.0

Forrás: 2011. évi népszámlálás INS 2013

A népesség természetes népmozgalmi! es vándoi mozgása 

A születések és halálozások számának alakulása
Csíkkozmás községben a népességszám alakulásának feltárásához megvizsgáltuk a természetes nép- 
mozgalmai, ami a születések és halálozások számának alakulását jelenti. A demográfiai események 
községszintü vizsgálatában tudni kell, hogy az adatokban jelentős ingadozás figyelhető meg az alacsony 
esetszámok miatt. így 2003 és 2013 között a születések száma 26 és 40, a halálozások száma 17 és 26 
között mozgott évente.

A születéseket vizsgálva, a községben az ezer lakosra jutó születésszám 1992-től 2005-ig 12 18 között 
mozgott, így átlagban meghaladta az országos és megyei szintet, 1000 lakosra számítva, de a megye 
más községeinél is magasabb volt. 2006-tól a sziiletésszámok bár ingadoznak, de magasabbak lettek, 
16 és 18 között mozogtak átlagosan, jóval a megyei és az országos átlag fölött.

A halálozásokat illetően viszont a helyzet rosszabb mind az országos, mind pedig a megyei szinten. 
1992 és 2013 között az ezer főre eső halálozások értéke 16 és 26 között mozgott, cs 2010 és 2013 
közöli sem csökkent, továbbra is 20 és 26 közötl mozog, l-bben az időszakban a romániai és a Hargita 
megyei átlagértékek jóval alacsonyabbak, 11-12 körül mozogtak.

A természetes szaporulat arányszámát az ezer főre eső születések és halálozások számának kivonásá
val kapjuk meg. A községben a természetes szaporulat arányszáma 1992 és 2006 között pozitív, tehát 
a népesség száma természetes okokból növekedik, mégpedig 2004 és 2013 között a természetes sza
porodás arányszáma egy évre pozitív előjelűvé válik, 2 és 9 között mozgott.

□  lanificatio
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Elvcszulotcsek arânyszâma 1000 fore 1992-2013
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Halâlozâsok arânyszăma 1000 fore 1992-2013

A termeszetes szaporodăs arânyszăma 1000 fore, 1992-2013
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A népesség vándormozgásának alakulása
A község népességének vándorlási egyenlege 2003 és 2006 közöli pozitív, a nettó migrációs 
arányszám értéke 0 és 12 között mozgott, 2007 és 2009 között kissé negatívvá váll 0 és -2 
közötti értékekkel, majd 2010-től ingadozó, de 5 éves átlagban pozitív egyenlegű, miközben 
mind Hargita megye, negatív, 0 és -2 ezrelék közötti negatív migrációs egyenleggel rendelke
zett végig ebben az időszakban.

A migrációs egyenleg ezer főre, 2002-2012

14,0 
. 12,0 
i .10,0 

8,0 

: 6,0 

4,0 
■ 2,0 

0,0 
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- 6,0 
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A községbe állandó lakhellyel betelepedett népesség száma évente 21 és 39 közölt mozgott 
2002 óla, összesen 296 fő telepedett le 2012-ig, és 240 fő vándorolt el véglegesen, ezáltal a 
pozitív migrációs egyenleg összértéke 56 fő volt 2003 és 2011 között.

Összevetve a vándorlási egyenleget a természetes szaporulattal, megfigyelhető, hogy az elha
lálozások és a születések száma által generált népességnövekedés 2003 és 2012 között és a 
pozitív migrációs egyenleg, 178 fővel növelte ténylegesen a község népességéi.

A népesség számának és összetételének prognózisa

A 2009-2014 közötti demográfiai adatok függvényében készítettünk egy prognózist arról, hogy 
a község népessége száma és összetétele hogyan alakul a programozási időszak végéig, azaz 
2020-re. Amennyiben a község születési és halálozási viszonyai hasonlóak maradnak a 2009- 
2014. évek átlagához, és a vándorlás 0 szaldós lesz 2015-2020 között, 2020 végére a népesség 
száma 2298 fő körüli lesz, ami 2,3 százalékos növekedést jelent.

A jelentősebb változást a népesség korösszetételében észlelhetünk. A 0 4 éves kisgyermekek 
száma 3,8 százalékkal növekedni fog, és az általános iskolai népességet magába foglaló, 5-14 
éves kiskorú népesség 6,8 százalékkal nő, a 65 éves és idősebb idős népesség aránya pedig 37 
százalékkal növekedni fog. Amennyiben a bevándorlás egyenlege pozitív lesz, és fiatal, mun
kaképes korúak telepednek le a községben, az elöregedés előre jelzett mértékét némileg csök
kenteni tudják.

\
\
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/
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A népesség száma, nemek és életkor szerinti összetétele 2011, 2020 (prognózis)*

7011. népszámlálás Sub 5 5 -14 15 -39 40 ■ 64 65-1 Total

1 ért iák 9b 1S9 385 29? 124 1055

Nők n 158 377 290 16? 1060

Ö.SS/.OSCI1 168 317 762 582 286 211.5
Összesen (%) 7.9 lb.O 36.0 27.5 1.3.5 100.0

707.0 Prognózis

Férfiak 89 182 364 344 171 1151

Nők 8b .15 b 383 304 220 1148

Összesen 174 339 746 648 392 2298
Összesen (%) 7.6 14.7 32.5 28.2 17.0 100.0

Változás 2011-21 (%) 3.8 6.8 -2.1 1 1.3 37.0 8.7

Forrás: 2013. évi népszámlálás, Népmozgalmi adatok (INS, 2015)

*Módszertani adatok: Az előrejelzés (prognózis) egy egyszerűsített kohorsz-komponens mód
szerrel készüli. A feltételek (hipotézisek), amelyek esetén helytálló lesz, az, hogy a születések 
és a halálozások száma 2015 és 2020 között, átlagosan, a népesség korcsoportjain belül ha
sonló lesz a 2009 2034 között átlagosan jellemző állapotokhoz. A korösszetétel a 2011. évi
népszámlálás eredményein alapult.

A népesség egészségügyi helyzete

Az egészségügyi ellátás helyzete és mulatói
A községben működik családi orvosi rendelő és fogorvosi rendelő, valamint van egy gyógyszer-

A község területén az 1000 főre eső családi orvosi rendelők száma 0,5, kissé elmarad az orszá
gos és megyei, 0,6 körüli átlagtól. Az ezer főre eső fogorvosi rendelők száma 0,4, megyei átlag 
fölött, míg a gyógyszertáraké 0,4 viszont közel áll a megyei átlaghoz. Az értékek alacsony 
száma miatt a mutatók számítása nagyon érzékeny az alacsony eselszámokra, más infrastruk
túra csak a községen kívül vehető igénybe.

Az egészségügyi helyzetet községi szinten viszonylag kevés mutatóval tudjuk mérni. Az egyik 
mutató a bruttó csecsemőhalandósági arányszám, az ezer élveszületettre jutó csecsemőhalá
lozás, amelynek értéke ingadozó az alacsony esetszámok miatt, ezért hosszabb időszakokra 
számítottuk ki. Az 2003 és 2008 közötti években 8 ezrelékes volt, országos és megyei átlag 
alatti, ám 2009-2033 között pedig 16 ezrelék volt a mutató értéke, miközben a romániai átlag
értékek alacsonyabbak, 10,7 és 9,4 ezrelékek voltak. A mutató értéke számottevően maga
sabb az országos és a megyei értéknél, míg azok is jóval magasabbak a legtöbb európai ország
ban jellemző értékeknél.

j  lanificatio



\

« W
Y: %

4  I

N STRATLGIA Dl. DI.ZVOI.TAIU. -  3015-2020 
i ; COMUNA COZMENI. JUDEŢUL HARGHITA
. y VERSIUNEA ÍN LIMBA MAGHIARĂ

| V 3.0 HU

Ezer főre eső egészségügyi infrastruktúra (családi orvos, fogászat, gyógyszertár)
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■ Országos 

Regionális 

Megyei

A csecsemőhalálozások arányszáma néhány községben, Hargita megyében és Romániá
ban, 1990-2013

1990- 2000- 2009-
1999 2008 2013

Románia 22.5 15.5 9.4
Hargita megye 16.1 11.5 10.7
Csíkkarclalva 23.6 2.6 15.0

Csíkszcntgyörgy 28.0 19.7 19.3
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1990- 2000 2009-
1999 2008 2013

Gy e rgy ócso m a 1 a 1 va 22.5 4.9 15.6
Csíkkozmás 8.2 16.0

Csíkdánfalva 21.4 3.7 0.0
Oroszhegy 27.6 9.8 0.0

Gyimesfelsőlok 38.5 12.9 10.2
Csíkszentmibály 0.0 22.1 14.9

Csíkpálfalva 6.5 0.0 9.7
Kászon 18.1 26.0 14.8

Csíks/entimre 18.2 23.1
Csíkszenltamás 8.3 7.8

Kányád 0.0 27.6 o b

Csecsemőhalálozások összesen, nemzetközi összehasonlításban 1992-2013

local
1,40%
1,20%

Italia 1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%

Ungaria 0,00%

rural HR

urban HR

V 3.0 HU

national judeţean

regional

Egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettség
A község lakossága a felmérés alapján elégedett a család orvosi szolgáltatásokkal, 67,4 százalék telje 
sen, J9,6 százalék többnyire elégedett, 8 százalék inkább nem, és 5,1 % egyáltalán nem elégedett. Az. 
otthoni beteggondozással ennél elégedettebbek: 82,5 százalék teljesen elégedett. Ezek, az eredmé
nyek kicsit eltérnek az elégedettség megyei szinten 12 községben vizsgált eredményeitől: Csíkkozmás 
lakói kicsit elégeddlenebbek a családorvosi szolgáltatásokkal mint a megyei községeinek állaga, illetve 
kicsit jobban meg vannak elégedve az otthoni beteggondozással, mint a megyei községátlag.

G l lanificatio



I  \  I  VhRSIUNEAÎN LIMBA MAGHIARA
V r a a /  -J

\  S IKA1I GIA Dl DI:ZVOL.TARL - 2015 2020
j < ;  / , £  \ j ) C O M U N A  C O Z M E N I ,  J U D T I  ü l  HARGHITA

V 3.0 HU

Mennyire elégedett a helyi orvosi ellátási lehetöségekkel?(%)

Csíkkozmás 1 eljosen
elégedett

(1)

Többnyin: Inkább nem egyáltalán nem 
elegedet t

a. Családi orvosi szolgáltatásokkal G7.-l% 19.0% 8.0% 5.1%

b. Otthoni beteggondozással 
(pl.Caritas) a?., v;.. 15.0% 1.7% 1.2'%

Hargita megyei községek (12) Teljesen 
elégedel l

löbbnyire Inkább nem egyáltalán nem 
elégedett

a. Családi orvosi szolgáltatásokkal I7.IV« 21.8% 5.5%

b. Otthoni beteggondozással 
(pl.Caiilas) 70.2% 25.3% 3./% 0.8%

Megvizsgáltuk, hogy a község lakossága hol veszi igénybe a különböző egészségügyi szolgáltatásokat. 
A családi orvosi vizsgálatokat a válaszadók 88,8 százaléka a községben veszi igénybe, 6,3 százalék Csík
szeredában, 4,9 százalék pedig máshol. A fogászati kezelést 47 százalék helyben, 30 százalék Csíksze
redában veszi igénybe, és 16 százalékuk meg sehol.

A lakosság nagy része más egészségügyi szolgáltatást nem vesz igénybe. Akik igénybe vesznek külön 
böző vizsgálatokat, kezelést azt Csíkszeredában teszik.

Megkérdezi ük, mennyire voltak elégedettek az igénybe vett szolgáltatással. A válaszadók legtöbb eset
ben teljesen, vagy többnyire elégedettek vollak.

Hol veszi igénybe a következő szolgáltatásokat?

községben Csík - Gyergyó Székely Maros- Más-
szereda szent- udvar- vásár- hol

Szolgáltatás sehol miklós hely hely
Családi orvosi 

vizsgálat 88.8% 6.3% 4.9%

Szemészet 35.0% 1.4% 62.2% 0.7% 0.7%
Fogászati keze

lés 16.4% 47.1% 30.0% 5.7%

Laborat. vizs
gálatok 29.1% 0.7% 69.5% 0.7%
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Mennyire elégedett az egészségügyi ellátással (1-teljesen elégedett, 4-teljesen elégedetlen)?

Családi orvosi vizsgálat 

Szemészei i vizsgálatok 

Kardiológia

Nőgyógyászai 

Reumatológia 

l’ ulmonológia 

Fogászati kezelés 

I aboralóriumi vizsgálatok 

Röntgen 

Ultrahang,

MRI

Műtéti beavatkozás 

Más kői házi kezelés i

lG,40“á’ ,9C®S""
j |

1/,80%

10,40%

i3,6O%6,S0jíM)

i teljesen elégedett Inkább elégedett is Inkább nem elégedett ■ Tgyállalán nem elégedett
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Oktatás tv; továbbképzés 

Az oktatási intézmények helyzete, felszereltsége
A községijén működő általános iskolákban elemi és 8. osztályos általános iskolai szinten tanulhatnak a 
diákok. A 2013/14. tanévben a községben az elemi oktatásban 152, az általános iskola felső tagozatán 
77. tanuló volt beiskolázva. A megyében is hasonlóan többen tanulnak 1 4 osztályban, mint az általános 
iskola felső tagozatán. Lnnék oka egyrészt a 2004-2008 közötti, a korábbi éveknél magasabb születés- 
szám, és részben az 5-8. osztályban az iskolai tanulmányok félbeszakítása, egyes, hátrányos helyzetű 
tanulók esetében. Az iskolai infrastruktúrát 15 oktató, 10 osztályterem, 1 laboratórium, 20 számítógép 
képezi és nincs tornaterem.

A diáklétszám 2008 óla jelentős mértékben növekedett, 2008-ban 140 százalékkal 2002-höz képest, 
aztán 2013-ra közel 180 százalékos növekedést láthatunk a 2002. évi létszámhoz képest, miközben a 
tanulók száma országos szinten 20, megyei szinten pedig 10 százalékkal csökkeni 2013-ig.

A 2013/14. tanévben beiskolázottak, oktatók és az iskolai infrastruktúra száma a köz
ségben

2013

Boiskoláz- 
_ott

61)1>ől:

Ál
talá-

Ok
tatók

Oszt
ály-

termek

Labo
rok

PC. k
Tor

naterem

Összesen Elemi nos
1IAKGITA 29353 16355 17.998 2307 2355 322 5200 135.0
CSIKKAKCI ALVA 256 121 135 19 15 1 26 1.0
CSÍKS/.I NK-iYÖKCiY 541 37? 7.19 43 34 2 57 2.0
C-iYLR ■
CiYÓCSOMAI-AI VA 342

174
168 23 75 4 49 1.0

CSÍKKOZMÁS 224 152 72 15 10 1 20 0.0
CSÍKIJÁN l;AI.VA 193 100 93 19 17 1 31 1.0
(JR03/.I IIIGY 3/1 705 166 31 7.3 2 42 3.0
CiYIMI-SI-l-1 SOI OK 364 193 171 25 38 4 104 1.0
CSÍKS/I NI MIHÁLY 234 144 90 19 17 4 39 1
CSIKPÁI l-AI VA 119 63 56 13 10 1 23 7.0
KÁSZON 359 227 132 31 22 2 26 1.0
( SIKS/FN1IMRI 707 123 79 14 10 1 79
CSIKSZLN1 IAMÁS 227 101 126 17 13 14 1.0
KÁNYÁI) 122 69 53 14 8 2 15
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A beiskolázott népesség számának alakulása, 2002-2013 (2002=100%)

180.0

1()0,0

140.0

120.0

100,0 i -: ■ ■

80,0

60,0
7007 2003 2004 200!5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Karrfalvd Csíks/enteyörp,y • Csomafalva

Kozmás —k— Románia Hargila

Az iskolai infrastruktúrát elemezve a községben, megállapítható, hogy .100 diákra 7,9 ok
tató jutott 2007-ben, több mint a megyei 7,7, és az országos 5,4 fő, ám 2013-ra ez lecsökkeni 
6,7 oktatóra, ami a megyei átlag alatt marad még egy kevéssel. A változás mögött főleg a di
áklétszám változását láthatjuk. A 100 diákra jutó laborok száma 2007-ben 5,6 2013-ban 4,5-re 
csökkent, ami messze alacsonyabb a megyei 11-es átlagnál, és az országos 12-nél is. A 100 
diákra jutó számítógépek száma 2013-ban 8,9, amely az országos átlag fele, és eggyel elmarad 
a megyei 17.7 százalékos átlag felétől is.

Az iskolák infrastruktúrájának mutatói (oktatók, laborok, PC-k száma 100 diákra, tanu
lók száma osztálytermekre) 2002-2013

Oktatók s/áma 
100 diáki a

7002 200/ 2013
KOMANIA 6.0 5.4 .VJ
1 lAKCil l'A 8.4 /./ /.9
CSÍKKARCI Al VA 7A /.0 /.4
CSÍKSZFNTttYÖRCiY 8./ /./ 7.9
(lYT'R-
(iYOlSOMAI-AI VA 8.0 6.8 6./
CSÍKKOZMÁS 7.9 6.7
CSÍKIJÁN l'AI VA (../ 9.0 9.8
OROSZIILGY S./ /.S 8.4
OYIMI SÍI ISÓl.OK 1.1.1 9.6 6.9
CSIKS/I N IMII IÁI Y Ki./ 1 1.8 8 .1
CSÍKPÁI TAI.VA 11./ 12.1 1.0.9
KAS/ON 17.5 10.1 8.u

Laborok s/dina 
100 diákia

PC-k
s7.íma/1U0

lüIHllol. 
/I o.lo

[(’III

7002 2007 7013 7007 7013 2013

8.6 9.3 17.6 3.6 16.8 79.0

6.9 8.8 11.0 L3.1 l /./ 17.5

1.8 3.3 3.9 8.0 10.2 l/ . l

6.4 4.1 3.7 7.1 L0.5 15.9

/./ 873 11.7 4.0 14.3 1.3./

5.6 4.5 9.0 8.9 22.4

4.8 4./ '3.7 18.5 16.1 11.4

5.0 5.4 5.4 I 1.6 1.1.3 lo .l

2.5 11.0 13.9 38.6 9.6

9.1 1 /.I 6.7 10.7 13.8

9./ 9.4 6.6 19.3 11.9

3.4 3.5 5.6 7.3 /.7 i 6.3
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Okiatok s/áma I dlxvok s/ámn l'C k
100 ciuki.! HM) diáki.1 száma/100 1010

200? 200/ 2013 2002 200/ 2.013 2.00/ 2013 :?on
CSIKS/I'NIIMKI' 6.0 0.0 0.0 5.0 6.0 14.4 20.2
(.SIKS/TN I IAMAS 0.1 /.'> 0.0 0.0 5.3 0.2 V/.!>
KÁNYÁD 11./ 0.8 1 l.'j 9.8 ! 6.4 _ 6.9 12.3 1 6.3

Oktatással, tanulással szembeni attitűdök
A felmérés eredményei szerint a községben a népesség 27 százalékának van 1-8 osztályos is
koláskorú gyermeke, míg a Hargita megyei vizsgált 12 község átlagában ez az arány 23,1. Ebből 
82,5 százalék válaszolta azt, hogy helyben já r a gyermeke iskolába, és 1 /,5 százalék, hogy más
hol, nem helyben és nem is a legközelebbi városban. A Hargita megyei vizsgált 12 községben 
átlagban 89,5 százalék válaszolta azt, hogy helyben jár a gyermeke iskolába, és 7 százalék, hogy 
a legközelebbi városban, 3,5 százalék, hogy máshol (egy szomszéd községben, vagy külföldön, 
esetleg Kolozsváron). Azok, akiknek nincs gyerekük, ha lenne, 77,8 százalék helyben járatná a 
gyerekét iskolába, a többiek máshol, míg a megyei községi átlag 88,5 százalék. A megyei átlag 
gal való összehasonlításból az derül ki, hogy a csíkkozmásiak valamivel kisebb arányban já rat
ják gyerekeiket helyben iskolában, mint a megyei átlag.
A tanulással szembeni általános attitűdök alapján a község lakói kicsit szkeptikusabbak mint a 
megyei átlag. A megkérdezett népességnek 40,7 százaléka egyáltalán nem ért egyet, és to
vábbi 12,9 százaléka inkább nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy mai világban nem érde
mes túl sok ével tölteni tanulással, mert úgysem lehet rendesen megélni majd belőle, míg 60 
százalék teljesen és 21,4 százalék inkább egyetért azzal, hogy a tanulás mindennél fontosabb, 
mindenkinek annyit kell tanulni, amennyit csak képes. A második kijelentés kapcsán már töb
ben vannak azok, akik pozitívan értékelik a tanulást, de itt is 6 százalékkal vannak többen a 
megyei átlagnál azok, akik egyáltalán nem értenek egyet azzal, hogy mindenkinek annyit kel
lene tanulnia, amennyit csak képes.
Tanulással szembeni attitűdök

1. Ön milyen mértékben ért egyet az alábbi kijelentések- Egyáltalán Inkább nem Inkább Teljes
kel? nem ért ért egyet egyetért mértékben

egyel ügyeiéi 1

Csíkkozmás

l.A mai világban nem érdemes túl sok évet tölteni tanulással, 
mert úgysem lehet rendesen megélni majd belőle. 40.7% 12.9% 23.6% 22.9%

2.A tanulás mindennél fontosabb, mindenkinek annyit kellene 
tanulni, amennyire csak képes. 10.0% 8.6% 21.4% 60.0%

Hargita megyei községek (12)

l.A mai világban nem érdemes túl sok évet.tölteni tanulással, 
mert úgysem lehet rendesen megélni majd belőle.

43.6% 23.5% 20.6% 12.3%

2.A tanulás mindennél fontosabb, mindenkinek annyit kellene 
tanulni, amennyire csak képes.

4.0% 8.5% 29.1% 58.3%

A helyi iskolával való elégedettséget négy szempontból vizsgáltuk.
Az 5-8 osztályos iskola állapotával nagyon elégedettek aránya 61 százalék, és összességében a 
válaszadók 69 százaléka elégedett (nagyon, vagy többnyire), hasonlóképpen az iskola tansze
rekkel való ellátottságával is 27,2, 6 százalékuk nagyon, és 22,8 százalék inkább elégedett, a
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tanerők felkészültségével is 2,8 százalékuk nagyon, :L5,1 százalék inkább elégedett. A lituláris 
(címzetes) tanárok arányával való elégedettség is aránya: 28,3 százalék nagyon, 12 százalék 
inkább elégedett, az iskolában követeti tantervvel is a többség elégedett (38,4 14,3%). Az elé
gedetlenek aránya a tanárok felkészültségéi illetően a legmagasabb, itt az inkább elégedetle
neké 6,5 százalék, a nagyon elégedetlenek aránya egy százalék körüli. Érdemes megjegyezni, 
hogy míg az iskola állapotáról mindössze 28% nem tudott nyilatkozni, addig a tanlerv követé
séről már a válaszadók 60 százaléka nem tud nyilatkozni.
Összehasonlításképpen, megtekinthető, hogy a Hargita megyei községekben (12) átlagban 
mennyire elégedettek a helyi általános iskolával a lakosok: Az iskola épületének állapotával 
nagyon elégedett 37,3 százalék, a tanszerekkel való ellátással, a tanerők felkészültségével és 
a címzetes tanárok arányával 21,5, a lantervvel 19,4 százalék teljesen elégedett, további 25- 
31 százalékuk minden kérdéssel inkább elégedett. Az inkább elégedetlenek aránya az iskola- 
épület esetében 3,4, a többi esetekben 5-7 százalék körüli, a nagyon elégedetlenek aránya 
mindössze 1 százalék körüli.
Az elemi iskola épületének állapotával 64,3 százalékuk nagyon elégedett, és 11,2 százalék in
kább elégedett, az inkább elégedetlenek aránya 3,1 százalék, a nagyon elégedetleneké pedig 
1 százalék, míg 20,4 százalék nem tudja megítélni. Az eltérések jelentősek falvanként, amíg
l.ázárfalván 52 %, Csíkkozrnáson 64 % nagyon elégedett, és 11 % inkább elégedett a helyi isko-

Az iskola tanszerekkel való ellátottságát és a tanerők felkészültségét már 40 százaléka a vá
laszadóknak nem tudja megítélni, ugyanakkor azok, akik válaszolnak, többnyire pozitívan ítélik 
meg ezeket, az elégedetlenek aránya 5 -7 százalék körüli. Az eltérések a község falvai között itt 
már nem szignifikánsak. A tituláris tanárok aránya, illetve az iskolában követett tanterv már a 
válaszadók több mint a felének nem átlátható, nem tudják megítélni. Azok, akik válaszolnak 
ezekre a kérdésekre, többnyire pozitívan ítélik meg, az elégedetlenek aránya 4-6 százalék körül 
mozog.

Ön mennyire elégedett a helyi általános iskolával (5-8 osztály), a következő szempontokból?

A. Csíkkozmás Nem tudja Nagyon elé Inkább elé Inkább elége Nagyon
megítélni gedett gedett detlen elégedel

len
J.Iskola épületének állapota 28.0% (31.3% 7.!»% J..l% J.l%

2.Iskola ellátottsága tanszerekkel '15.7% 7/.7% 22.8% 3.3% 1.1%

3. laneiők felkészültsége 49.5% 78.01:;, 15.1% 0.5% 1.1%

4.Tiluláris (címzetes) tanítók ará :>r>.v.'íi 73.3% 17.0% 7.7% l.l%
nya
ü.Az iskolában követelt tanlerv 00.4% 18.7% 14.3% 5.5% 1.1%

13. Hargita megyei községek (J 2) Nem tudja Nagyon elé Inkább elé Inkább ('légi' Nagyon
megdőlni gedni! gedett delien elégedel

len
J.Iskola épülőiének állapola :>9.o% 87.3% 7.8.8% 3.4% J .3%

D l ian ificatio



\ SIRATLGIA ÜL DI.ZVOl.TARI: -  201.5-2Ó20 
/ / í  ; ) i COMUNA COZMENI, JUDLTUL HARGHITA

I  , '  VI RSIUNhA ÍN 1IMISA MAGHIARĂ
. /  1 V 3.0 HU

? .Kkoln ellátottsága lans/oiekkel ■10.37:

.Í.Tancrők felkészültsége' 4-i

-I.TiUiláris/címzcTos tanárok aiá
nya
5.Az iskolában követelt lantéi v 45.87,

7.1 3J.071 5.3% 1.5%

31.57;. 7 5 .7% 7.7% 1.07,

2J.5", 25.7% 7.7% J.0%.

19.-1% 26.2% 6.9%. l./%

Ön mennyire elégedett a helyi elemi iskolával (1-4 osztály), a következő szempontokból? Válaszok települések 
szerint (N-143)
Szempont 1 alti Nem

tudja Nagyon Inkább Inkább elé- Nagyon elé
elegeden elegeden godel len gedellen Összes

Iskola épületé Csíkkozmás 70.-1%. 64.3% 11.?% 3.1% ’ J .071 100.071

nek állapul <i 1 á/árlalva 15.9% 57.3% 2.6.0% 6.871 07:. 100.071

Község összesen 19,0'%. bO.6% 15.57; 4.7% .771 100.071

Iskola ellátóit- Csíkkozmás ■17.9% 27.6% 24.5% 4.15', J .051 100.0%
sága tanszerek
kel Lázai falva 44.7% 2.6.6% 18.6% 1] .(>71 ovi 100.071

Község összesein 43.3% ?/.()% 77.7% 6.4% .771 100.071

tanerők felké- Csíkkozmás 41.8% ’ 31.6% 19.471 6.1% 1.071 100.07,

szült sége Ldzáifalva 38.6% 38.67;. 70.5% 7.371 0% 100.0%

Község összesen 40.8% 33.8% 19./% 4.971 .7%

SSOdo•—

Cim/eles lan Csíkkozmás 62.6% 34.77, 8.4% 3.2% 1.171 100.071

ötök aránya 1 azárlalva 44.7%. 39.5% .14.071 071 2.3% 100.0%

Község összesen 60.07'., 36.27;, 10.1% 2.7% 1.47, 100.071

Követett tan Csíkkozmás 54.171 36.57;. 13.3% 5.1% 1 .071 100.0%

teiv 1 á/árlalva 48.8% 30.7% 16.371 7.37, 7.37, 100.07,

Község összesen 57.5";, 27.7% M.?% 4.371 1.471 100.07,

Felnőttképzés, továbbképzés

A népesség továbbképzésének helyzetét vizsgálva először felmértük, hogyan ítélik meg, mennyire 
hasznosítják az iskolai tudást a munkájukban. Csíkkozmás községben a válaszadók 19,4 százaléka szc 
rint teljes mértékben, 12. nagymértékben, 25 százalék szerint pedig kis mértékben hasznosítani tudja 
az iskolában szerzetl tudást. 42 százalék pedig azt válaszolta, hogy egyáltalán nem tudja hasznosítani. 
Az iskolai tudást nem hasznosítók aránya sokkal magasabb a községben, mint a megye más községei
nek átlagában. Ezek az eredmények egyben a tanuláshoz, tudáshoz való viszonyt is jelzik a község la
kosai körében.
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On mennyire tudja hasznosítani a munkájában azt a tudást, amit tanuló évei során az iskolában (egyetemen) 
tanult? (Kérdezőbiztos: az utolsó iskolai szintet kérdezzük)

Válaszok

Totál1 teljes 
liléitekben

2 Mi'if'ymó,'
Lekhtiii

3 kismei ■ 
lékben

A np,yallalán 
nem

2-1 32 66 63 185
2 Csikszenlgyorgy

13.00% 17.30% 35.70% 34.10% 100.00';..

27 17 36 59 139
3 Csikkozmas

19.40% 12.20% 25.90% 42.40% 100.00%

20 33 78 59 196
0 Kászon

13.30% 16.80% 39.80% 30.10% 100.00%

35 35 47 11 1.28
10 Csikszontiniro

27.30% 27.30% 36.70% 8.60% 100.00%

0 68 47 3 11.8
1J. Csil.szontlamas

0.00% 57.60% 39.80% 2.50'% 100.00%

ÍZ Kányád
70 24 60 12 117

17.10% 70.50% 51.30% 10.30% 100.00%

Margitj  megyei 7.70 347 641 360 1619

községek(1?) 16.70% 21.40% 39.60% 77.70% 100.00%

A megkérdezeti népesség 46,8 százaléka részt vett már valamilyen továbbképzésen, átképzésen, és ha 
ezután szerveznének egy adotl szakmában, ami érdekelné, akkor ugyanennyien 46,8 százalékuk venne ' 
részt, 79 százalékuk pedig a gyermekének is javasolná azt.

A Hargita megyei községekben (12) átlagban 40 százalék vett már részt, és 39,3 százalék venne részt 
továbbképzésen, átképzésen, és 82 százalék javasolná a gyermekének is, hogy vegyen részi.

Vizsgáltuk a továbbképzés/álképzés szintjét is, amit a népesség preferálna. Arra a kérdésre, hogy mi
lyen szinten szervezett átképzés felelne meg neki, a község megkéidezett lakosainak löbb mint a fele 
(64,1 százaléka) a szakképzést válaszlolla, az érettségi utáni poszlliceális képzési 23 százalék válasz
totta, míg 14,8 százalék egyetemi képzést választana. Más, rövidebb kurzusokra mindössze 6,6 százalék 
gondolt. Kevés, mástél százalék körüli azok aránya, akik nem válaszoltak.

Arra a kérdésre, hogy milyen területen, szakmában szervezett átképzésen venne részt szívesebben 
58,7 százalék válaszolt. A megjelölt szakmák nagyon szóródnak, a legnépszerűbb a mezőgazasági terü
let, de emellett többen említik az idegen nyelvet, az egészségügyet, kereskedelmet és a mechanikát.
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Továbbképzéssel, átképzéssel kapcsolatos vélemények

Csíkkoztnás Igen Nem

l.ddigi pnlynlulásn soián Ön vett mai tészl valamilyen 
továbbképzésen, alképzésen?

46.8% 53.2%

Amennyiben s/erve/nenek egy adott szakmában át- 
kepzésl/továbbképzésl, Ön iész.1 venne ezen?

46.8% 53.2%

t:s az ön gyermekének javasolná, hogy részt vegyen? 79.0% 21.0%

Hargita megyei községek (12) Igen Nem

ndriigi pályafutása során Ön vett már részt valamilyen 
továbbképzésen, átképzésen?

40.6% 59.1%

Amennyiben szerveznének egy adott szakmában ál 
képzést/továbbképzést, Ön részt vennp ezen?

39.3% 60.7%

Its az ön gyermekének javasolná, hogy részt vegyen? 82.3% 17.2%

És milyen szinten szervezett átképzés felelne meg Önnek?

Képzési szintek

egyetem
érellségi
utáni
poszlliceális

szakképzés
más jel
legű tan
folyam

Nem vá 
leszólt

Total

1 Kaidalva
8 1 2 24 0 35

22.90% 2.90% 5.70% 68.60% 0.00%, 100.00%

2 Csikszenlgyoigy
5 4 7 34 0 50

10 00% 8.00'.':. 34.00% 68.00% 0.00%, 100.00%,

3 Csikkozmas
9 14 33 4 1 61

14.80% 23.00% 54.10% 6.60% 1.60% 100.00%

4 Csikdánfnlvn
4 3 5 36 0 48

8.30% 6.30% 30.40% 75.00% 0.00% 100.00%,

9 Kás/on
!> 5 13 18 0 41

12.20% 17.30% 31.70% 43.90%, 0.00%', 100.00%

J2 Kányád
7 2 70 2 1 32

21.90% 6.30% 63.50'% 6.30% 3.10% 100.00%

Hargita megyei 103 81 179 252 3. 618

Községek (.12) 16.70% 13.10% 29.00% 40.80'% 0.50% 100.00%
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Szabadidő, kulluia. sport 

A népesség szabadidő töltési formái
A község népessége a leimérés során 1.7 féle szabadidő töltési fői marói mondhatta cl, hogy kedveli-e, 
van-e lehetősége helyben gyakorolni, és ha nem, lenne e igény arra, hogy helyben is gyakorolhassa. A 
népesség legnagyobb arányban a következő tevékenységeket kedvelte: leginkább az éttermei kedvelik 
(SS,9 százalék), meg a lasl food, pizzázót (46,1 százalék), ezeket követi a színház, opera (43,7 százalék) 
meg a kávézó (41,1). Harminc százalék fölötti népszerűségnek örvend továbbá a kocsma, söröző, bo
rozó kalegótia, a könnyűzene koncert meg a rendezvényház. Legkevésbé vonzónak a klubok, az. ön
képző csoport, illetve a közösségi ház bizonyul.

Arra a kérdésre, hogy a kedvelt tevékenységekre milyen gyakran van lehetőségük, tudnak időt szakí
tani, átlagosan a legtöbben havonta, vagy ritkábban választ adták, a gyakoribb időlöltést csak kevesen 
engedhetik meg. Érdekes azonban, hogy a legmagasabb értékel a kocsma és az. önképzőcsoport kapja, 
noha ez utóbbi a faluban a kevésbé kedvelt szabadidő töltési formák közé leli sorolva.

Arra a kérdésre, hogy a községben van-e rá lehetősége, valamint, ha nincs, igényt tartana rá, eltérő 
válaszokat kaptunk. A leginkább kedvelt kategóriák közül az étteremre, kávézóra, pizzázóra, kocsmára 
igény is van, lehetőség is (valójában úgy tűnik, jóval több a lehetőség, mint az igény). Nagyobb az igény 
a lehetőségeknél a színház, koncert esetében.

Milyen szabadidő töltési formákat kedvel? A tevékenységeket kedvelők aránya (%)
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Kocsma/sör./bor. 38.8 43.8 38.8 29.2 46.9 36.8 1.3.7 34.3 35.2 22.3 47.5 44.4 36.1

Éttereim -18 /J..3 58.9 42.5 65.4 4/.9 46.1 5/.9 55.1 38./ 61.3 73.4 55
Diszkó 21.6 18.9 23.4 21.2 22.2 15.1 6,4. 9.4 13.4 11.5 34.5 9.7 21.6

Klubokba 20.8 16.4 8.6 15.3 12.5 1.1.1 3.2 7.9 11.3 4.1 15.1 12.2 11.5
Kávézóba/ 40.4 53.1 41.1 40./ 4/.6 49.7 42.7 4 /. 1 44.9 48.8 30.3 4 1.5 44.2

rasl-food, piz 
zázó

2/ 51.2 46.1 31.6 3/.S 25.5 43 33.1 31.8 39./ 30.3 50.4 3/.5

Színházba,
operába

41.2 39.6 43.7 37.6 39 76.3 46.4 52.5 34.2 52.8 31.1 26.8 38.9

Könnyűzene
koncertre

20.6 37.3 34.3 25.4 30.5 23.3 44.3 33.6 24 38.2 37 27 30.9

Kozmetika, szolá
rium

19 23.4 17 24.6 35.4 17.9 26.7 19.7 9.7 20.7 ■ 26.9 13.8 20,1

Fitness-klub
kondi-terem

, 10.8 20.2 19 12.7 22.2 ' 9.6 12.2 21.6 5.6 18 23;5 13 15.2

Színjátszó kör 5.8 17.2 17.6 20.3 22.2 4.1 27.7 39.7 27.6 24.4 68.1 34.1 25.8

önképző csoport 12.9 11.1 11.3 17.1 11.1 4.1 17.5 33.8 14.3 8.2 17.6 3.3 13.6
Népfőiskola 1 15.6 20.7 5.9 8.6 2.8 17.7 29 21 40.3 16 3.3 15.8
Kalandpark 7.9 14.2 25.7 15.3 18.5 7.5 19.4 28.1 13.3 22.3 17.6 6.5 16.3

Akadálypálya 1 11.1 20.6 18.6 14.3 6.2 21.2 20.3 12.3 14 21 7.3 14-
Rendezvényház 44.7 16.5 30.7 39 62.8 11 24 55.8 33.7 31.1 86.6 13 36.1

Közösségi ház 25.6 29.5 12.6 37.3 53.4 15.5 91.3 47.1 12.8 44.4 81 14.9 33
Milyen gyakran tud időt szakítani rá?
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Csikkozmás Knida;va
('sikdánldlva C 'iksz. :nl tamás

4 liclt'iilc; loliuvoi,J Isc:lc‘!i!<’
2 iuvo'ii.i. i rill..ibb.in. U solu N+ Átlíifí N' Átlag N* Átlag N* Átlaj'.

Koc.sma/sör./boro/o 59 2.14 ■11. 2.05 40 7.5 W S § IS I9 S i i ^ l./l

rtliíivni 71 1.39 53 1.6? 56 1.39 78 1.1

1 )ib/k('j 27 1.7 2./t> 29 Atifi i P i l l l l i i i S 1.5/

Klubokba 10 1.3 :m 2.33 ?? 7.32 ■) )i / 1.55

Kávé/óha/Uvi/oba 54 2.09 43 1./4 49 1.88 3b 1.39

fasi-food, pi//á/.ó 58 1.52 29 1.9 40 J../8 50 1.7

S/.iiil opoiába 50 1.14 49 1.22 48 1.08 30 1.7.3

Könnyűzene
43 1.14 21 1 .()r> 3/ 1.77 34 1.70

Kozmetika, s/.oláiium 21 1.38 19 1.63 29 1.55 20 1.38

Hitiipss klub kondi-terem 15 1.6 11 L./3 18 1.72 20 J .31

Színjátszó kői 13 1.08 4 J .25 25 J .6 48 1.19

önl;ép70 csnpnit 6 2 12 1.7b 20 1.0 14 1,3(.

Népfőiskola 6 1.5 1 3. 1J 1.64 J4 1.5

Kalandpark 14 1.14 ;> m & s m 17 1.35 10 1.44

Akadalypalya 10 1.3 I l l i i i i i l 20 1.45 15 1.4

Rondo7vényhá/ 34 1.26 Y2 1 06 47 1.78 73 1.76

Közösségi ház 46 1.3 /!> .1 .05 72 1.7.8 63 1.13

*N: válaszolók száma (akik kedvelik)
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A községben van rá lehetősége? Ha nincs, igényt tartana rá?

Közösségi h.i/ 

Rendezvonyhuz ■ 

Akadálypálya 

Kalandpaik 

Népfőiskola ' ■. 

önkép7ö csoport 

Színjátszó kör ; 

Fitncss klub kondi leiem  y -  

Kozmetika, szolárium

i Könnyűzenei koncéi trn f:icín.1 : í í p :l.

Színházba, operába 

Fast-food, pizzázó 

Kávézóba/teá7Óba

*  H
■ i,:?C 

■'í U
J . .1.4

1

1,08
l

l,ü

smmímmmBmmmsm
__________ I
■ it.W* szc.-",>■.

: lj,38

1.14

1.14

iiiiia s s ii4 1,52

— 2, 09

Klubokba 1,3

Diszkó 1,7

Étterem W“ “T ^  1,39

Kocsma/sör./borozó t*■ei-.-.v.yiv.-i.Ví ■ j ' iá r ;- " - .- . ' ! ; . . ;2,14 !_L____J
0 0,S L 1,5 2 2,5

A népesség sportolási szokásai
A községben megkérdezettek 25 százaléka válaszolta, hogy sportol, vagy szeretne űzni valamilyen spor-

Arra kérdésre, hogy milyen sportol sz.oktak űzni, vagy szeretnének gyakorolni, ha lehetne helyben is, 
Csíkkozmás községben a köveikezö válaszokat kaptuk: a legtöbben a focit említették (39,2%), ezt követi 
a kézilabda 7,8 százalékkal, cs a korcsolya 5,9 százalékkal. Az, hogy milyen gyakran űzi, az függ a válasz 
tott sporttól, de havi rendszerességgel csak a focira van lehetőség, bár ezzel is csak 20% él. Többnyire 
ennél ritkábban sportolnak bármit is.

A válaszadók egynegyede mondotta, hogy helyben tudja gyakorolni, további 25 százalék Csíkszeredá
ban és fele csak máshol tudja gyakorolni azt a sportot, amit kedvel. A különböző sportok szerint nézve, 
helyben leginkább kosarazni szoktak a helyiek, focizni helyben, Csíkszeredában és máshol is szoktak. 
Korcsolyázni csak Csíkszeredában van lehetőség.

Arra a kérdésre, hogy milyen beruházást javasolna a sporttevékenységek fellendítésére, a megkérdő 
zeltek 64,3 százalék (92 fő) válaszolt, és legtöbben a sportcsarnok-tornaterem javaslatot, valamint a 
modern focipályát említették, de elhangzott a lovarda, korcsolyapálya javaslat is. A válaszadók közt 
akadl egy olyan is, aki szerint ezen a téren semmibe nem kellene beruházni.
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Mil sportol?

( sil.S/e!- 
mih.ily

Kai (.falva
Csil.s/enl

i’.VHfüy
Csikkormas (.sikdanlalva Üios/hogy (lyimosfclsulok

foci 31.10% .1 2.40% 33.30';;, 39.20% 20.00% 2/. 10% 51.40%

Lei emlőéi 2.00'% 10.20% 5.40%,

jegkniong 2.20% 4 30 2.00% 2.00% 14.30% ?./0%

kézilabda 8.90'.’,. 8. /()% 2.00'%. 7.80% 28.60% 11.90% 13.50%

korcsolya 26.10% 37.50% 5.90% 5.70% 8.50%. 13.50%'.

tenisz ?.?()% 3.90% 2.00%

asztalitenisz

us/ns 2.20% 5.90% 5.90% .17.10% 18.60% 5.40%

egyoh 1)330% (13.80% 19.60% 29.40% 11.40% 15.30% 8.10%,

Milyen gyakran űzi e sportot?

Spoil megnevezése soha lilkáhban havonta hetente hetente
lübbs/öi

Foci 40.0% 40.0% 20.0%

Kézilabda 50.0% !>0.()%

Korcsolya 100.0%.

Úszás 100.0%

Motors poi lók 100.0'%

Kosai labda 100.0%

1 i'yob 66. /%, 33.3%,

Összesen 26.7'% 53.3% 13.3% 6. r/o

Hol szokta gyakorolni?

Hol szokla gyakomlni?

’ C'sik tiy .szent-
Spoil megneve/ese: helybeli szeieda miklos máshol

1 oci 33.3% 33.3'% 33.3%

Kézilabda 100.0%
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I loi s/okld gy.ikmoini?

Sport megnevezése: helyben
Csík

szereda
Ciy.s/ôiil

miklós máshol

Koicsoîyn ........100.0%

Lîs/js 100.0%

Kosai la beid 100.0;..

Egyéb 33.3% 66.7%

1 oci 33.3% 33.3% 33.3%

Összesen 25.0% 25.0% 50.0%

A községben vnn rá lehetőség?

A községben van rá 
lehetőségi

Község van nincs

Csíkkozmás Spuri megneve
zése:

foci SO.OV.i 50.0%

kézilabda 100.0%

korcsolya J00.0%

I I S 7 . I S 100.0%

motoispoitok 100.0%

kosárlabda 1 0 0 . 0 ' : , ' .

ogyeb 33.3% (iö. 7%

lot ni 26.7% 73.3%
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Szociális s;'oií>i!LiLcsok

A kérdőíves felmérés sorén megvizsgáltuk a község szociális helyzetét is. Számba véltük, hogy 

milyen szociális problémákkal küszködnek a község lakói, ezekben a szociális problémahelyze

tekben milyen erőforrásokra tudnak támaszkodni, milyen szociális támogatásokat ismernek és 

vesznek igénybe, mennyire elégedettek a szociális védőhálóval. Ugyanakkor azt is felmértük, 

hogy a válaszadók a maguk részéről mennyire hajlandóak másoknak segítséget nyújtani (ön

kéntes munka és adakozás által), végül megvizsgáltuk a beteggondozási helyzetet is.

A község lakóinak szociális problémái

A községben megkérdezettek 6b,4 %-a sorolt fel valamilyen problémát. A legtöbben 25,9 %- 

uk két problémát, továbbá 21 %-uk egy problémát, 19,6 % három problémát. A romák szigni

fikánsan több problémát soroltak fel, mint. a magyarok (2,25-öt az 1-hez képest). A romák és 

magyarok problémái között is jelentősek az eltérések. A konkrét említési arányok az alábbi 

táblázatban láthatóak, amit fontos kiemelni, hogy a romák felülreprezentáltak az anyagi je l

legű szociális problémák esetében (jövedelem hiánya, munkahelytalálással kapcsolatos ta

nácsadás hiánya, lakóhely hiánya, élelmiszerhiány), de a kisgyerekek mindennapos felügyele

tével és az egyik szülő tartós távollélével kapcsolatos problémákat is nagyobb arányban em lí

tették, mint a magyarok. A magyar válaszadók között az idősek elszigetelődése, magányossága 

volt jellemzőbb, valamint a fizikai korlátozottságuk a hétköznapi teendők és a bevásárlások 

elvégzése terén.

lanificatio
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A község lakúi allal leggyakrabban cmlítclt szociális profilúinak

romák magyarok összesen
Szociális probléma

g y a k o risá g
a rá n y

(% ) g y a k o risá g

a rá n y

(% )

g y a k o risá g  | a rá n y

{%)

Jövedelem hiánya 28 80,00 48 44,44 76 53,85
Munkahely hiánya a család egy vagy 
több tagja esetében 6 17,14 14 12,96

20 13,99

Munkahely találásával kapcsolatos
7 20,00 1 0,93

8 5,59
tanácsadás hiánya
Az állam által bi/tosítoll segélyek
vagy más jogok igénybe vételével 3 4

______
4,90

8,57 3,70
kapcsolatos tanácsadás hiánya
Lakóhely hiánya / 20,00 7 4,90

Minőségi élelmiszer hiánya 4 11,43 2 1,85 6 4,90
A család minden lagja számára ele
gendő mennyiségű minőségi élelmi
szer hiánya

2 5,71
2 1,40

A kisgyermekek napközbeni felügye-
9 25,71 6 5,56

15 10,49
letéve! kapcsolatos segítség hiánya
Az egyik szülő tartós távolléte a gyer
mekek mellől

4 11,43 5 4,63
9 6,29

Mindkét szülő tarlós távolléte a gyer
mekek mellől

1 2,86
1 ' 0,70

Az élettárssal való konfliktusos vi
i i i l l l l t 2,86

1 0,70
s/ony
Konfliktusok a gyermekekkel S l l l S l i 2,86 B liiiS lil 0,93 l i i l i l i i 1,40
A gyermekek gyenge iskolai erediné-

illf iS S il 2,86
l i l l l l l 0,70

nye, tanulási nehézsége 
Súlyos/krónikus egészségi probléma A 3,70 7 5,593 8,57
valamely családtag esetében
Egészégiigyi tanácsadás hiánya 5 4,63 5 3,50
Egy idős és/vagy beteg családtag 
napközbeni gondozásában való segíl- 1 2,86 2 1,85

3 2,10

ség hiánya
Magányosság érzése 1 2,86 6 5,56 7 4,90
Tizikai korlátozottság, akadályozott

1 0,93
1 0,70

ság a bevásárlásban
Fizikai korlátozottság, akadályozotl- 
ság a mindennapi háztartási munkák 
elvégzésében

5 4,63
5 3,50

A háztartáson kívüli szórakozási lehe 3 2,78
3 2,10

tőségek hiánya O

Összesen 35 100% 108 100% 143 100%

□  lanificatio



Ó \  SIRA'II .GIA 1)1' DEZVOLTĂRI-: -  2015 2.02.0 
, /  jj' | I COMUNA COZMENI, JUDEŢUL HARGHITA

H VI.RSRJNLA ÎN LIMBA MAGHIARĂ
m J f  ! V 3.0 HU

A község lakóinak erőfoi rásai, elérhető szolgáltatások

Az említett szociális problémahelyzetekben n válaszadók (megkérdezetlek 92,3%-a) túlnyomó 

többsége, 79,5 %-a családja és rokonai segítségére támaszkodik, ez azt jelenti, hogy a lakosok 

eisődltíges erőforrása a szociális problémahelyzetekben a csalód és a rokonság. A válaszadók 

továbbá megemlítenék a szomszédok és barátok segítségét (6,0%). A helyi hatóságok segítsé

gére a válaszadók 5,3 %-a támaszkodik, valamilyen szociális tevékenységű szervezetre 1,5 %, 

az egyházra 0,75 %. Azok aránya, kik nincs akihez segítségért forduljanak 8,3 %-os. A község

központ, és a hozzátartozó I ázárfalva között nincs szignifikáns különbség ebben a tekintetben.

A helyi hatóságok és szociális szolgáltatások segítségét igénybe vevők aránya azonban az em 

lítettnél valamivel magasabb, ugyanis az elmúlt évben a megkérdezettek összesen 33,6 %-a 

részesült valamilyen támogatásban (anyagi támogatásban vagy szociális szolgáltatásban).

A szociális támogatásban (anyagi vagy szolgáltatás) részesülő lakosok aránya a községben

A megkérdezettek 70 %-a említett valamilyen szociális támogatást biztosító intézményt, vagy 

programot. I ontos kiemelni, hogy a válaszadók csak korlátozott mértékben tudnak különbsé

get tenni az állami/önkormányzati, nonprofit és egyházi szociális szolgáltatások között, vala

mint a szociális támogatások és szociális szolgáltatások között. Az egyetlen említett szociális 

szolgáltatás a Gyulafehérvári Caritas programja (23,78 %), viszont számos szociális támogatást 

felsoroltak, mint a szociális segély (9,79 %), EU-s támogatás (9,79 %), szociális segély romáknak 

(9,09 %) stb. Ami az elérhető szolgáltatásokat illeti, mind Csíkkozmáson, mind pedig 

Lázárfalván működik nappali foglalko/tntó program és otthoni beteggondozó szolgálat is.

□  Icmificatio
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A polgármesteri hivatal szociális tevékenységei között említették a szociális segélyt (7.6,57 %■ 

uk), a „romáknak szóló szociális segélyt" (13,29 %), a közmunka programot (4,20 %), rle a csa

ládi pótlékot, gyermekpénzt, EU-s élelmiszercsomagot, higiéniai csomagot romáknak, karácso

nyi ajándékosztást és közbirtokossági támogatást.

A polgármesteri hivatal szociális tevékenységével a megkérdezettek közei kétharmada (65,1%) 

elégedett, egyötödük elégedetlen maradék 15,4 %-tiknak pedig nincs határozott véleményez 

Az önkormányzat szociális tevékenységével való elégedettség terén nem találtunk szignifikáns 

különbséget települések szerinl, viszont az idősebb korosztály inkább elégedett, mint a fiata

labb. Míg a 75 év fölötti válaszadók teljes csoportja elégedett a polgármesteri hivatal szociális 

tevékenységével, és az 56-75 év közöttiek között az elégedettségi arány 90 % os, addig a 36- 

55 év közöttiek csoportjában 68,6 %-os, és a 18-35 év közöttiek csoportjában pedig 72,5 %-os. 

A válaszadók valamivel kevesebb mint fele ért egyet, azzal, hogy az állam több pénzt kellene 

költsön a rászorulóknak szóló szociális szolgáltatásokra még akkor is, ha ez az adók növekedé

sével járna (7.8% ért teljesen egyet ezzel és 17,5% részben), körülbelül harmaduk utasítja el 

teljesen (35,0% egyáltalán nem ért egyet) további 16,8 %uk inkább nem ért egyet ezzel.

Hajlandóság az önkéntességre és karitatív segítségnyújtásra

Az állam és a nonprofit szervezetek szociális támogató tevékenysége mellett egy közösségen 

belül fontos erőforrás a közösségi összetartás, a kölcsönös segítségnyújtás. Csíkkozmás község 

lakosai körében közepes mértékű kariUtlív hajlandóságot találunk, mivel az elmúlt évben 25,2 

%-uk vett részt valamilyen karitatív tevékenységben (69,9 %-uk nem vett részt ilyenben, 4,9 

% uk nem válaszolt): a legtöbbjük (12,6 %) önkéntesként dolgozotl, de használati tárgyat ado

mányozott 8,4 %-uk, továbbá pénzt adományozott 5,6 %-uk.

■' A teljesen elégedettek aranya 32,9 %, a többnyim elegedettcke 32,2 Inkább nem elégedett a válaszadók 
10,S % a, egyáltalán nem elégedett pedig, 9,1 %n. A határozatlanok aránya 1V I  % os.
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Önkéntesség es karitatív tevékenység elterjedtsége a községben -bein)

100
90
80

00
00
40

20

10
0

12,6

pénzt adományozóit használati tárgyal 
adományozott

önkéntesként
dolgozón

A beteggondozás helyzete a településen
A településen elérhető a Gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozó szolgálata.-’ üzen kívül 

a válaszadók (válaszadási arány 99,3%) mintegy 13,4 %-a gondoz idős, beteg vagy sérült sze

mélyt. Közülük 12,7 % családtagot (az esetek 5,6 %-ában ez a családtag egy háztartásban él a 

gondozó személlyel), 0,7 %-uk pedig családon kívüli személyt.

A válaszadók 8,5 %-a részesül valamilyen gondozásban (6,3 % uk családtagtól, továbbá 0,7 % 

családon kívüli személytől, 1,4 % pedig hivatásos gondozótól). Azon személyek aránya, akiknek 

szüksége lenne gondozásra, de nem részesülnek benne 3,5 %.

' Lolliit érdemes lenne <idcHok.it kérni a Carilaslól is a szolgáltatási igénybe vevők s/,imáról, helyzetéről...
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Társadalmi inklúzió
A kozmási alanyok 87,4% vallotta magát magyarnak és IV , 1% romának (cigánynak), valamint 
0,7% más etnikumúnak. A kérdőív kitöltéséért felelős kérdezőbiztosok azonban további nyolc 
személyt azonosítottak romaként, akik magyarnak vallotlák magukat.

Csíkkozmás etnikai összetétele (%)

Csíki <ozmás

Magyar Román Roma (cigány) Más COT AL (N)

82,4 0 l /, l 0,/ L43

A felmérés szerint a csíkkozrnási romák követik a magyar lakosság vallását. A romák iskolázott- 
sági szintje alacsonyabb a nem roma lakosságénál, legfeljebb csak a 8 általános osztályt vé
gezték el. A megkeresett romák közül egynek sincs munkahelye.

A felmérésben azt is megvizsgáltuk, hogy hogyan viszonyulnak a helyi nem-roma lakosok a 
romákhoz, mekkora a társadalmi távolság közöltük, mennyire elfogadóak á romákkal szem
ben, valamint, hogy ezek az attitűdök hogyan fordítódnak le a konkrét élethelyzetekben.

Kozmáson az átlagnál elfogadóbbak a lakosok: több mint negyedük akár közelebbi viszonyt is 
kialakítana a romákkal (rokonsági viszonytól egészen szomszédsági viszonyig). De az átlagnál 
többen vannak, akik nem élnének velük egy országban (55%), szemben a vizsgált 4 község át
lagával (53,2%).

Társadalmi távolság Csíkkozmáson (%)

Csokidba fogad
nám (házasság, Elfogadnám la-

elfogadnám 
munkától snak

1 Ifogadnám 
szomszédnak

f-gy faluban/va
lósban laknék 

vele

Lgy országban 
se laknék vele

Nem tudja 

/NV
örökbe)

Komán Koma Komán Koma Komon Koma Komon Koma Komán Koma Komán Roma Komán Koma

Csikko/mas 
magyar (N-1 11)

40,2 3,6 5,4 0 23,2 20,7 10,7 7.2 (>,2 11,/ 12,5 55.0 1,8 1,8

Nincs különbség az között, hogy a nők és a férfiak hogyan viszonyulnak a romákhoz, ugyan
olyan mértékben elutasítóak. Ugyanígy, az iskolázottsági szint sem befolyásolja az attitűdökéi.

A magyar válaszadóknak több mint kétharmada rossznak ítélte mega romákkal való interakció 
lehetséges formáit. A legelfogadóbbak a közös munkahely vagy együttdolgozás lehetőségével 
szemben voltak, de azt. is elég sokan elfogadják, hogy a gyermekek együtt játszódjanak.

lanificatio



\ STRATEGIA Dl DEZVOLTARE ■■ 201b 2020 
\ \ - . / / í  \ I ' } COMUNA COZMENI, JUDI TUL HARGHITA
I  \  ' I  , - VERSIUNEA ÍN LIMBA MAGHIARĂ 
\m m m * ' 1 V 3.0 HU

Véleménye szerint nz jó vagy rossz, hogy a...{%)

iilHIS magyarok és cigá- 1mngy<u cigány ;

magyarok es cigá
nyok ugyanabban a 
reszeben éljenek a

n.igyai és cigány 
gyermekek egy 
osztályban tamilja

nyék ugyanabban a 
műhelyben/

helyiségben dolgoz

iománok és cigányok 
öss/eházasodiana k 
(N=107)

gyei ekek együtl 
játszódjanak? 
(N-110)

falunak (N-l.ll) nak(N 110) /nnak(N 109)

Nagyon jo 0 0 0 6,5 0

Csikkor más

ló 1?.(> 22,7 35,8 55,1. 31,8

Köss? 61.3 48,2 47,7 28 48.2

Nagyon tossz. ?6,i 29, J 16,5 10,3 20

Ennek a kérdésnek a kapcsán is megvizsgáltuk, hogy van-e eltérés a férfiak és a nők attitűdje 
között, illetve azt, hogy az iskolázottsági szint befolyásolja- e a viszonyulást a felsorolt élethely
zetekhez, de nem találtunk összefüggést.

Egy következő kérdéssorban azt próbáltuk megvizsgálni, hogy a kérdezettek szerint milyen 
mértékben számít az etnikai hovatartozás abban, hogy valaki munkát találjon, hogy a gyer
meke sikeres legyen az iskolában vagy, hogy egy személy általában sikeres legyen az életben. 
A válaszadóknak körülbelül háromnegyede válaszolta azt mindhárom kérdésre, hogy az etnikai 
származás nem számít, vagy kismértékben számít ahhoz, hogy valaki sikeres legyen vagy mun
kát találjon.

Itt a faluban mennyire számít a nemzetiség, etnikai származás, ahhoz hogy...: (magyar minta, N=lll)

1 oljes

inéi lekben
Nagyméi lekben Kismértékben

1 gyállalán 

nem

Valaki munkát vállaljon!* (%) 16,4 2í),4 38,2 19,1

A gyeimeke sikeres legyen a/ iskolában? (%) 1/,1 31,5 24,3 27

Sikeies legyen az eleiben? (%) 15,3 28,8 19,8 36

Egy további kérdéscsoporttal már nem csak attitűdöket vizsgáltunk, hanem konkrét viselke
dési formák és interakciók meglétével (vagy hiányával) próbáltuk megnézni, hogy milyen kap
csolat van a helyi lakosság és a romák között. Az alábbi táblázatban az elkerülés mértékét mu
tatjuk be.
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Magyar minta {%, N=110)

Á lta lá b a n  h o g yan  v is z o n y u ln a k  3 h e ly b e lie k  (tö b b sé g ie k ) a ro m a / c ig á n y  k ö zö ssé g h e z  a fa lu b a n /k ö z -  

sé g b e n ?
Csíkko/rnás

A Idluholiok, amennyiio lehelik, elkel ülik rigányldkla részt (ültél), csupán néli.niy.iii járnak oda a lühb 3,1,

Minden laluboli elkerüli a tigánylakla iés/1, i sál; ha nagyon muszáj, akkor mennek aira

A magyar válaszadóknak csak a 20% -a gondolja úgy, hogy a falubeliek fenntartások nélkül 
átmennek a telepen, vagy a romák által lakott részen, szinte fele a válaszadóknak azonban azt 
mondta, hogy inkább elkerülik. A nem és az iskolázottság nem befolyásoló tényező ennek a 
kérdésnek az esetében sem.

A továbbiakban azt néztük meg, hogy a válaszadóknak milyen típusú személyes kapcsolataik 
vannak a roma lakossággal vagy, hogy egyáltalán van e lehetőségük személyes kapcsolatot 
kialakítani. Csíkkozmáson nagyon magas azon magyarok aránya, akiknek van roma szomszédja 
az utcában (49,1%). Sok személynek van roma munkatársa is, de nagyon magas az aránya 
azoknak, akik romákkal együtt végzik a mezőgazdasági munkálatokat vagy az ők segítségükkel. 
Más településekhez képest azonban több személynek van közelebbi kapcsolata a romákkal 
(baráti vagy rokonsági). Ebben az esetben is érdemes figyelembe venni, hogy a kérdezőbizto
sok 8 olyan személyt azonosítottak a terepmunkájuk során, akik ugyan magyarnak vallották 
magukat, de a kérdezőbiztos megítélése szerint romák. Ez befolyásolhatja az eredményeket.

A következő állítások IGAZ-ak (magyar minta, %)

Csíkkozmús Csikko/más N
Néha a romák/cigányok segítőnek a mezőgazdasági munkákban 76,8 112

Vannak roma/cigány szomszédjaim az utcában 49,1 112

Vannak (voltak) roma/cigány kollégáim a munkahelyen 10,8 ~  Ü l

Néha roma/cigány isméi őst meglátogatok 10,8 111

Van roma/cigány tokonom 1,8 Ü 2

Van cigány kercsztgyermeko 2/3 10!)

A válaszadóknak kiemelkedően magas aránya -  59,8%-a válaszolta azt, hogy ismer olyan roma 
személyt, akiben megbízhat. Az eredmény azzal is magyarázható, hogy a magyarok többségé
nek, ha nem is szomszédsági, de valamilyen munkaviszonya van a romákkal. A többi kijelentés 
esetében azonban már egy alacsonyabb fokú bizalomról tesznek tanúságok

□  1 lanif icatio
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A következő állítások IGAZ-nk (magyar minta, %, N=112)

Csíkkoztnás

A mi környékünkön >i cigányok megbízhatóbbak, mint általában Romániá
27,7

A falubeli cigányok megbízhatóbbak, mint a szomszéd falvakboli cigányok 38,4

A cigánytelepen élők meg bizhal óbbak, mint akik a faluban élnek elvegyülve 1,8

Ismerek olyan cigány .személyeket, akik megbízhatónk 59,8

38
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Csíkkozmas község I largila megyében található, a 20.11-es népszámlálás alapján a népessége 2.115 fő. 
A községei két település alkotja: Ko/inás és Lázát falva. A kél falu közt a távolság közúton 4 km.

A községközpont az 1-578 jelzésű európai, azaz a 12 jelzésű, országos út mellett fekszik a Csíkszeredát 
Sepsiszentgyörggyel összekötő szakaszon. Lázárfnlvára a 113b jelzésű megyei út vezet.

A községet nem érinti vasúthálózat, a legközelebbi megálló Újtusnádon található 6km re a Kozmzistól, 
8 km-ro Lázárfalválól.

Településhalózal
Regionális repterek és nagyvárosi vonzáskörzetek

rorrás: saját szerkesztés, Google l arth Rro

Amim az ábrán is látható Kozmás nem tartozik egyik százezer lakosúnál nagyobb város 
vonzáskörzetébe sem. A legközelebbi nagyvárosok közúton, Brassó 77 km, Marosvásárhely 161. km. 
Bakó 163 km távolságra találhatók. I zek a nagyvárosok, gyorsforgalmi utak hiányában gépkocsival 2 
3,5 óra alatt közelíthetők meg. Bukarest-246 km-re helyezkedik Kozmáslól. A megyeszékhely 21 km 
távolságra található a községtől.
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A lenti ábrán láthatóak a megye városainak vonzáskörzetei. A megyeszékhely viszonylag kis távolságra 
van (21 km), igy Csíkszereda vonzáskörzetébe tartozik a község. A 2. rangú települések közül Kézdivá 
sárhely van a legközelebb, A/ km-re, Udvarhely (/1 km), Gyergyószentmiklós VI km távolságra van. 
Kozmáshoz a legközelebbi 3. rangú besorolással rendelkező város I usnádfúrdő (1.2 km). Kozmás nem 
tartozik az említeti 2. és 3. rangú varosok vonzáskörzetébe. Központi funkciókkal a megyeszékhely látja 
el a községet.

A megyeszékhely, valumint 2. és 3. rangú települések vonzáskörzete

Forrás: saját szerkesztés, Google Earth Pro
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Ku/imís kö/scg kö/igcugcilási területe

Cozmeni
teritoriu administrativ

Pate produsa de INIS Fri Apr 10 2015 ^1:35:56 PM.

Kozmás határos Szentmartól), Szentsimon, Tusnád, Bükszád, Torja és Kászori községekkel. A község 
legközelebbi szomszédjai Szentmárlon és Tusnád, de ezek a községek sincsenek közvetlen szomszéd 
ságba Kozmással.

Közlekedési elérhetőség 

Repterek
Légvonalban Kozmáshoz közel, 200 km-es távolságon belül a következő városok repterei találhatók: 
Marosvásáihely, Jászvásár, Bakó, Nagyszeben, illetve a közeljövőben megépülő Biassó-Vidombák rep-

A repterek közúton 3,5 4,5 óra alatt érhetőek el, gyorsforgalmi utak nem segítik a repülőterek elérhe
tőségét, az út 10-20% os többletköltséget jelent. A helyiek egyik kedvenc úti célja Budapest. Fz a leg
közelebbi működő, Marosvásárhelyi reptérről, reptéri beszállással 6 óra alatt érhető cl, közúton pedig 
8-9 óra, így nem igazán versenyképes ez a járat a helyieknek. A marosvásárhelyi reptér a belföldi jára
tokon kívül, jelenleg a következő országokba indít nemzetközi járatokat: egyesüli Királyság, Olaszor
szág, Spanyolország, Magyarország, Franciaország, Németország.
A kolozsvári Avram láncú nemzetközi repülőtér 261 km-es közúti távolságban található. Innen belföldi 
járatokon kívül 24 külföldi reptér érheló el, az európai városok mellett Tel Aviv is. A város a globális 
légi közlekedés rendszerébe csatlakozik Becsen és Münchenen keresztül. 220 km re található a nagy 
szebeni repülőtér, ahonnan szintén Becsen (Auslrian) es Münchenen (Lufthansa) keresztül érhetők el 
a globális deslinációk. A jászvásár i reptér, 289 km-re van járható közúton. A város a nemzetközi forga
lomhoz is csatlakozik, hiszen az Austrian légitálsaság is indít járatokat.
A repteiek turisztikai hatása igencsak bizonytalan, hiszen a repterektől a községig a nagy távolság 
mellett az autoberlési díjak is 40 60% kai magasabbak a nagy nemzetközi repterek áraihoz képest.
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Autópályák
A község elérhetősége javulhat, amennyiben a Jászvásár Marosvásárhely autópálya, és adott esetben 
az ahhoz, csatlakozó kolozsvári szakasz, vagy gyorsforgalmi út megépül. Az autópályára legközelebb a 
gyorgyóditrói feljárónál lehet majd csatlakozni, ami közúton 92 km távolságot jelent Kozmástól.

A felmérés alapján, a kozmásiak 83%-a J00 200 lejt, csak 15% a költené többet az ingázásra, ha máshol 
lalálna munkát, illetve jobbat a jelenleginél. Autóbusszal a 100 200 lej nem elég havonta arra, hogy 
beingázzanak a városba.

A lakosság 15%-a érzi úgy, hogy valamilyen szinten befolyásolja lehetőségeit, hogy nem megfelelőek a 
közlekedési lehetőségei, ugyanakkor a kozmásiak 55%-a nem rendelkezik autóval, azaz a tömegközle
kedést kell igénybe venniük. Ilyen összefüggésben vagy sokat kell lenni a tömegközlekedés fejlesztő 
séért, vagy pedig helyben, a térségben kell megteremteni a megfelelő szolgáltatásokat.

Alapszolgáltatások és szolgáltatások elérhetősége

A község rendelkezik, óvodával, és l-VIII osztállyal. Napközi otthonos óvoda jelenleg épül Koz.máson. 
Óvoda, l-IV osztályos elemi iskola a község mindkét falujában található. V-VIII osztályos képzésben Koz- 
máson részesülhetnek a diákok. Kozmás diákjainak a 82%-a a községben jár iskolába, az iskoláskorú 
gyerekkel nem rendelkező szülők 77%-a a községben iskoláztatná gyermekét ha lenne. Azok akik nem 
szeretnék, ha a gyermekük a községben tanulna, a legtöbben okként, a nagyszámú roma gyermekek 
jelenlétét hozták lel. Kozmáson oktatás szempontjából kényes kérdés a roma gyermekek integrációja 
az iskolákba. A megkérdezettek 44% a úgy gondolja, hogy nagyon súlyos, 25% pedig, hogy súlyos a 
roma gyerekek jelenléte a helyi oktatás szempontjából. A roma gyerekek integrációja problematikus, 
a fókusz csoportos interjúkon az iskolaigazgató elmondta, hogy a gyerekek nagy részét 6-7 osztályos 
korig engedik tanulni a szülők, az otthoni felkészülést pedig egyáltalán nem támogatják az otthoniak. 
Ilyen formában nagyon jó kezdeményezés a községben az iskola utáni iskola építése, az úgynevezett 
altér schoolokat a községben, hogy a roma gyerekeknek is legyen lehetőségük követni a tantervét, 
esetleg felzárkózni a többi gyerekhez, tovább lanulni és ezáltal integrálódni a társadalomba.

Egészségügyi ellátás
A község rendelkezik kél család orvosi rendelővel, fogorvosi rendelővel, valamint egy gyógyszertárral. 
Az egészségügyi intézmények mind Kozmás faluban helyezkednek el. A kérdőívben megkérdezett sze
mélyek 88% a, tehát a község lakóinak nagy része, helyben veszi igénybe a család orvosi szolgáltatáso 
kát, 67% pedig leljesen elégedett a kapott ellátással, további 17% ivedig többnyire elégedett. A fogá
szati szolgáltatásokat viszont csak 46% veszi igénybe a községben, a község lakóinak nagy része, ezzel 
a szolgáltatással is leljesen elégedett (83%). Mentőállomás legközelebb Szenlmárlonon van 4 km tá 
volságra a községtől. Mentővel tehát körülbelül 25-30 perc alatt lehet elérni a megyei korházat.

A község lakóinak 44% a nem rendelkezik egészségügyi biztosítással, ez a szám rendkívül magas.
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Építkezési engedélyek 2002-2014
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> Alte.clădiri (hoteluri si clădiri similare, clădiri pentru comerţ cu ridicata si cu amănuntul, etc)

■ Clădiri administrative

N Clădiri rezidenţiale (exclusiv cele pentru colectivităţi)

A községben, a főként roma lakoság növekedésével csökken a/, egy főre jutó lakható terüld. A fenti 
ábrán jól látható, hogy utoljára 2004 ben volt magasabb az építkezési engedélyek kérésé, majd 2008-

□ i1lanificatio
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2009-ben növekedésnek indult, de a válság hatásai a ismét csökkeni kezdett. Összehasonlításképp 
Rálfalván, ahol a lakóság és a gazdaság növekedik, evenle 2 3-szór több építkezési engedélyt kémek.

A lakásállomány töizsél az. J9'10-198ö között épült lakóházak adják. A régebbi épületek nem jellem 
zőek, az újabbak pedig a beszűkülő anyagi lehetőségek miatt nem terjedtek el, viszont érzékenyek ta 
luképi szempontból.

Megkérdezettek állal használt ingatlanok: éfjités éve, adott évben éjjiilt lakóházak

2 ■ @ ® II  llllll! fjf»  - 0  #  #  #  -
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Vállalkozói és mezőgazdasági szaktanácsadás

Vállalkozói és mezőgazdasági szaktanácsadás jelenleg nem működik a községben, pedig fentebb leírt 
okok miatt is nagy szükség lenne rá. A kérdőíves kutatásban megkérdezettek ?8%-a indítana szívesen 
valamilyen vállalkozást. Vállalkozói és mezőgazdasági szaktanácsadásban legközelebb Csíkszeredában 
lehet részesülni.

Okmányiroda
A különböző okmányok, mint a személyazonossági igazolvány, útlevél, forgalmi engedély, vezetői en
gedély Csíkszeredában intézhető.

Kulturális intézmények
Kozmás rendelkezik felújított kultúrhá/zal, Lázái lalván jelenleg újítják, a község otthont adhat külön 
böző kulturális rendezvényeknek. A kérdőíves kutatás alapján község lakóinak valamivel kevesebb, 
mint a fele (-13%) kedveli a színházat, 37% igényelné is, viszont a megkérdezetteknek mindössze 10%- 
a gondolja úgy, hogy helyben is van rá lehetőség. így indokolt lenne a színházi élet beindítása a község

□  lanificatio



sl \  S 'IK A IIG IA D I Ol/.VOI I ARI— 701 5 7020 
J  ^ ' ) I COMUNA COZMENI, JUÜIiTUL HARGHITA
I  V B , . VI-RSIUNLA ÎN LIMBA MAGHIARĂ 
K m m m *

Bank, pénzügy ,
Koznias nőm rendelkezik banldiókkal som bank automatával. A község lakóinak 50%-n úgy gondolja, 
hogy szükség lenne a községben bankfiókra, valamivel többen (63%) igényelnének bank aulornntát. 
Bankfiók és automaták legközelebb Tusnádfürdőn varrnak, 1? km-re a községtől. Az alacsony ellátott 
sági szint magyarázhatja, hogy a község lakóinak mindössze 44%-a rendelkezik bankkártyával.
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Úthálózat 
Községi utak:

DC 175 -  Cozmeni - Plăişii de Jós 236 m

DC 176 - Cozmeni Plăieşii de Jós 976 in

DC .177 -  Cozmeni Tuşnad 353 m

DC 178 Cozmeni 1 uşnad 281 m

DC 179 - Cozmeni - Plăieşii de Jós 478 m

DC 180 - Cozmeni - Plăieşii de Jós 610 m

DC 181 Cozmeni - Plăieşii de Jós 561 rn

DC 182 Cozmeni Plăieşii de Jós 496 m

DC 183 - Cozmeni - Plăieşii de Jós 400 m

DC 184 - Cozmeni - Plăieşii de Jós 967 m

DC 185 - Cozmeni -  Tuşnad 2.057 m

DC186 Cozmeni -Sánsimion 420 m

DC 1.87 - Cozmeni -  1 uşnad 1.102 rn

DC 188 - Cozmeni - Plăieşii de Jós 1.550 m

Községi utak helyi elnevezése:

Drum Soszek 

Drum Tekeres 

Drum Nyerges alja 

Drum Bodokert

Összekötő út Verebes -  Kozmás 

Drum Kicsigödör-Lazaresti 

Drum Malomfele 

Drum Csorgoíele 

Drum Tusnad pataki 

Drum Kismezo
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Dium Hidutjn 5.500 m 

Dilim Kapolname/o 

Dium KGrekbukk 

Drum ruieszoklal 

Drum Kishavas 

l'gyél) utcák:

33.000 mp

158/1 Ko/más 1.700 mp

J6G/2 Kozmás 900 mp

184 Kozmás 400 mp

109 Kozmás 15.900 mp

263 Ko/más 1.800 mp

174 Kozmás 

306/372 Kozmás

200 mp

312 Kozmás 800 mp

318 Kozmás 300 mp

330/331 Kozmás 500 mp

355 Kozmás 200 mp

367 Kozmás 150 mp

381 Kozmás 500 mp

401 Kozmás 100 mp

412 Kozmás 100 mp

429 Kozmás 600 mp

448 Kozmás 2.1.00 mp

464 Kozmás 900 mp

501 Kozmás 300 mp

502 Kozmás 400 mp

507 Kozmás 7.800 mp

524 Ko/más 1.100 mp

523 Kozmás 700 mp

603 Kozmás 2.100 mp
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6'Ki Kozmás 3.800 mp

639 Kozmás 1.200 mp

658 Kozmás 400 mp

687 Kozmás 330 mp

705/1 Kozmás 100 mp

812 Kozmás 1.200 mp

844 Kozmás 300 mp

848/858 Kozmái 600 mp

868/869 Kozmás 3.500 mp

906 Kozmás 5.200 mp

937 Kozmás 100 mp

964 Kozmás 400 mp

972 Kozmás 1.300 mp

4 Lázárlalva 3.000 mp

68 Lázárfalva 4.600 mp

74 1 á/árfalva 200 mp

93 Lázár falva 800 mp

152 Lázárlalva 300 mp

186 lázárfalva 100 mp

208 Lázár falva 200 mp

236 Lázárlalva 600 mp

238 Lázárfalva 16.900 mp

263 Lázárfalva 300 mp

279 Lázárfalva 600 mp

287 Lázárlalva 200 mp

315 Lázárfalva 200 mp

368 Lázár falva 2.800 mp

407 1 á/árlalva 200 mp

415 Lázárfalva 2.500 mp

421 Lázárlalva 300 mp
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437 Lázarlalva 1.500 mp

4!54 Lázarlalva 200 mp

469 Lázárfalvn 100 mp

507 Lázárlalva 300 mp

521 Lázárlalva 300 mp

565 I ázárfalva 500 mp

567/568 l.ázárfdlva 710 mp

58/ Lázárfalva JOOmp

Boridomb Utca 2.200 m 7.700 mp

Lrdészeti utak

Bornahordó 5.000 m 30.000 mp

Ugros

Liniştit 4.400 m 26.000 mp

Liniştit meghosszabbítása 3.300 m 20.000 mp

Gorgan 600 m 4.000 mp

Vargyas-Csornád 1.400 m 18.000 mp

Drum forestier Cozmeni 2.100 m 13.000 mp

Pataki Út 4.830 m 38.700 mp

Hosszuborc 1.480 m 89.000 mp

Llohegyhago 3.360 m 20.002 mp

Bojzas Pataki út 1.600 m 9.700 mp

Havasi út 8.000 m 48.500 mp

Hipatak útja 5.430 m 32.600 mp

Nagylaz -  Hosszumezo 5.000 m 30.000 mp

Haram alja Macskalik 2.500 m 15.000 mp

Vârful Mérges (Nyerges)

Drumul Craiului

Mezőgazdasági utak

Dekany

Akas/tola dombja
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Csepany

Cozmeni Cel.it dia 

Nagykobukk
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Hidegkút 028 m 5666,9 mp

A belterületi utakkal a lakosság 33%-a egyáltalán nem elégedett, további 19%-a inkább nem elégedett 
ez az aiány igen magas. A külterületi utakkal a koztnásiak 25%-ban teljesen elégedetlenek 16% inkább 
elégedetlenek. Kerékpárutak építését 6'1% látja szükségesnek.

Ivóvíz és szennyvíz
A kiépült ivóvíz-hálózat hossza 16.000 rn, a s/cnnyvíz hálózat jelenleg nincs a kö/ségben. Azok közül, 
akik nincsenek az ivóvíz hálózatra csatlakozva a rákötési hajlandóságuk 60%.

Földgáz-szolgáltatás
Földgáz szolgáltatást jelenleg nincs a községben. A felmérés szerint a földgáz-szolgáltatást a község 
lakóinak 34%-a igényelné.

□ I lanificatio
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A község területe közel 7.000 ha, az erdészeti hasznosítás a leginkább meghatározó, ugyanakkor jó 
minőségű szántóföldekkel is rendelkezik. A legelők és a kaszálók kevésbé jellemzőek, mint a megye 
más községeiben, így az állattartási feltételek nem kedvezőek.

Az erdős területek a lakott településektől keletre lalálhalók. Mind Lázárfalva, mint pedig Kozmás ese
tében elmondható, hogy a kiterjedt szántóföldi hasznosításban levő területek a lakott területekkel 
szomszédosak, azaz a szállítási költségek alacsonyak a termeléssel kapcsolatban.

Területhasználat (6998 ha)

Terenuri degradate si neproductive |6 0  

Cai de comunicaţii si cai ferate |  68 

Ocupata cu construcţii | 2 0

2537
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NATURA 2000 leiülelek a közelben:
délen:

■ Ciomad bálványos ROSCI0037
■ Munţii Bodoc -  baraolt ROSPA0082
■ Tinovul Mohos -- Lacul Sf. Ana ROSCI0248

nyugaton:
■ bazinul Ciucului de Jós ROSCI007
■ Depresiunea si Munţii Ciucului ROSPA0034

5?

A Natura 2000 területek nem közelítik meg a községei, vagy megállnak a község közigazgatási határánál 
-  kivételt képez a nemzetközi jelentőségű Szent A'nna tó és a Mohos tőzegláp, ami egyúttal a Csomád- 
bálványos Natura2.000 terület lésze is. A megyében kivételes esetként elmondhatjuk, hogy a terület 
nemcsak védelmi feladatokat, azaz használati korlátozásokal jelent, hanem egyértelmű turisztikai le
hetőséget is rejt. A többi területet környezeti szabályozás, korlátozás nem érinti.

□  lanificatio
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Csíkkozmás a/on szerencsés Hargita megyei községek egyike, íittioly mezőgazdasági szempontból -  
megyei viszonylatban ■■ előnyös természeti adottságokkal rendelkezik, hisz mezőgazdasági leriilelónek

nyos helyzetben, hisz Csíkszeredától alig 20 km te található, főút mentén fekszik, a napi ingázás lehe
tőségével. I- környezeti adottságokból a helyi agrárszektornak két fontos jellegzetessége lakad: egy 
részt a városi munkahelyek viszonylag könnyű elérhetősége megkönnyíti a gazdálkodással felhagyni 
óhajtók számára az agrárszektorból való kilépést, ami a nem gazdálkodók magas arányát eredményezi 
(55,4 százalék a térségi 44,2 százalékhoz képest). Az így kilépők inkább a fiatalabb generációkból kerül
nek ki, az idősebb generációra viszont az. előnyös gazdálkodási feltételek miatt a szokásosnál nagyobb 
nyomás nehezedik, hogy felhagyjanak a gazdálkodással és átadják helyüket a fiatalabbaknak. Mindezek 
azt eredményezik, hogy a község gazdálkodó .népessége viszonylag fiatal, amelyen belül egy kicsi és 
idősebbekből álló, kisegítő gazdálkodási folytató (egy hektárnál kevesebb földet megművelő) gazdál
kodó csoport mellett egy erőteljesen polarizálódott gazdatársadalom alakult ki, jelentős számú kisgaz
dasággal (17,5%), a térségi állag fölötti nagygazdasággal (7,7%), és kisszámú közepes gazdasággal

A község szántóföldi gazdálkodásra szakosodott, ami tükröződik a gépi felszereltségben is (a térség 
legjobban felszerelt gazdaságai itt találhatók), de főleg a terményeladásban mutatkozik meg: a lég 
gyakrabban értékesített termékek a szántóföldi művelés termékei, a burgonya (a gazdák majdnem fele 
ad el burgonyát), a búza és az árpa (a térséghez képest mindkettőből kétszer annyian adnak el). A tej 
és szarvasmarha eladás viszont a térségi állag alatti, ami logikus következménye annak, hogy a szar
vasmarha-állomány is kicsi (a 20I0-es agrárösszeírás szerint a község marhaállománya az egyik 
legkisebb a megyében). A község juhállománya már nagyobb, de ez inkább a nagygazdaságok nagyobb 
számú juharnak köszönhető, így a bárány eladás is viszonylag kevés gazdaság esetében fordul elő.

A mezőgazdaság fontosságát az is jelzi, hogy a földbérlés más községekhez, képest gyakori, a gazdák 
28 százaléka bére! földet, és azon belül a hivatalos szerződések aránya is jelentős (bár a bérletek fele 
még így is zsebszerződés).

A község mezőgazdaságának fentiekben vázolt helyzete azt eredményezi, hogy bár a község mezögaz 
dasága jelentős jövedelmet hoz, ez a lakosságnak csak egy kisebb része számára képez elsődleges jö
vedelemforrást, a közepes és nagygazdaságokban, amelyek esetében az agrárjövedelmek a második 
és harmadik legfontosabbak (a valamelyik családtag nem mezőgazdasági eredetű fizetése után). E két 
kategória azonban összesen a lakosságnak mindössze 12 százalékát teszi ki, így községszinten a mező- 
gazdasági jövedelmek kevésbé fontosak, a fizetések, nyugdíjak és különböző segélyek után következ
nek. Az agrárjövedelmek e viszonylag csökkent fontosságának okai között az is ott található, hogy a 
község jelentős roma lakossággal rendelkezik, a roma családok zöme pedig (körülbelül kétharmada) 
egyáltalán nem gazdálkodik, a többiek pedig háztartás-kiegészítő gazdaságokat tartanak fenn. A helyi 
mezőgazdaság azonban mégis fontos számukra, mert ha gazdálkodásból nem is jutnak jövedelemhez, 
megélhetésüket jelentős mértékben a mezőgazdaságban végzett alkalmi munka biztosítja.

(4,2%).
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Csíkkozmás mezőgazdasági területének megoszlása (Mezőgazdasági összeírás -  7.010)

Hargita megye Csíkkozmás
hektár i l s i i i s i i i s s s i hektár 0/ /O

Szántóföld 45860,!3 12,8 1139,8 ______ 27,5
Családi kert 2041,0 0,6 22,5 ________ 0 5
Legelő és kaszáló 310144,3 86,5 2985,2 71,9
Állandó kultúrák 2.98,6 0,1 .3,3 ________ 0 1
Használt mezőgazdasági terület 358344,4 100,0 4150,9 100,0

A gazdaságok méretkategóriák szerinti megoszlása a megművelt terület alapján, valamint az egyes 
kategóriákba tartozó gazdák átlag életkora (N=143)

Gazdaságkalegóriák Állag éleikor
Csíkkozmás Térség Csíkkozmás Térség

Nem gazdálkodik 55,2 44,2 46,7 49,1

.1 ha alatt 4,9 9,6 57,9 52,9

.1-5 ha 17,5 21,4 41,7 47,5

5-1.0 ha 4,2 12,8 45,3 46,3

10 ha lölötl lliliillliBlii® 02 39,9 44,8

nincs adat 10,5 5,8
Összesen 1.00 1.00 45,7 48,5

A Hargita megyei marhaállomány megoszlása a megye közigazgatási egységei között, százalékban 
(Mezőgazdasági összeírás, 2010)

5 . 0 0  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I  4 , 5 0  - í ..................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................  .........................................................................................................

4 . 0 0  ]  I - I - ........... - ......................................... ..................................- ............................ ........................ ...........  ~...................... — .......................................................................................... ................. ..............................................- .................- ......................■.................- .................... ....

3 , 0 0
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A gazdaságok állatállománya, méretkategóriánként (darabszám átlagértékek)
Szarvasmarha Juh Kecske Disznó lyúk l.ó

Csíkkozinás J ha a lati 0,4 2,7 0,7 1,3 9,6 0,4

l\M9 1 -5 ha illlllilii! 1.2 2,0 3,3 15,/ 0,3

5 10 ha '> 9 • ■;'* 9,2 0,0 3,8 )3,2 0,2

lü  ha fölölt 5,9 28,2 0,2 5,9 16,4 0,5

Teljes község 7,0 11,5 1,2 3,6 1.4,/ 0,4

1 őrség 1 ha aluli 0,5 1,1 0,4 1,0 6,3 0,3

N-856 l !> ha illiilliilili 3,G 0,9 1,5 7,6 0,5

IS-10 ha wmatmm 6,0 1,0 2,1 /,5 0,7

JO hu fölött iSIIBlSiil 33,6 0,9 3,9 11,9 1,0

Teljes térség 3,1 7,5 0,8 1,9 7,9 0,6

A szarvasmarhát és juhot tartó háztartások aránya az egyes méretkategóriákon belül, és az atlag
állatszám a marha- illetve juhtartók körén belül (N=64)

Marha Juh

Tart (%)
Átlag
(db.) Tart (%) Átlag (db.)

1 ha alatl 28,6 1,5 57,1 4,8

.1.-5 ha 36,0 1,9 72,0 10,1

5 -10 ha 66,7 3,3 66,7 13,8

10 ha fölött 63,6 9,3 63,6 44,3

Teljes gazdálkodó népesség 44,9 4,5 67,3 17,1

Gazdaságok felszereltsége (százalék, N=64)

Csíkkozrnás 12. község állaga
1 rákior,0 5 éves 14,0 3,9
Traktor, 5 évnél régebbi 53,5 28,5

Eke 72,1 3/,3

Vetőgép 27,9 9,3

Trágyázó és míítrágyázó gép 2.0,9 6,4

Permetező gép 41,9 10,8

Kombájn 7,0 3,2

Kaszálógép 65,1 39,3

Forgató 32,6 19,5

bálázó l l f l i i É i l i l l 6,1

Pityókaszedő-gép 20,9 2,3

Kulliválorozó 41,9 13,7

borona, tárcsa 67,4 27,7

Rcmorka 44,2 19,3

Székét 62,8 54,9

lanificatio
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A gazdálkodók eladásainak gyakorisága -  növényi termékek (százalék, N=64)

12 község állaga Csikkozmas

Bmgonya, étkezési célú 18,9 48,4

Szóim B illliB illll 3,2

búza, étkezési célú BB11I18IMÍ 9,7

Takarmánynövény 11S1IIÍKIÍ8 ............8 ,1______

Búza, lakai mány ______6 j5 ______

A gazdálkodók eladásainak gyakorisága - állati termékek (százalék, N=64)

12 község állaga Csíkkozrnás

„Tej______________ 19,6 ______ 9,7 ........

Marha, borjú 11,4 ....____ 3,2______

Disznó 6,9 12,9

Sajt llligiiBiilllli 4,8 .____

Juh, bárány 3,6 3 ,2 _____

Baromfi 1,9 ______ 1 ,6______

A háztartások jövedelmeinek fontossága (átlagértékek, l=legfontosabb, 5=nem volt ilyen jövedel
mük)

nem
íí«i/.dálkodik

1 ha 
alatt

Csíkkozi

1-5
ha

T iás

5-10
lld

10 ha 
(ölön

Teljes
község

1.2 község 
állaga

1 laigita 
megye’1

Havi (fix) lizelós 3,38 3,29 2,00 1,07 1,09 2,85 7,86 3,21
Nyugdíj, hetegnyugdíj 3,41 1,43 3,73 3,33 3,00 3,31 3,26 2,37
Segélyek (GYLS. gyerek- 
pénz, stb.) 3,41 3./1 4,14 4,33 3,/3 3,03 4,05

Külföldi munka 4,68 S,00 4,41 3,33 3,91 4,46 4,54 4,85
Tej eladásából szármázó 
pénz 4,90 6,00 4,81 4,67 4,73 4,90 4,40 4,44

Termények, allalok eladá
sából származó pénz 4,7S 3,86 3,59 2,40 2,45 4,19 4,20 4,70

Állami szubvenció a me 
zőgazdaságia

4,44 3,50 3,48 2,00 2,27 3,88 3,58 3,41

Közbirtokosság / erdő 
utáni jövedelem 4,27 4,14 3,52 3,17 3,45 3,98 3,90 4,50

Alkami munka, napszám 3,88 4,86 4,45 5,00 4,50 4,15 4,49
l.gyéh (vállalkozás, oszta 
lék stb)

4,76 4,43 5,00 4,67 4,55 4,70 4,82

’ A CIX.' Consulting és .) Vidékkutalo Közpunt 7012 es kutatásából s/urma/ó adatok.
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A földbérlés különböző típusainak előfordulási gyakorisága (százalék, N-64)

Bérlet típusa %
Nem bérel 71,9

Pénzért, szerződéssel 15,6

Pénzért, szóbeli egyezség alapján 1,6

Részes művelésben 4,7
Más tormában bérel 6,3
Összesen 100

A gazdálkodók aránya a roma, illetve a teljes népességben

Roma népesség Roma népesség Község né
(önbesorolás) (heleroidcnlifikáció) pessége

Nem gazdálkodik 62,5 65,7 55,6

Gazdálkodik 3/, 5 34,3 44,4

lanificatio
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Vállalkozások

A vállalkozások vizsgálatánál elsőkönL a gazdasági lársaságok száma látható. Csíkkozmás köz
ségijén a gazdasági társaságok száma 2008-ig fokozatosan növekedell, amit a válság óvó sza
kított meg. Az utána következő időszakban növekedést, majd újabb csökkenést regisztráltak. 
Látni lehel, hogy 30-3Í) körül ingadozott a gazdasági társaságok száma 2009 után.

Gazdasági társaságok száma

40 r...... ..........-... .............-...........-............................ ........ ...............-........ - .............
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i  i  -H i  §  S  1  i  I
15 r

I
10

s

0
2005 2000 2007 7008 7.000 7010 2011 2012 2013 I

I______________________ .... ........................ ........ ...... ■_________ ____ ___________J
Forrás: saját szerkesztés, l ista Firme szerződés

A gazdasági súly alapján kiszámított profitnál negatív érték szerepel a 2008-as évnél és a 2013- 
asnál. Legmagasabb érték a 200/-es évben volt, amit se előtte, sem utána nem sikerült újra

Profit a gazdasági súly alapján

5%

4%

3%

2%

10/ /u

! 0% :
2005 2000 7.007 7008 2.000 70.10 2011 7.012 2013

- 1%  -

n o /  -/ /n

Forrás: saját szerkesztés, l ista Firmc szerződés

Csíkkozmáson fele annyi gazdasági társaság jut ezer főre, mint Hargita megye esetében. Még 
ha az értékek egyformán alakultak, úgy se közelítették meg egymást.

@PIcmificatio
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Ezer lakosra cső gazdasági társaságok száma
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0 L---------------------------------------------------------------------------
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i -'■—-megyei —•—•helyi

j

Forrás: saját szerkesztős, Lista Firme szerződés 

Foglalkoztatás
A kérdőíves kutatásban megkérdezett személyeknek 39%-a rendelkezik és 61% nem rendel
kezik munkahellyel.

Foglalkoztatottak aránya

A közvélemény kutatás eredményeire alapozva, a következő ábrán megtekinthető a foglalkoz
tatottak eloszlása korcsoportonként. Lehet látni, hogy jobb esetben sem éri el a fele arányt a 
foglalkoztatottak száma és főleg a fiatalok körében alacsony az érték. A legtöbben kétkezi 
munkából szerzik a mindennapi betevőjüket.

□ í: lanificatio
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Foglalkoztatottak aránya korcsoportonként

18-24 JJIII WWÍM-; jiÉlll

||gá||s^^g|jijBj|||j|̂ ^

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Amellett, hogy alacsony a foglalkoztatási arány, az összjövedelmek helyzetéről sem lehet job
ban mondani. Lehet látni, hogy a legnagyobb arányban 1000 lej alatt van egy háztartás teljes 
jövedelme. Súlyosbít a helyzeten az a tény, hogy egy háztartás legtöbb esetben 4 személyből 
áll, ami nagyon alacsony összeget je len i: 250 lejes egy főre eső jövedelem.

Családok havi összjövedelme

1 « 1 0 0 0  ■ 1000 7000 .2000-3000 «3000-4000 1.4000-
V- : í;' V '\;.4'1 >; l-í 4S-.-ÍS : ; ÍV : : : f >■ -V •'■' V'C

!____ __„_„_________________ ______ ________ ________ _______ _J

A foglalkoztatottak számának az alakulását mutatja a következő ábra és két forrást használ fel: 
INS Tempó adatbázis és a Lista Firme szerződés. Az utóbbi forrásnál magasabbak a számada
tok, a csúcsértéket 2008 bán regisztrálták. Az INS adatainál is 2008-tól van növekedés, és az 
utána következő időszakot a stabilitás jellemzi.
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Foglalkoztatott számának az alakulása 2005 és 2013 között
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Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés

Vállalatonként állagban 4 munkás volt 2008-ig, ami 2009 után egészen 2,5-ig csökkent. A 
válság után csak egy enyhe növekedés észlelhető. Csíkkozmáson az átlagos foglalkoztatás jóval 
alacsonyabb mint a megyében, értéke sokszor még a felét sem éri el a megyeinek.

A bcregisztrált vállalatok által foglalkoztatott személyek átlagos száma

0 1------------------------------- -- -------------------- ----------■;-------------
2006 2006 200/ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ;

......... megyei «“ —helyi

Forrás: saját szerkesztés. Lista rinne szerződés

A következő ábrán azt vizsgáljuk, hogy a 2.005-ös kiindulási évhez viszonyítva hogyan alakult a 
vállalkozások és a foglalkoztatottak száma, úgy helyi, mint megyei szinten. Nagyon jól lehet 
látni, hogy a vállalkozások és a foglalkoztatottak száma 2005 után megnövekedett, még ha 
kisebb ingadozással is, de 2013-ban is még magasabb értékek voltak mint a kiindulási év 
számadatai. A megyénél a vállalkozások száma enyhén megnövekedett, viszont az 
alkalmazottak száma csökkent.

□  lanificatio
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A foglalkoztatás és a gazdasági társaságok száma megyei és helyi szinten
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f  orrás: saját szerkesztés, Lista Firma szerződés

2012 
helyi vállalkozások 
helyi foglalkoztatottak

2013

Azért, hogy a foglalkoztatási rátát össze lehessen hasonlítani a megyei, regionális és országos 
adatokkal, a teljes lakosságra vetítve kellett kiszámolni. Helyi szinten 2003 -tól (INS "I empo) és 
2005-től (Lista Firme) vannak adatok a foglalkoztatásra vonatkozóan. Lehet látni, hogy 
Csíkkozmás adatai jóval a többi szint értéke mögött: maradnak.

A foglalkoztatottak száma a teljes lakosságra vetítve
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Forrás: saját szerkesztés, INS Tempó adatbázis és Lista Timié szerződés

A következő ábrán a nettó átlagbérek eloszlását lehel szemügyre venni, szektoronként. Sajnos 
a megyei a legkisebb lebontás.

I ehet látni, hogy mindhárom szint esetében két szektornál a legmagasabbak a nettó 
átlagbérek: kitermelő ipar és az elektromos és hőenergia szolgáltatások. Hargita megye
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cselében még a közigazgatás és közbiztonság is jövedelmező szektornak számít. Megyénkben 
2000 lej körül van a legmagasabb netló állagbér. A legalacsonyabban jövedelmező szektor 
mindhárom esetben ismét ugyanaz: turizmus. Itt még az 1000 lejes értéket sem érik el.

A nettó átlagbérek szektoronként a 2013-as évben

l'-orrás: saját szerkesztés, INS Tempó adatbázis

Csíkkozmás lakosai ha olyan munkahelyet találnának, amely 1000 és 1500 lej közötti értékben 
fizetik, akkor már hajlandóak lennének a jelenlegiről lemondani. Az elvárások valamennyire 
megfelelnek a fenti ábra megyei átlagbéreinek is.

Csíkkozmás lakosainak kereseti elvárásai (nettó érték lejben, esetszám)

& 1000; 28

o 1500; 20

1200; 13
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Gazdaságszerkezet
Az elkövetkezendőben a gazdasági szerkezet, kerül bemutatásra, három évben: 200b, 2008 és 
20.1.3. A településen bejegyzett vállalkozásokat a típusaik alapján szőkébb kategóriákba cso
portosítottuk és ez. alapján vizsgáltuk meg, hogy mekkora a gazdasági súlyuk és milyen arány 
bán biztosítanak munkahelyeket.

Az alfejezet első ábiáján jól lehel látni, hogy főleg a kereskedelemnek van erős dominanciája, 
úgy a munkahelyek számánál, mint a gazdasági súly szempontjánál. Az egyéb tevékenységeket 
(szolgáltatások) tömörítő kategória gazdasági súlya a másodikként követi a kereskedelmet. 
Munkahelyek szempontjából a fűrészáru gyártás kategóriánál is magas az arány. Az építkezés 
kisebb arányban van jelen a gazdasági életben.

Csíkkozmáson bejegyzett gazdasági társaságok a 2005-ös évben

Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés

2008-ra a kategóriák sora kibővült, és olyan szektorok jelentek meg mint a vendéglátóipar (itt 
nem csekély a munkahelyek aránya), mezőgazdaság (a gazdasági súlya megközelíti a 10%-ot) 
és az erdészet (elenyésző aránnyal). A fűrészáru gyártásánál és a kereskedelemnél is 
csökkenésnek lehetünk szemtanúi, és az építkezésnél jelentősen megnövekedett a 
munkahelyek száma és a gazdasági súly is.

kJ Munkahelyek száma 

is Gazdasági súly
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Csíkkozmáson bejegyzett gazdasági társaságok 2008-ban
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rorrás: saját szerkesztés, Lista Finné szerződés

2013-ban továbbra is a kereskedelem számít domináns szektornak, továbbá még nem 
elhanyagolható aránnyal rendelkezik az egyéb tevékenységeket tömörítő szektor, a 
vendéglátóipar és a mezőgazdaság is.

Csíkkozmáson bejegyzett gazdasági társaságok 2013-ban
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Forrás: saját szerkesztés, Lista Finné szerződés

Fejlesztési lehetőségekre a mezőgazdaság lorületőn lehetne esély, mivel a közvélemény kutatásnál 
akik azt mondták, hogy szívesen vállalkoznának, azok a mezőgazdaság területén kezdenének termelő 
tevékenységbe. Igaz, hogy a vállalkozási hajlam alacsony, viszont nem elhanyagolandók az általa meg 
teremtődő lehetséges munkahelyek.
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A munkanélküliségi ráta kiszámítása a teljes lakossáp számának a figyelembevételével tö rté 
nik. Lehel, látni, hogy 2014 áprilisáig a községben nagyon magas volt a munkanélküliek aránya 
főleg, hogyha azt a felsőbb szintek eredményeivel vetjük össze. 2014 áprilisától az értékek 
alább maradtak, és nagyjából azonos szinten alakultak mind a négy szinten.

Munkanélküliségi ráta a teljes lakosságra vetítve

Forrás: sajál szerkesztés, INS Tempó adatbázis

lurizmus 6(i
A turizmusra vonatkozó adatoknál megvizsgáljuk a szálláskapacitást, annak kihasználtságát és 
a vendégéjszakák alakulását is. Kozmáson 2014-ben pusztán 1244 vendégéjszakát jegyeztek 
be, ahhoz, hogy az érték azonos legyen a megyeivel, 2200 éjszakának kellene lennie.

A szálláskapacitásnál 1990 számít kiindulási pontnak, az ekkori értéket országosan és megyei 
szinten nem sikerült túlszárnyalni. Csak a régiónak sikerült és az is csak 2010 után történt meg 
és 30%-os növekedés láthaló 2013-ig. Hargita megyénél a szálláskapacitás majdnem a felére 
csökkent 2004-re. Az utána következő növekedést a válság szakította meg kis időre.

Szálláskapacitás
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Forrás: sajál szerkesztés, INS Tempó adatbázis
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A szálláskapacitás kihasználtságé) egy másik szempontot közelít meg. Az, hogy mekkorrn a 
szintek szálláskapacitása, nem azonos annak a kihasználtsági mértékével. Megjegyzendő, hogy 
bár nem lehel magas értékekről beszélni egyik szint esetében sem, ki kell emelni a régiót, 
amelynél a leginkább lehet növekedésről beszélni. Hargita megye aránya itt is alacsony, míg 
az országos az a keltő között helyezkedik el, alig mutatva jeleit a növekedési tendenciának.

A szálláskapacitás kihasználtsága

•"'-‘■"ors/áRos “"ri'gionnlis mep.yci
I—_________________________________________ ________ __ _J
f orrás: saját szerkesztés, INS Tempó adatbázis

A vendégéjszakáknál úgyszintén a régió helyzete a legkedvezőbb, szinte másfélszeresére 
növekedett a számadat 2013-ra. Hargita megye itt is a rangsor végén t alálható.

Vendégéjszakák és szálláskapacitás

. országos kapacitás í. regionális kapacitás megyei kapacitás
■ országos ■■■"regionális — »megyei

Torrás: saját szerkesztés, INS Tempo adatbázis
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A regionális adatok nagysága annak köszönhető, hogy ide tartozik két magas turisztikai poten
ciállal rendelkező megye: Brassó és Szeben. Hargita megye sem szűkölködik látnivalóiban, vi
szont a turisztikai menedzsment hiányában nem tudják jövedelmező szektorrá lenni a turiz-

Lásd példaként Csíkkozmást, ahol a romániai nemzeti Örökség Intézete által összeállított mű- 
emléklistán szerepel a község is: az árpád korban épített római katolikus templom, az 1849-as 
hősi emlékmű a Nyerges tetőről, Szőcs Lajos fából készült háza, a lázárfalvi római katolikus 
templom, kőkereszt, Kőházkert régészeti lelőhely, Becz család kúriája .'

Ami a helybéli italspecialitást és a gasztronómiát illeti, csak altalános dolgokat soroltak fel a 
helybéliek. Közludatukban turisztikai látványosságnak számít a templom, a Nyírfürdő és a 
Nyerges tető. Ami pedig az esemónyszervezést illeti, akárcsak a legtöbb községben, itt is főleg 
a búcsúból és a falunapokból áll.

A község szerencsésnek tekinthető, hiszen a közigazgatási területén található Erdély legszebb 
tavainak egyike: a Szent Anna ló. Csíkszereda felől érkező utas először Lázárfalván utazik ke
resztül, amely egy csendes település, és ez lehetővé tenné, hogy egy szabadidős camping fo- 
gadóközponlol létesítsenek itt, parkolóhellyel ellátva. Tovább haladva, jó hírnek számít a téli 
sport kedvelőinek az, hogy Lázárfalva és a Szent Anna tó közötti terület földrajzi adottságainak 
kedvezőek lehetnek egy sípálya kialakítására. A sípálya egyedi lehetne, lévén, hogy a többivel 
ellentétben, északi lejtése van. Ráadásul ugyancsak ennél a közigazgatási területnél itt talál
ható a Nyerges tető is, amely a történelmi múltra való megemlékezés helyszíne.

A településnek többféle turisztikai profilt lehetne kialakítani: szabadidős téli sport - és nem
zeti turizmus. Látnivalókban bővelkedik a település és autentikus tájegységgel találkozhat az 
idelátogató. Éppen ezért megfelelő turisztikai marketinggel fejlesztéseket lehetne véghez
vinni, amelyeknek pozitív hatása lenne, mind társadalmi, mind a gazdaság szempontjából.

4 Vö.: MINISTERUL CLULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL: Lista Monumentelor Istorice, 2010 -  Harghita 
[http://patrimoniu.gov.ro/images/LMI/LMI-2010 _HR.pdf]. Letöltve: 2015. május 7.
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Szőni Ann;i ló Iskolai inlinslrukUiin
Halni lakosság Nem kedvező állatiartasi lellőlolok
l-rdő Vasúi i vonal hiánya
Szántóföldek 1 oglalkozlalási ráta
Hozzáfél helőség Vállalkozások száma
Tintái gazdálkodók
1 érmék értékcsiios (kiuinpli, búza, árpa)
Jól felszerelt gazdaságok
Átlagos juhtnrlás

I.EHT lŐSLCil-.K VCS/Tl YEK
TU s támogatás Klímaváltozás
Új turisztikai trendek Gazdasági válság
Térségi szintű értékesítés l-.U-s források korlátozása
Gyümölcsleldolgozás Etnikai feszültség
Nyitás a tói ségi szintű kolaborálásra Szabályzati változások
Helyszín egy sípályára, északi lejtéssel költségvetés
Csomagoló és leldolgozó rendszer

A község adatainak részletes elemzése alapján az alábbi sarkalatos témaköröket azonosítottuk

Szántóföldi minőségi művelési lehetőségek és a gépesítése fejlődésével egyértelműen 
csökken a mezőgazdaság eltartó képessége, azaz egyre kevesebben részesülnek a nö
vekvő mezőgazdasági jövedelmekből
A legelős-kaszálós területek távolsága, minősége és mennyisége nem teszi lehetővé a 
megyében jellemző, kifejezetten állattartásra is szakosodé önellátó gazdálkodás fenn
tarthatóságál, így a társadalom alsó rétegei számára sem a szántóföldi, sem az állat- 
tartási tevékenység sem férhető hozzá.
A hagyományos székely közösség erős elöregedést mutat, mind Lázárfalván, mind pe
dig Kozmáson mivel a fiatalok száma alacsony és az elvándorlás is meghatározó, ezért 
ellátási gondok előre jelezhetök.
A Szent Anna tó és a Mohos tőzegláp nemcsak Natura2000 terület, hanem nemzetkö
zileg ismert turisztikai célpont: ugyanakkor jelenleg kifejezetten méltatlan a terület 
hasznosítása, a községben pedig semmilyen jövedelem sem jelenik meg az. egyébként 
a látogatóktól származó jelentős bevételekből.

- Az épített örökség, a hagyományok fontos erőforrást képviselnek, hozzájárulnak az 
identitáshoz is, ugyanakkor jelenleg nem beszélhetünk munkahelyteremtő hatásukról. 
A községben nagyon jelentős számú roma közösség él, ugyanakkor nincsenek meg azok 
a társadalmi és gazdasági formák, amelyekbe beilleszkedhetnének, és megfelelő meg
élhetést tudnának biztosítani számukra.
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A társadalom kettészakadása egyértelmű ös egyébkénl racionális okokból bekövetkező folya
mat. Ugyanakkor a közösség nagy többségét érinti, ezért hathatós beavatkozásokr a van szük
ség ezen a téren.

A felsorolt erőforrások és probléma-csoportok komplex megközelítésére kell tehál törekedni.

l onlos általános következtetés, hogy a szegénység, az elöregedés és a roma csoportokkal tö
rődő speciális intézményi és személyi kompetenciák hiányoznak -  kivételt egyedül az iskolai 
oktalás képez, ahol már most is komolyan foglalkoznak a speciális felzárkóztatási kérdésekkel.

Külső szakértőink a Babe?-Bolyai Tudományegyetemről az alábbi kiegészítő szempontokat fo 
galmazták meg:

Mezőgazdasági javaslatok

1. A helyi mezőgazdaság versenyképességének erősítése a legfontosabb termékek érté
kesítésének segítése révén.

o A burgonyatermelésben betöltött vezető pozíciójára építve a község a burgo
nya értékesítés térségi központjává válhatna, E célból csomagoló és feldolgozó 
egység létrehozása volna kívánatos.

o A takarmánygabona előnyösebb értékesítése céljából tároló létesítése az «íján-

o Az élőállat eladás segítése szintén fontos feladat. Külön figyelemmel kell kezelni 
a juh- és bárány-eladás kérdéséi.

?. A fejlesztési programok kiemelt célcsoportjai

o Nagy és közepes gazdaságok. E vállalkozásszerűen működő gazdaságok ese
tében a helyi társult érdekérvényesítés helyett a térségi szövetkezésre való 
áttérés segítése kell az egyik fontos cél legyen. Ugyancsak fontos feladat a 
közepes gazdaságok megerősítése, vállalkozás-jellegük erősítése, 

o Kisgazdaságok, háztartás-kiegészítő gazdaságok és „nem gazdálkodók". A 
helyi agrárpolitika egyik célja a kisgazdaságok fennmaradásának segítése 
kell legyen, mivel ezek a saját fogyasztásra élelmiszert termelő gazdaságok 
nagymértékben hozzá tudnak járulni a háztartás költségeinek csökkentésé 
hez. Ennek érdekében a legfontosabb feladatok:

o Háztartás-kiegészítő gazdaságok termelékenységének növelésével 
kapcsolatos szaktudás bevitele

o A kismennyiségű fölösleges termék eladásának segítése helyi piac 
működtetésével, illetve a helyi értékesítés más formáinak segítésé
vel (pl. helyi tejcsarnok)

o A magukat nem gazdálkodóknak tekintő családok buzdítása a gaz 
dálkodás fel nem adására

□  lanificatio
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o Romák. tsetükben a háztartás-kisegítő gazdálkodás elkezdésére ösztönzés 
a legfontosabb, mivel a szegénység enyhítésének ez fontos eszköze lehet. C 
célból fontos az ehhez szükséges minimális földhöz jutás segítése (egy ilyen 
program esetleges lakossági népszerűtlensége ellenére is), valamint a lé
tező pozitív példák kiemelt támogatása, modellkénl felmutatása a többiek 
számára, mivel a magyar lakosság gazdálkodási mintái ehhez nem biztos, 
hogy elégségesek, nem tűnnek követhetőnek.

Népesség, oktatás

a megye egyik legdinamikusabban növekvő népessége
hangsúlyozott elöregedés figyelhető meg, miközben fiatal népessége is magas, a ma
gyar származású népesség elöregedik, a roma származásúak dinamikusan növekednek. 
A településen a roma népesség integrációja az egyik kiemelt cél.
Az iskolai integráció javítására elengedhetetlenül fontos after school rendszerben gon
dolkodni. Az óvodák számára is a napközis rendszer kifejlesztését javasoljuk. Itt is fog
lalkozni kell a roma gyermekek lemorzsolódásának megfékezésére.

Sport, szabadidős fejlesztések

Sportcsarnok Kozmáson, tornaterem Lázárfalván javasoljuk, valamint a modern focipályát a 
kettő közötti zöldmezős övezetben.

□ I lanificatio
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Társadalmi inklúzió és romakérdés: stratégiai javaslatok Csíkkozmás

A stratégiák kidolgozásában 3 dimenziót érdemes figyelembe venni:

1. IDŐ dimenzió - Tekintetbe véve, hogy a felmérés eredményei szerint a csíkkozmási romák
kal szemben is van bizonyos fokú távolságtartás, valamint csoportszinten nagyobb fokú biza
lomhiány jellemzi, másrészről azonban vannak személyes- és munkakapcsolatok a magyarok 
és a romák között, hosszú távú célként ki lehet tűzni a jelenlegi egyensúly fenntartását és ja 
vítását, a társadalmi kohézió megteremtését és a cigánytelepen élőkkel pedig kiépíteni. A tár
sadalmi kohézió -  bár nehezen lehet lefordítani konkrét cselekvések nyelvére -  de feltételezi 
a bizalom, a kapcsolattartás meglétét, formális vagy informális hálózatok kialakítását. Csíkkoz- 
máson élő romák között vannak olyanok, akik bent élnek a faluban, de van olyan roma közös
ség is, amelyik elszigetelve, szegregálva él a többségtől. A romáknl célzó beavatkozások ezt a 
különbséget figyelembe kell venni, mert mások a prioritások azok esetében, akik esetleg jobb 
körülmények között élnek bent a faluban, és mások azok esetében, akik elszigetelve élnek 
rosszabb körülmények között.

V 3.0 HU

2. Gazdasági és szociális dimenzió

[igények azonosítása típusok szerint] Előző felmérések (s) azt mutatják, hogy Csíkko/.máson 
nagyon sok roma család nagyon egészségtelen körülmények között él, ideiglenesek a házak, 
villany és a minimális infrastruktúra nélkül. Az együttélési azonban inkább konfliktusmentes
nek írták le. A helyi romák -  bár munkanélküliek -  de vállalkozókészségük magas, egyesek 
valamilyen hagyományosnak tekintett gazdasági tevékenységgel is foglalkoznak (erdei gyü
mölcs, gombaszedés, seprűzés, téglavetés, stb). Azonban még ezeket sem végezhetik, mivel 
az engedély nélküli árusítást büntetik, és ez miatt még a csekély, de biztos (a minimális meg
élhetést biztosító) szociális segély összegét csökkentik le.

72

[prioritások] Nincsen adatunk arról, hogy a helyi romáknak van-e még valamilyen képviselete 
a községben (mediátor, tanácsos, stb.). Csíkkozmáson - ha még van egészségügy mediátor, 
akkor vele együttműködve programokat lehetne szervezni az alkoholizmus témájában (ami az 
egyik legsúlyosabb problémának tűnt a roma férfiak körében). Ezekben a tevékenységekben 
segíthet a roma tanácsos. A szociális gazdasági tevékenységek itt is jövedelemhez juttathatnák 
a lakosság egy részét. Olyan kistérségi társulásokat lehetne létrehozni, amelyben a magyarok 
és a romák közösen dolgoznak. Ha a romák által végzett munkáknak esetleg nagyobb piaca 
van, akkor arra lehetne fektetni a hangsúlyt (vigyázva arra, hogy a romák ne érezzék úgy, hogy 
kirekesztik őket a saját területükről, mert ez konfliktusokhoz vezethet.). Ezáltal meg lehetne

’ Accesul autorităţilor locale la fondurile europene, Fundaţia Soros, Bucureşti, 2010

lanificatio
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oldani, hogy a hagyományos tevékenységek no legyenek büntetve a jövőben. Prioritás a gyer
mekek iskolázottsága: egy iskolai modiátor az első pár évben (3-d év) meg tudná növelni a 
gyermekek szárnál az iskolában, az egészségügyi mediátorral együttműködve.

3. Társadalmi (közösségi) dimenzió -  Ez az. a dimenzió, amely a legnehezebben konkretizál
ható, de érdemes hosszabb távon tervezni és több energiát és erőforrást befektetni, mert tár
sadalmi kohéziót eredményezhet, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a többségi lakosság és a 
romák közötti kapcsolat javuljon. Mivel a magyar lakosság a felmérés szerinl nem tanúsít fel
tétlenül kir ekesztő magatartást, az eddigi jól működő tevékenységeket kell megerősíteni, a 
találkozásokat gyakoribbá tenni. Ha a nagyfokú bizalom jelenléte személyek közötti, és nem 
csoportok közötti, akkor a közös gazdasági társulások, vagy akár szomszédsági társulások (ka
lákaszerű) fenntarthatják, sőt javíthatják, nemcsak az együttélést, hanem a megélhetést is. 
Ugyanakkor az egyházi, iskolai programok közös szervezése, vágy a falunapok szervezésébe 
való nagyobb mértékű részvétel, szintén ösztönzőleg hat a további együttműködési lehetősé
gek kidolgozására. I la a romák még gyakorolnak valamilyen hagyományos mesterséget, Nyílt 
Napokat lehetne szervezni, ahol bemutatják, részletesen elmagyarázzák, hogy hogyan is dol
goznak. Sok helyen az a téves elképzelés pl. az erdei gyümölcsöket gyűjtő romákról, hogy csak 
sétálgatnak egész nap a friss levegőn, mert ők megengedhetik maguknak. De nem kérdezik 
meg, vagy nem hallgatják meg, hogy tulajdonképpen ez egy veszélyes és kimerítő munka. (6) 
Pár évvel ezelőtti tereplátogatás során, a falunapon azt figyeltük meg, hogy alig volt roma sze
mély az eseményeken -  ezek szervezésébe be lehetne vonni őket. Az önkéntes tűzoltó csoport 
keretén belül képzéseket lehet tartani a Gödörben lakó romáknak. Ez azért is indokolt, mert 
sokan veszélyes építményekben laknak (biztosítani kell a folyóvizet pár kút, csap felállításával).

6 Ez egy példa. Nyílt Napokat gyakorlatilag bármilyen témában lehet tartani.
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Az elemzések cilapján beazonosított erőforrások ós probléma csoportok alapján a célrendszert is eb
ben a szerkezeiben adjuk meg, ugyanakkor töiekodni kell az egyes prioritások közti szinergikus lialn-

HI-JLETT MEZŐGAZDASÁG ÉS LEL DOLGOZÓIPARI, LOGISZTIKAI KAPACITÁS KIALAKÍTÁSA

szántóföldi művelés iparszerű megoldásainak további fejlesztése 
közös tárolási, logisztikai integiáció térségi szelepet megelőlegezve 
csomagolási és lehetőség szerint feldolgozói kapacitás kialakítása 
iparszerű mezőgazdasághoz szükséges kompetenciák fejlesztése

SZENT ANNA TÓ ÉS MOHOS TŐZEGLÁP GAZDASÁGI-TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KÖZÖSSÉG ÉRDFKÉ-

terület szennyezésének teljes megszüntetése 
fosszilis energiahordozók használatának tilalma 
tájidegen építmények, épületek, műtárgyak tilalma 
megfelelő tájékoztatás és őrzés biztosítása
Lázárialva felől a közúti feltárás megoldása, gépjárműforgalom szinte teljes tilalma 
Lázárfalván a tóhoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések megvalósítása 
helyi termékek és termények bevonása a tur isztikai ágazatba

ROMA KÖZÖSSÉG SAJÁTOS LEHEVŐSÉGEI INNOVATÍV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SEGÍTÉSE

speciális problémák kezeléséhez szükséges intézményi és személyi kompetenciák biztosítása 
szociális vállalkozás indítása értékesítés és nemzetközi imázs kampány bevezetésével

IDŐSEK ÉS BETEGEK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ELLÁTÓRENDSZER EEJl LISZTESE

több komponenst!, adott esetben térségi szerepet is betöltő idősgondozó rendszer kialakítása 
aktív időskor lehetővé tétele, nyugdíjas barát településsé válás

TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS SEGÍTŐ TI VÉKENYSÉGEK ÉS ÖNELLÁTÁS El ŐSFGÍTÉSE

kisgazdaságok lehetőséghez juttatása (közösségi formák révén) 
iskolai felzárkóztatás etnikai háttértől függetlenül 
közétkeztetés megoldása
közművesítés a szociálisan hátrányos helyzetűek számára is elérhető formában

lanificatio
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VERSENYKÉPES AGRÁRIUM PROGRAM

A) Agrárpark
helyi gazdálkodók állal kinlakílaiidó, közös, do térségi szintű szállílási és tárolási kapacitás ki
alakítása a burgonya szektor számára
kis labot beüzemelése a hatékonyabb talajerő utánpótlás és fajtaválasztást elősegítendő, szín 
lén térségi kiszolgálási lehetőséggel 
elsődleges lermék csomagolásának integrálása

B) Állattartási övezet
tekintenél arra, hogy a hat szarvasmarhát tartó gazdaságok működését teljes mértékben ellő 
hetellcnítik a falun belül a különböző szabályok, ezért ki kell jelölni egy olyan területet, ami a 
lakott területtől (lakó, szolgáltató, turisztikai, kereskedelmi, élelmiszeripari funkciókat lehe
tővé tevő belterületi zónától), folyó víztől, Natura 2000 területtől legalább 150 m-re található, 
legfeljebb 2,5% os lejtésű terület, amit zonális rendezési tervvel, vagy az új általános rendezési 
tervben erre kijelölnek, és ahol más tevékenység, mint állattartás eleve tilos, legalább 300 m- 
es többlet saját puffer zónával.

C) Eeldolgozás térségi bázison
az agrárium munkaerő-felvételi képességét nagyban javítaná, ha helyben valamilyen szintű fel
dolgozás is létesülne
ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálni a piaci és a pályázati feltételeket, és ezek függvényében 
kell megfelelő döntést hozni
amennyiben feldolgozóipari beruházást terveznek, úgy ehhez szükséges képzési programot is 
kell indítani, meri jelenleg helyben nem áll rendelkezésre megfelelően képesített élelmiszer- 
ipari munkaerő

□ I lanificatio
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D) A Szent Anna program részei
DJ 113B hiányzó 11,5 km szakaszának aszfaltozása
téli szezon érdekében min. 1,5 km sípálya építése az út mentén, saját parkolóval 
a téli szezonon kívül útzárra van szükség a láphoz és a tóhoz vezető megyei utakon, télen 
csak a Lázárfalva-sípálya szakasz nyitandó meg 
a helyieknek ingyenes feljutást kell biztosítani
elektromos kisbuszokat kell üzembe állítani a Bálványos-Mohos-Lázárfalva útvonalon, mind
két végállomáson belépőjegy-vásárlási lehetőséggel
fontos, hogy a programhoz online foglalási felület is létesüljön (szállás, parkolás, síbérlet, kis
busz-jegy, túravezetés fent, egyéb programok pl. lovaglás)
a tónál a víz-szennyvíz rendszeren kívül más közmű nem telepítendő, áz áram-ellátást napele
mekkel, a meleg vizet napkollektorral kell biztosítani
lázárfalvi parkoló: itt kell kialakítani a szálláshelyeket, kempinget, valamint a vendéglőket (a 
tónál sátorozás, panzióépítés, táboroztatás tilos, csakúgy, mint a tóban való fürdés, strando-

fent a jelenlegi kabanán kívül a többi épületre felújítási tilalmat kell kiadni, mivel azok nem 
illeszkednek a fejlesztési és arculati koncepcióba, a tulajdonosokat, használókat rá kell venni 
a bontásra és az eredeti helyzet visszaállítására
kilátóhelyek építendők a kráter szélén és a kisbusz nyomvonalán (a kisbusz programját úgy 
kell kialakítani, hogy arról menet közben a turisták le- és felszállhassanak kedvük szerint)

yp ian ificatio
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BOLDOG CEFERINO PROGRAM

í )  Roma közösségfejlesztési alap és szociális vállalkozás
az alap működési ölve, hogy a jelenleg is folyó tevékenységek (erdei nem la termékek gyűjtése) 
helyi feldolgozását ki kell alakítani, és nyugatra értékesíthető, szociálisan érzékenyeket meg
célzó lei mékesoportként keli értékesíteni
a megvalósuló eredményt 1/3 1/3 ad arányban a helyiek többlet jövedelme, a romák javuló 
esélye alprogram finanszírozása és a további fejlesztésekre kell fordítani

F) Romák javuló esélye
egészségügyi és higiénés felvilágosító program
mentálhigiénés szakember alkalmazása
pszichológus
közösségi mediálor
közösségfejlesztő
egészségügyi asszisztencia
továbbtanulási tanácsadó, képzésszervező
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SZENT ERZSEBET PROGRAM

G) Aftcrshcool
szegény családokból származó gyerekek speciális délutáni foglalkoztató programja, térségi el
látási funkcióval, valamint meleg ebéddel 
iskolabusszal szállítandók a gyerekek a községben működő
a finanszírozásba bevonandók a szomszédos községek is, beleértve a személyzeti, szállítási él 
étkezési költségeket is

H) Közösségi kisgazda támogatás 
közösségi fejőház kialakítása
közösségi, kistermelői termékek piacosítása (szetedai és szentgyörgyi piaci stand bérlése kö
zösen), rövid értékesítési lánc megszervezése

I) Idősgondozás
Caritas szál közösen tervezett idősgondozási központ
nappali foglalkoztató és idősek klubja (programszervezés, kirándulások)
falugondnoki szolgáltatás
idősbarát közterületek: padok, pihenők a közterületeken, jól kiépített, kényelmes buszmegál
lók, pihenési lehetőség a hivatalban

J) Közkonyha
térségi ellátási rendszerben közétkeztetési központ kialakítása 
községen belül a rászorulók és idősek étel házhozszállításának megoldása

lanificatio
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Vili. Finanszírozás, indikátorok

A felsorolt programok finanszírozási rendszere az alábbi elemekből áll:

helyi költségvetés 
állami költségvetés
megyei költségvetés (Szent Anna tó felé vezető út)

 ̂ vidékfejlesztési piogram (országos pályázati rendszer): agrárpark 
v' LEADI-R források 
v' vállalkozásfejlesztés 
'A gazda-támogatás

S  LI.ADER lorrások
'A térségi QSZA pályázat (pl. aflerschool működése)

v' energiahatékonyság a középületekben 
v' oktatási infrastruktúra fejlesztése

magán tőke: vállalkozások a lázárfalvi turisztikai övezetben, gazdaságok fejlesztése 
speciális helyi tőke, amennyiben a közbirtokosságok, valamint a helyi közösség megtakarításai 
alacsony megtérülésű helyi projektekbe kerülnek befektetésre (helyi fejlesztési alap)

A stratégiában foglalt programok megvalósítása esetén az alábbi eredmények érhelők el 2020-ra:

új munkahelyek: min. 50 új munkahely (a jelenlegi szinthez képest értett növekedés) 
új vállalkozások: min. 10 új helyi székhelyű cég (a jelenlegi szinthez képest), melyek közül leg
alább 1 szociális vállalkozás, 4 pedig turisztikai 
aszfaltozott megyei út: 11,5 km

A szakpolitikai és költségvetési környezet folyamatos változása miatt fontos, hogy 2037-ben elkészül
jön a stratégia felülvizsgálata

A stratégia nem foglalkozik olyan témakörökkel, amelyek nem, vagy csak formálisan tartoznak a helyi 
autonómia döntési körébe, így a hulladékkezeléssel, vagy a közrendvédelmi kérdésekkel.

V 3.0 HU
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