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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A demokrácia legkézzelfoghatóbb értéke a helyi közösségek döntési autonómiája a közvetlen 

életterük kialakításában. Égy község közösségi problémái legjobban helyben látszódnak és a 

megoldásokat is a helyiek tudják megtalálni. Fontos azonban, hogy a helyi erőforrások minél 

hatékonyabban legyenek felhasználva és a helyi közösség konszenzust találjon a település élhető 

jövőjéhez vezető úton. A tervezés, mint folyamat és eredmény tehát kettős hasznossággal jár a közösség 

számára: egyrészt teret ad a különböző nézőpontok összehangolására, a problémák konszenzusos 

megoldására, másrészt irányt mutat a helyi erőforrások összehangolt felhasználására a helyi közösség 

érdekében. A tervezés különösen fontos napjainkban, amikor a fejlesztési források zöme a kívülről, az 

Éurópai Unió vagy a Román kormány fejlesztési programjain keresztül érkeznek helyi szintre. Az ÉU 

források lehívásának lehetősége jelenti jelenleg a legnagyobb motivációt a helyi közösségek számára a 

településfejlesztési stratégia kidolgozására, amely habár fordított logika mégis hasznos a romániai 

közösségek számára, amelyek korábban nem voltak hozzászokva, hogy településük és életterük 

kialakításába beleszólhatnak. 

Az Éurópai Unió fejlesztéspolitikai elvei között fokozatosan egyre nagyobb teret nyert a 

szubszidiaritás elve, amely a LÉADÉR megközelítés fejlődését és elterjedést jelenti főként a vidéki 

térségek tervezési és fejlesztési programjainak kialakításában. A megközelítés alapelvei (terület alapú 

helyi fejlesztési stratégiák; stratégiák alulról induló kidolgozása és megvalósítása; köz- és magánszféra 

partnersége; innováció ösztönzése; integrált, ágazatközi intézkedések; és hálózatépítés) és a részvételen 

alapuló tervezés módszertana mára átszivárogtak a városias térségek fejlesztési eszköztárába is a 

Közösségi Irányítású Helyi Fejlesztés elnevezés alatt. A megközelítés nagy hangsúlyt helyez a helyi 

közösségek bevonására, az integrált szemléletmódra és a hálózati együttműködésekre, amelyek képesek 

felszínre hozni innovatív helyi megoldásokat. Mindezek az Éurópa 2020 homlokterében álló 

hatékonyságnövelés prioritását szolgálják. A stratégiai tervezés tehát a közösség megerősödését is 

jelenti, azáltal, hogy reális és társadalmilag támogatott jövőkép áll a középpontjában. Az 

államberendezkedés történelmi előzményei miatt különösen fontos, hogy térségünkben a területi 

tervezés minél szélesebb körű tudatosítással járjon, annak érdekében, hogy a közösségek ne kívülről 

várják a megoldásokat problémáikra. 

A tervezés során is tehát követtük a közösség bevonásának legfontosabb alapelveit, bevonva a 

kulcsszereplőket, akik a megvalósítás során is szerepet kell majd játszanak.  Éz a szemlélet megjelenik a 

stratégia célkitűzéseiben és megvalósítás nyomon követésében is, és meg kell jelenjenek a megvalósítás 

során is. 
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Zabola község fejlesztési stratégiája 2014 tavaszán a helyi önkormányzat megbízásából azzal a nem 

titkolt céllal készült, hogy alapul szolgáljon a 2014-2020 közötti időszak projektjeinek. A stratégia tehát 

azt szolgálja, hogy ebben az időszakban olyan projekteket dolgozzanak ki és pályázzanak meg mind 

település szinten, mind a társadalom és a gazdaság szereplői egyénileg, amely biztosítják az erőforrások 

optimális kihasználását és erősítik egymást. A tervezés során éppen ezért minden társadalmi és 

gazdasági csoport megszólításra került, igényeik és problémáik megjelennek a célkitűzésekben és a 

javasolt intézkedések között. 

A település versenyképességi tényezőit vizsgálva megállapítottuk, hogy Zabola hasonló problémákkal 

küzd, mint a térség más községei, a lehetőségei azonban az átlagnál jobbak. Élsőrendű probléma az ivóvíz 

és szennyvíz infrastruktúra hiánya, amely a környező településekhez képest is hátrány és főleg a 

Zabolához kapcsolt településeken kritikus a helyzet. Az utak minősége szintén fejlesztésre szorul, 

alacsony a burkolattal rendelkező utak aránya és a mezei és erdei utak fejlesztésére sem jutott eddig 

forrás. Vannak teendők a kommunikációs infrastruktúra (mobiltelefon, szélessávú internet) 

tekintetében is, amely a turizmus tekintetében is versenyhátrány.  

A gazdaság helyzetére a mezőgazdaságtól való túlzott függés jellemző, amely nem jelent jelenleg nagy 

tömegek számára kielégítő jövedelemforrást, modernizálása, átalakítása szükségszerű. Jelenleg helyben 

kevés munkahely található és a vállalkozások száma is átlag alatti, ezért a férfi lakosság egy jelentős része 

alkalmi munkákat kénytelen vállalni és önfenntartó mezőgazdasági termeléssel foglalkozik, a fiatalok 

pedig külföldre mennek idénymunkára. A nők lehetőségei valamivel jobbak: a könnyűiparban és a 

vendéglátásban, illetve egészségügyben találnak munkát a környező városokban. A kiutat a vállalkozó 

szellem fejlesztése és az induló vállalkozások támogatása jelenthetné. 

Demográfiai szempontból elöregedés jellemzi a község népességét, amely súlyos problémákhoz vezet 

(függőség). A közösségi szellem egyre inkább devalválódik és a község közösségi identitása ezáltal 

eltűnik. Mindez jelentkezik a kulturális és közösségi események számának csökkenésével és a község 

összefogásban történő fejlesztésének hiányában is. Énnek a folyamatnak a megállítására indultak 

kezdeményezések, amelyeket támogatni szükséges. 

A stratégia célrendszere a beazonosított fő problémák megoldásához illeszkedik és a 2020-ig 

megvalósítható célkitűzéseket fogalmazza meg. A kijelölt célok megvalósulása a község kiegyensúlyozott 

fejlődését teszik lehetővé az életminőség minden területén: 

 A helyi lakosság életminőségének javítása, a község vonzerejének fokozása 
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 Égy identitásában erős, kulturális örökségét kellőképpen megbecsülő, szolidáris helyi 

közösség 

 A község integrációja a térség gazdasági szövetébe egy versenyképes helyi termelési és 

szolgáltatási rendszer által 

 Az élő és épített környezet karbantartása és értékbehelyezése  

 A hasznosítatlan erőforrások bekapcsolása a helyi értékteremtés folyamataiba 

A célok megfogalmazásában és a megvalósulást szolgáló prioritások és intézkedések rendszerében az 

alulról építkező modell mutatkozik reálisan megvalósíthatónak. Számos területen a közösség tagjai 

közötti kapcsolatok visszaépítése, a kommunikációs és tanulási lehetőségek megteremtése az első lépés 

a hatékonyabb erőforrás gazdálkodáshoz. Zabola fejlődési pályája tehát a következőképpen 

jellemezhető: az elszigetelt kezdeményezések és parlagon heverő erőforrások összekapcsolása, célzott 

és hatékony koncentrációja a helyi forrásoknak, valamint ezek kiegészítése a pályázati úton elnyerhető 

beruházási és tudástranszfert célzó forrásokkal. 

A feladat tehát korántsem egyszerű. A község fenntartható fejlődési pályára állásához szükség van az 

önkormányzat stratégiai szemléletű működésére és szolgáltató jellegének erősítésére is, a jó 

kormányzás felé való elmozdulásra, változtatásra. Ugyanakkor a közösség értékrendjének átalakulására 

is szükség van, annak felismerésére, hogy az egyéni érdek közösségi alá helyezése a megelégedettség és 

a jólét forrása lehet, egymással összehangoltan cselekedve az egyéni hasznok is nagyobbak. Végezetül 

nagyon fontos, hogy a jelenlegi fejlesztéspolitikai rendszerhez igazodva a lehető legtöbb forrásbevonási 

lehetőséget használja ki a község, de szem előtt tartva a valós igényeket, elkerülve a forrásvezérelt, 

hosszú távon fenntarthatatlan és így felesleges beruházásokat. 
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2. TERVEZÉSMÓDSZERTAN 

A helyi fejlesztési stratégia, mint a helyi közösség akaratának és jövőbe vetett hitének 

kinyilatkoztatása, a helyi igényekre alapozva, a helyi szint számára fogalmaz meg feladatokat és 

elsősorban itt próbál erőforrásokat mozgósítani a megfogalmazott célok teljesülése érdekében. Éz 

ugyanakkor azt is jelenti, hogy a tervezés folyamatát érdemes a helyi kompetenciákra széles körben 

alapozva levezényelni. Mindez pedig egy sor módszertani kérdést vet fel. Hogyan mérhetőek fel 

hatékonyan a helyi igények? Hogyan koncipiáljuk meg a fejlesztési célokat és a célok teljesülését szolgáló 

feladatsorokat? Hogyan hasznosítsuk a helyi szellemi erőforrásokat a tervezés során? stb. csak néhány 

lényeges kérdés, amelyekre egyébként eltérő módszertani álláspont bázisán eltérő válaszok adhatóak.  

Zabola község fejlesztési stratégiájának kidolgozása során a közösségi tervezés szemléletét követtük 

és annak eszköztárából válogattunk. A közösségi tervezés biztosította előnyöknek igencsak hosszú a 

listája, de ezek közül kiemelendők a következők: 

 Támogatja a helyzet pontos és reális felmérését, megismerését, szilárd alapot kínál a tervezési 

munka számára 

 Folyamatosan megjeleníti a helyi igényeket és szempontokat a tervezés során, tartalmában 

gazdagítva azt 

 Élfogadottá teszi a tervezés szükségességét, annak céljait és irányát, egyéni és szervezeti 

szintű jövőtervezésre sarkall 

 Már a korai szakaszban erőforrásokat moblilizál, illetve előizzítja azokat a későbbi, 

kivitelezési időszakra 

 Lappangó társadalmi konfliktusokat süthet ki, valamint új konszenzusokat generálhat egy-

egy kérdés kapcsán  

A közösségi tervezés centrális eleme a társadalmi részvétel elve, amely értelmében minden érdekelt 

és érintett társadalmi csoport számára biztosítani kell a tervezési munkában való részvétel lehetőségét. 

A tervezés eredményessége, valamint a fenti hasznok érvényesülési foka szempontjából sem mindegy, 

hogy milyen rőszvételo eszközök kerülnek alkalmazásra. Zabola község fejlesztési stratégiájának 

elkészítése során a következő részvételi technikákat alkalmaztuk: 

 Félig strukturált mélyinterjúk készítése: a helyi véleményformálókat szakterületenként 

csoportosítva (mezőgazdasági és gazdasági szereplők, egyházi képviselők, oktatási intézmény 

alkalmazottai, kulturális szervezetek képviselői, helyi adminisztrációban dolgozók, stb.) 
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személyesen kerestük meg egy, az adott szakterületre, valamint általánosan a községre 

vonatkozó kérdéseket egyaránt tartalmazó félig strukturált interjúvezetővel. 

 Fórum szervezése: nyílt részvételű fórum szervezése ahol egy rövid, a község aktuális 

helyzetét vázoló előadást szerveztünk, és az ezt követő reflexiók után négy tematika mentén 

indult el egy beszélgetés és ötletelés a helyi lakosság képviselőivel. 

 Fókuszcsoportos egyeztetés: a csoporttechnikát az úgynevezett jövőműhely során 

alkalmaztuk, ahol irányított körülmények között, a stratégia által elérendő óhajtott állapot 

projekciója és megfogalmazása volt a cél. Az egyeztetés második felében egy kreatív, 

ötletgeneráló beszélgetésre kerül sor, amely alapján összeállt a kiemelt fejlesztési projektek 

listája.   

 Folyamatos nyitottság és átláthatóság: a stratégia kidolgozását koordináló szakértői csoport 

a tervezés teljes periódusa alatt fogadta az akár személyesen, akár telefonon, e-mailen, 

levélben vagy más formában beérkező észrevételeket, jobbító szándékú javaslatokat és ezeket 

utólag feldolgozta. A kivitelező a tervezés folyamatáról, az éppen aktuális helyzetről több 

alkalommal értesítette a helyi önkormányzatot és lakosságot. 

A fentiek segítségével sikerült elkészítenünk egy olyan stratégiát, amely szintetizálja a szakértői és 

helyi javaslatokat, harmonizál a helyi érdekekkel, és amellyel reményeink szerint a helyi közösség 

azonosulni tud és sajátjának érez.     

A részvételi technikák koordinációja mellett a stratégiát kidolgozó szakértői csoport feladatai között 

szerepelt a helyi nyilvántartásokból és különböző megyei szintű adatközlő intézményektől (Cégbíróság, 

APIA, APDRP, Megyei Pénzügyi Főigazgatóság, AJOFM, stb.) begyűjtött adatok rendszerezése és 

feldolgozása, valamint a terep tapasztalati alapú megismerése is. Utóbbi céljából több alkalommal 

történt terepbejárás, amelyek során az adatalapú információk begyűjtése mellett a különböző 

benyomásokra, élményekre és érzésekre is próbáltunk figyelni. Mindezek a stratégia első fejezetében, a 

Helyzetértékelés keretében kerültek összegzésre. A helyzetértékelés fejezete tematikusan a 

fenntarthatóság három dimenziója mentén épül fel, így önálló alfejezet keretében vontuk elemzés alá a 

község környezeti feltételeit, a helyi közösségi élet jellemzőit és a gazdasági folyamatok főbb ismérveit. 

Ézt követően a SWOT táblázatban tematikusan csoportosítva emeltük ki azokat a helyi faktorokat 

valamint külső körülményeket, amelyekre a jövőképhez vezető utat jelentő célok és prioritások 

megfogalmazása során is figyelemmel voltunk.  

A célok megfogalmazása során figyelemmel voltunk továbbá a magasabb szintű tervdokumentumok 

célrendszereire is. Az Éurópai Unió 2014-2020-as időszakra vonatkozó keretpolitikáival (vidékpolitika, 
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környezetpolitika, agrárpolitika, stb.) való kompatibilitás mellett az országos és megyei 

fejlesztéspolitikai célokkal való összhangra is hangsúlyt fektettünk. A dokumentum tehát jól illeszkedik 

a tervezési szintek hierarchiájának rendszerébe, annak mintegy a közösséghez a legközelebb álló szintjét 

adva. Szerkezetét tekintve ugyanakkor megfelel az Éurópa Parlament és a Tanács vonatkozó közös 

rendelkezésében (COM 2011/615 final 2 jelzésű) megfogalmazottakkal. 

A Stratégia részben ismertetett intézkedések és projektötletek formájában megfogalmazott 

cselekvéssor a Jövőképhez konvergál. Ézek között számos kapcsolódási pont fedezhető fel, az 

intézkedések –„a község, mint egy holisztikus rendszer” megközelítésben- egymásra épülve, egymást 

segítve, támogatva kerültek kidolgozásra ezáltal is növelve a beavatkozások hatékonyságát és a várható 

hatások szinergiáját. Ézen hatások és intézkedések nyomon követésére és kiértékelésére teszünk 

javaslatot az Értékelés és Monitorig fejezet keretében.    

Bár erősen leegyszerűsítőnek és szűk látókörűnek tartjuk azt a megközelítést, amely szerint a 

fejlesztési stratégia elsősorban a forrásbevonás eszköze, de kétségtelen, hogy ezen szerepe az Éurópai 

Unió fejlesztési és finanszírozási politikájának Romániára való kiterjesztése nyomán igencsak 

felértékelődött. Éppen ezért Zabola község fejlesztési stratégiáját a következő hétéves tervidőszak 

támogatáspolitikai kilátásainak figyelembevételével készítettük el. Az egyes 

intézkedésekhez/projektekhez kapcsolt lehetséges finanszírozási forrásokat a Forrástérkép tartalmazza. 
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3. KÖRNYEZETELEMZÉS 

Figyelembe véve, hogy az olyan általános makro-színtű kérdések, mint amilyenek a természeti 

erőforrások iránti igény, a biológiai sokszínűség szisztematikus romlása, a fontosabb ökoszisztémákra 

tett hatások, és az energiahasználat megnövekedése mind jelen vannak Romániában is, és mikro szinten 

is megfigyelhetőek a romániai megyék községeiben és falvaiban, a 2014-2020-as periódusra Zabola 

községre vonatkozó helyi fejlesztési stratégia kidolgozása során különös fontossággal kell kezelni a 

környezet szakterületét, mint a fenntartható fejlesztés három tartópillérének az egyikét.  

Tehát a jelen fejezetben, amit teljességében a környezeti pillérnek szentelünk, olyan területekről 

fogunk beszélni, mint például a földrajzi elhelyezkedés, éghajlati és talajfeltételek, urbanisztikai 

jellemzők, hulladékgazdálkodás, természeti értékek és források. 

A község környezeti perspektíva szerinti bemutatása során hivatkozni fogunk a 2007-2013-as 

periódusra kidolgozott Zabola község fejlesztési stratégiájában előirányzott intézkedésekre, célokra és 

helyzetre, amelyek a környezet területét érintik.   

3.1. Zabola község földrajzi elhelyezkedése  

Zabola község Kovászna megye keleti részén terül el, amely Románia központi részén fekszik, Brassó 

keleti részeivel együtt elfoglalva a Brassó-Háromszéki medencét. Zabola Háromszék hegységeinek 

lábánál helyezkedik el, történelmileg az Orbai székben, a kézdivásárhelyi medencében, amelyet a 

Feketeügy és annak mellékágai szelnek át. Északon 600 méter magasságon, míg délen 550 méter 

magasságon helyezkedik el; észak-déli irányban 35 km hosszúságú, kelet-nyugati irányban pedig 15-20 

km kiterjedésű.   

Zabola községet a következő falvak alkotják: Zabola (571 méter magasságon), Szörcse (536 méter 

magasságon), Székelypetőfalva (550 méter magasságon), Székelytamásfalva (541 méter magasságon) és 

Páva. 

A községet alkotó falvak a Páva, Orbai, Zabola, Gyepü, Bakara patakok mentén húzódnak meg, ezek 

mind a Feketeügy mellékágai.  

A község Kézdivásárhelytől 14 km-re, Kovászna várostól 5 km-re, a megyeszékhely 

Sepsiszentgyörgytől 38 km-re, Brassó városától 62 km-re, a Bakó megyei Targu-Ocna városától pedig 82 

km-re helyezkedik el. 

Északon Gelence és Szentkatolna községekkel szomszédos, délen Barátos községgel és Kovászna 

várossal, keleten Vrancea megyével, dél-keleten pedig Maksával és Nagyborosnyóval.  
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Figyelembe véve a tengerszint feletti magasságot, amelyen a község elhelyezkedik, valamint az 

éghajlati és talajfeltételeket, Zabola a hátrányos hegyvidékhez tartozó önkormányzatok besorolási 

feltételeit meghatározó és ezek listájának az elfogadására vonatkozó 2007/355 rendelet hatálya alá esik 

és a hátrányos hegyvidéki térségben fekvő önkormányzatok közé került besorolásra. A besorolás a 

következő kritériumok alapján történt: 400 és 600 m átlagmagasságon való elhelyezkedés, ami nehéz 

éghajlati feltételeket határoz meg; 15% feletti dőlésszögű lejtők magas aránya, amik lehetetlenné teszik 

a gépesítést, vagy pedig drága speciális felszerelések használatát igénylik.   

3.1.1. Éghajlat 

Zabola község éghajlata mérsékelt kontinentális, ami általánosan jellemzi a Kárpátok kanyarulatában 

fekvő völgyeket. Viszonylag nedves levegőjű, meleg nyarak és fagyos telek jellemzik, az éves 

átlaghőmérséklet pedig 7-9 fok között ingadozik, télen -10 fok alá csökken, nyáron az átlaghőmérséklet 

a 15-18 fok között helyezkedik el. Az éves átlagos csapadékmennyiség 560 mm körül van, a környéken 

a Nemere szél fúj 3m/s átlagsebességgel, néha eléri a 6m/s értéket is.  

3.2. Urbanisztikai jellemzők 

A továbbiakban számba vesszük Zabola község és a községet alkotó falvak urbanisztikai jellemzőit. 

Ézt az indokolja, hogy a területrendezés a község települési területének racionális rendszerezését 

célozza meg, annak érdekében, hogy a lehető legjobb életfeltételeket teremtse meg a helyi közösség 

számára. Így a területrendezés hatóköre a teljes beépített vagy nem beépített, illetve beépítendő 

települési terület, a célja pedig a közösség jólétének a növelése a településstruktúra racionalizálása által.   

Az alábbi ábrából kitűnik, hogy Zabola község teljes területe 12.579 hektár, amelyből 6681 

szántóterület, 5240 hektár pedig erdő és erdei növényzettel fedett terület.  Az kertek és beépített terület 

389 hektárt fed le, 124 hektár vízfelület, az utak és vasúti vonalak pedig 134 hektár területen 

helyezkednek el. Zabola község terméketlen területe 11 hektár.  
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1. ábra: A területhasználat Zabola községben  

 
Forrás: Helyi polgármesteri hivatal adatai, saját szerk.  

A következő ábra a hatályban lévő Általános Urbanisztikai Terv szerint a belterületek méreteit 

mutatja be, a Zabola községet alkotó falvakban. Megfigyelhető, hogy a legnagyobb belterülettel Zabola 

falva rendelkezik (549,6 ha), ezt követik Székelytamásfalva (67,9 ha), Szörcse (62,43 ha), míg a legkisebb 

belterülettel Székelypetőfalva rendelkezik. Meg kell említenünk, hogy ezek az adatok nem fedik 

teljességgel a valóságot, ugyanis ezeket az adatokat a Helyi Közigazgatás szolgáltatta, az Általános 

Urbanisztikai Terv alapján, amelynek az érvényessége 2014 végén jár le, ezért szükséges egy újabb 

Urbanisztikai Terv elkészítése, amelyben szerepeljenek a jelenlegi adatok.  

2. ábra: A község falvainak belterülete 

 
Forrás: Helyi polgármesteri hivatal adatai, saját szerk.  
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A község utjainak a száma 22, hosszúságuk összesen 355 km. Az elmúlt időszakban (2007-2013-as 

periódus) fontos erőfeszítések történtek az aszfaltozás, a község és a Zabola községet alkotó falvak 

közlekedési infrastruktúrájának javítása érdekébe. Ézek közé a tevékenységek közé tartozik az 

infrastruktúra rehabilitációs tevékenységeinek a bevezetése a 2007-2013 periódusra kidolgozott 

Fejlesztési Stratégia elsődlegességi listájára, a műszaki dokumentáció kidolgozása és bizonyos 

támogatási projektek kidolgozása és leadása, amelyeknek célja, hogy pénzforrásokat hívjanak le az 

infrastruktúra fejlesztésének érdekében. Ézeknek a tevékenységeknek az eredményeképpen sikerült 

tőkét szerezni bizonyos útszakaszok leaszfaltozására, a község központjában és a Tamásfalvával 

összekötő útszakasz számára. A Székelytamásfalvi útszakasz megépítése életbevágóan fontos volt, 

ugyanis a faluban működik egy fafeldolgozó üzem, ahol 48 személy dolgozik, ezeknek nagy része 

Szörcséről és Tamásfalváról jár dolgozni.   

A községi utak hosszúsága összesen 26 km, ebből a helyi önkormányzatnak sikerült 7 km-t 

leaszfaltoznia. A mezei utak hosszúsága összesen 67,5 km, az erdei utaké pedig 12,5 km. A fejlesztési 

stratégia kidolgozásához szükséges terepbejárások ideje alatt folyamatban volt egy támogatási projekt 

elbírálása, amelyet a Helyi Tanács pályázott meg a GAL Angustia Égyesület kiírására, és amelyik a mezei 

utak megépítését támogatná.  Énnek a pályázatnak a segítségével építenék ki és javítanák fel a mezei 

úthálózatot, megoldva ezzel a zabolai mezőgazdaságban dolgozók számára egy égető problémát: a mezei 

utak rossz állapota. 

Zabola Község 2014-2020-as periódusára kidolgozandó fejlesztési stratégia időpontjában 6 Területi 

Urbanisztikai Terv volt érvényben: Zabolai Napelem Park – Zabola község, lakóterület és gazdasági 

melléképületek, Zabola község, Kovászna megye, Tejtehén farm Rusandru SRL, sertésszállás – Benchi 

prod, Zabola, Triotro sertésszállás, Szörcse, Turisztikai, Szabadidő és Sport Terület Zabola.  

Az alábbi táblázatban a Zabola községet alkotó falvak házaira és háztartásaira vonatkozó adatokat 

gyűjtöttük össze, és ezek hozzáférhetőségét a közszolgáltatásokhoz.  
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1. táblázat: Zabola községhez tartozó falvak közszolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 Zabola Tamásfalva Szörcse Petőfalva 

Házak száma 1334 239 268 95 

Háztartások száma 1174 198 225 56 

Szennyvízhálózathoz 

csatlakozott háztartások száma 
0 0 0 0 

Vízhálózathoz csatlakozott 

háztartások száma 
0 0 0 0 

Lakatlan házak száma 160 41 43 39 

Forrás: saját szerkesztés a Polgármesteri Hivatal adatai alapján 

A legtöbb ház és háztartás Zabola faluban van, ezt követi Szörcse, Tamásfalva és Petőfalva. Helyi 

szinten az egyik legfontosabb hiányosság úgy a jólét, a lakosság életminősége szempontjából, mind a 

környezet és a természetvédelem szempontjából a víz és szennyvíz-hálózat hiányának a problémája. 

A községi háztartások nagy többsége egyéni módon oldja meg az ivóvíz ellátást (kutak) és a szennyvíz 

elvezetését, ezek a megoldások nem a legoptimálisabbak, hosszútávon rendkívül negatív hatásai lesznek 

úgy a környezetre, mind a talajvíz minőségére nézve. Terepbejárásunk alkalmával gyűjtött 

információkból megtudtuk, hogy például Tamásfalván, az esetek legnagyobb részében a háztartásokhoz 

tartozó kutakból származó víz már nem iható, az első talajvízszínt már meg van fertőzve. Ugyancsak 

ebben a faluban, az ivóvízhálózat hiányának rövidtávon kedvezőtlen gazdasági hatásai is lehetnek, 

ugyanis a dán tőkével rendelkező fafeldolgozó üzem annak a veszélynek van kitéve, hogy nem kapja meg 

emiatt a működési engedélyeket. Éz a tény, a tamásfalvi és szörcsei munkavállalók esetében, a 

munkahelyek elvesztését jelentené. A községnek ugyancsak ezen a részén, a mezőgazdasági 

vállalkozásoknak égető szüksége lenne csatlakozni a vízhálózathoz (leginkább a sok szarvasmarhát tartó 

gazdaságoknak lenne ez rendkívül fontos). 2012-ben a helyi önkormányzat elkezdte a munkálatokat a 

szennyvízhálózat és a víztisztító telep kiépítésére Zabolán, mára elkészült a fővezeték, de amint kiderült 

a fenti táblázatból is, még egy háztartás sem csatlakozott mostanig ehhez a hálózathoz, mivel az nem 

működőképes. Meg kell említenünk, hogy a munkálatok pénzforrás hiánya miatt szünetelnek, viszont a 

helyi tanács szintjén komoly erőfeszítések történnek a munkálatok befejezéséhez szükséges 

pénzösszegek beazonosítására. 

A lakossági fórumok során és a helyi vezetőséggel folytatott beszélgetésből kiderült, hogy vannak 

olyan kezdeményezések, amelyek szerint a zabolai szennyvízhálózaton és a víztisztító telepen kívül, 

pályázatot kellene leadni az ide tartozó falvak ivóvízrendszerének és a szennyvízhálózatának 
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megépítése céljából is. Jelen dokumentum stratégiai részében részletesen tárgyaljuk a követendő 

lépéseket, amelyek segítségével ezek a kezdeményezések megvalósulhatnak, projektek kidolgozásával 

vissza nem térítendő támogatások megszerzésére az Éurópai Unió új, 2014-2020-as költségvetési 

periódusában. 

3.3. Hulladékgazdálkodás  

A háztartási hulladék összegyűjtésére, elszállítására és tárolására Zabola község szolgáltatási 

szerződést kötött a TÉGA SRL céggel, ami alapján a hulladékot egy héten egyszer szállítják el a 

sepsiszentgyörgyi hulladéktározóba, az illetéket pedig a háztartások fizetik, ennek összege 5 RON/ 

hónap.  

A terepbejárásokat alkalmával gyűjtött információk alapján kiderült, hogy községszinten mentalitási 

problémák is akadnak a hulladékgazdálkodásra és az környezettel kapcsolatos felelős hozzáállással 

összefüggésben. A helyi lakosság nagy többségében még nem tudatosult a környezet és 

természetvédelem fontosságát, ebből kifolyólag a hulladékot a községi utcákra, a patakok medrébe vagy 

a mezőre dobják.  

A helyi oktatási intézmények és a civil szervezetek időszakosan szerveznek patakmeder és 

utcatakarítási tevékenységeket, viszont a község tisztaságának és rendezettségének a javítása, az 

ökológiai hozzáállás népszerűsítése és a környezetvédelem fontosságának a tudatosítása érdekében 

szükség volna tudatosítási program szervezésére már gyermekkortól kezdődően, de még a község 

felnőtt lakossága számára is.  

Zabola község egyike azoknak a Kovászna megyei vidéki területi közigazgatási egységeknek, ahol a 

mezőgazdasági kis- és közép méretű farmok nagy számban jelen vannak (lásd a község gazdasági életét 

bemutató fejezetben közzétett részletes elemzést). Gazdasági-szociális szempontból ez a helyzet 

rendkívül előnyős, viszont a környezet és természetvédelem szempontjából közép és hosszútávon a 

helyi vállalkozói tevékenységekre vonatkozóan nagyobb figyelmet kell szentelni (a községben 

működnek egyebek között sertésfarmok, mezőgazdasági vállalkozások, fafeldolgozó üzem amely 

tevékenységek nagy környezetterheléssel járnak). Az új Általános Urbanisztikai Terv pedig 

megoldásokat kellene nyújtson egy ipari zóna kijelöléséhez, ahol ezek a vállalkozások optimálisabb 

körülmények között tudják kifejteni tevékenységüket. Ennek a területnek a kijelölése a helyi vezetőség 

és a helyi üzleti szféra közös megegyezése alapján szükséges megtörténjen.  

Ami a tájat, a község és a hozzátartozó falvat képét illeti, azt mondhatjuk, hogy ez a község megtartotta 

a Háromszék vidékére jellemző archaikus falvak jellegét, a természeti szépség és az épített örökség egy 
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különleges harmóniáját. Abból az okból kifolyólag viszont, hogy a modernizáció és a globalizáció jól 

ismert folyamatai ebben a térségben is otthagyták ujjlenyomataikat, szükség van a falukép konzerválási 

és védelmi tervének a kidolgozására, jóváhagyására, majd valóra váltására, a hagyományos jelleg 

továbbromlásának a megállítása, vagy csökkentése érdekében.  

A községben vannak kezdeményezések erre vonatkozóan, a Mikes kastély tulajdonosai és Zabola 

község Helyi Tanácsa közreműködve kidolgozták Zabola község archaikus faluképének a védelmére és 

megtartására vonatkozó tervet. Énnek a tervnek az előírásait az új Általános Urbanisztikai Tervnek is 

szem előtt kell tartania, míg a Helyi Tanács és a helyi szervezetek feladata ebből a szempontból az, hogy 

olyan támogatási projekteket dolgozzanak ki és hajtsanak végre ezen a területen, amivel a terv 

előírásainak a teljesítéséhez járulnak hozzá.  

Az épített örökség általános bemutatásáról szóló alfejezetben a Zabola községbeli kulturális élet főbb 

elemeinek a bemutatását tűztük ki célul. A gazdasági, szociális élet és a környezet holisztikus 

megközelítése maga után vonja a községi szinten létező és elérhető természeti értékek és források 

bemutatásának a fontosságát is, amelyekről a továbbiakban és a dokumentum stratégiai részében is szó 

lesz. 

3.4. Természeti értékek 

Zabola község egyik legfontosabb turisztikai attrakciója a Csipkés vidéke, ami régen a 

gyermektáborok szervezése miatt vált híressé (130 férőhellyel). Bizonyos adminisztratív jellegű 

problémák miatt ma már nem rendeznek itt gyermektáborokat, viszont a jövőben ezt a létező 

infrastruktúrát alkalmassá kell tenni újra erre, ugyanis ez Zabola községnek egy fontos erőforrást jelent, 

amit a turizmusban nagyon jól ki lehet használni. Az évek során a Csipkés környékén nagyon sok hétvégi 

ház épült, ez a nyugodt és szép hely ugyanis nagyon megfelel a szabadidő eltöltésére. A Helyi Tanács 

kezdeményezésére ezen a környéken és a Gyárpusztán olyan területrendezési tevékenységeket 

hajtottak végre, amelyek lehetővé teszik a szabadidő kellemes eltöltését. A helybeliek és a turisták olyan 

eszközöket és létesítményeket találnak, mint a tűzgyújtásra külön kialakított terület, szabadtéri színpad, 

futballpálya, filagória, ezek segítségével a természetben kellemesen eltölthető a szabadidő. Éz a 

környezet kedvező a természet megismerését célzó kirándulások szervezésére, de ezeket a helyeket 

érdemes meglátogatni a táj szépsége miatt is. Ézen a környéken jöttek létre a Zabola községben működő 

turisztikai panziók is. A tábor kiindulópont lehet azoknak a természet szerető személyeknek is, akik meg 

szeretnék mászni a Lakóca és Gorú csúcsokat. Ki kell emelnünk itt is a tisztaság megtartásának a 

fontosságát, sajnos az eldobott szemét látványa riasztó, szennyező és nagyon hátrányos a hatása pedig 

úgy a környezetre nézve, mint az itt folyó patakok vízének minősége szempontjából káros. 
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A Zabola községet alkotó falvak számos ásványvízforrással rendelkeznek, amiket a turizmus területén 

ki lehet hatékonyan használni. Az ásványvízforrások között találhatók: a Fortyogó (Petőfalván) a Nagy 

borvíz (Petőfalván), a Várhelyiné Újkútja forrás (Petőfalván), a Pávai borvízforrás, a tamásfalvi 

Borvízforrás.  

Petőfalván létezik egy nagyon jó kezdeményezés ezeknek a forrásoknak az értékesítésére 

vonatkozóan. Itt egy turisztikai komplexumot hoztak létre, amelynek az adottságai és szolgáltatásai 

között megtalálhatóak az ásványvizes terápiás fürdők és szauna, ezáltal régtől fogva kiváló helynek 

bizonyul a szabadidő eltöltésére és betegségek kezelésére is.  

A községben még megtalálhatóak a következő források: Gyárpusztai forrás, Basa kútja forrás, Rece 

kútja forrás, Kecskerágó forrás, Aratás kútja forrás.  

Szintén a turizmusban kihasználható források között kell megemlítenünk a községben létrehozott 

három halastavat, ezek a zabolai halastó (30.000 m², magántulajdon), a szörcsei halastó (25.000 m², 

magántulajdon) és a Mikes tulajdonon található halastó (35.000 m², magántulajdon). Zabola községben 

az egyik legjobban értékesített turisztikai látványosság a Mikes kastély, amely egy angol stílusú 

dendrológiai park közepén helyezkedik el. Itt az érdeklődőket sétányok, egy tó, patakocskák és vízesések 

várják, ezáltal ideális hely azon turisták számára kik a természeti és a kulturális turizmust össze akarják 

kapcsolni.  Énnek az építménynek a kulturális és turisztikai értékéről hosszabban szó lesz a kulturális 

örökséget tárgyaló fejezeten belül, ebben a részben viszont külön a dendrológiai park természeti értékét 

szeretnénk kiemelni. A park 34 hektár erdőn terül el, amiből két hektárt a park belsejében található tó 

foglalja el.  

Zabola község területén két Védett Természeti Terület található, az egyik a Natura2000, ROSCI0208 

terület Putna-Vrancea, aminek a fontosságát a területből 80%-ot elfoglaló erdei élőhely adja és az 

endemikus flóra és fauna. Ézek közül ki kell emelnünk a három nagy húsevőfajtát (farkas, medve, hiúz), 

amelyek ezen a területen, jól konzervált állapotban található populációkban vannak jelen, és amelyeknek 

ez a terület jelenti az egyik legfontosabb élőhelyet Éurópai szinten.  Fontos itt megjegyezni a 15 közösségi 

érdekeltségű élőhely típus létezését, amelyek közül három elsőbbséget élvez konzerválás 

szempontjából. A terület a Putna Vrancea Természeti Parkon belül helyezkedik el, és négy természeti 

rezervátumot foglal magába.  

A védett területet két országos út szeli át (a DN2D (Focsani - Kézdivásárhely) és a DN2L (Lepşa-

Soveja)), a területre való behatolás vagy közvetlenül ezekből az utakból történik, vagy erdei utakon.  
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A területek kaszálásának az elhagyása, valamint a védett terület bizonyos részein a túllegeltetés a 

flóravilág összetételének a megváltozásával az élővilág leromlásához vezet.  

A második Natura2000 védett terület, amelyhez Zabola község területét érinti a Vrancea hegység 

ROSPA0088 területhez tartozik. Éz tömör lucfenyő, bükk és vegyes erdőkből áll, kevés természetes és 

féltermészetes rétekkel, ahol több mint 110 fajta madár él. Ézek közül 13 faj rendkívüli közösségi értékű 

konzerválás szempontjából, közülük három pedig Éurópai Uniós szinten veszélyeztetett fajnak számít, 

ezen a területen viszont jelentős populáció él belőlük. Ézek a következők: siketfajd, a nagy bagoly, fekete 

harkály, hegyi harkály, kis légykapó, gatyáskuvik, törpekuvik. A négyféle harkály és három fajta 

bagolyfajtához tartozó egyedek magas száma egy olyan erdőgazdálkodási módot kíván, amely ezeknek a 

fajtáknak optimális élőhelyet biztosít. Ezeknek a fajtáknak ugyanis mind nagyszámú száraz vagy 

száradásnak indult, az erdőben hagyott fákra van szükségük, amiből táplálkozhatnak, vagy ahova a 

fészkeiket rakhatják. Minden védett fajnak ezen a védett területen van fészkelő helye.  

Jelenleg Zabola községben nincsenek súlyos problémák, ami a környezet és természetvédelmet illeti, 

viszont közép- és hosszútávon ez a terület is különleges figyelmet fog igényelni, ugyanis hogyha nem 

oldódnak meg a víz- és szennyvízhálózathoz, a hulladékgazdálkodáshoz, a közterületek 

karbantartásához kapcsolódó problémák, az a község környezeti állapotának leromlásában is előbb-

utóbb jelentkezni fog, veszélyeztetve ezzel a közösségi és helyi környezeti célkitűzések megvalósulását. 

3.5. A környezeti pillér Zabola község 2008-2013-as periódusra kidolgozott Fejlesztési 

Stratégiájában 

A következőkben összefoglaljuk Zabola község 2008-2013 közötti periódusra kidolgozott Fejlesztési 

Stratégiájának környezeti pillérjébe tartozó célkitűzéseket és azok megvalósulását. Zabola község az első 

olyan közigazgatási egységekhez tartozott, amely felismerte a helyi fejlesztési stratégia kidolgozásának 

és végrehajtásának a fontosságát. A 2014-2020 közötti periódusra szóló stratégia minél jobb 

megalapozottsága érdekében az előző időszak prioritásait, célkitűzéseit és intézkedéseinek 

megvalósulását is értékelnünk kell, megvizsgálva a megvalósítás esetleges korlátit és a jelenleg is 

releváns intézkedéseket beemelve az új stratégiai dokumentumba. 

A 2008-2013-as stratégia első iránya a közinfrastruktúra fejlesztése és a következő intézkedéseket 

tartalmazza: 

 a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségének a biztosítása 

 az közutak modernizálása 

 a hulladékgazdálkodás hatékony menedzsmentje 

 a község központjának a felújítása 
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 az oktatási infrastruktúra modernizálása 

 az egészségügyi infrastruktúra modernizálása 

 az adminisztratív infrastruktúra modernizálása 

A fent említett intézkedések végrehajtásával a következő eredményeket várták: 

 a lakosság nagyobb kényelemérzete 

 optimális közlekedési feltételek 

 higiéniai feltételek és kényelem az iskolákban 

 a lakosság hozzáférése az egészségügyi szolgáltatásokhoz 

 a környezeti feltételek javulása 

 a község elszigetelődési veszélyének a csökkenése nagy hóesések esetében    

A lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségének a biztosítását célzó intézkedések a 

következő célkitűzéseket tartalmazzák:  

 a szennyvízhálózat kiépítése Zabola községben 

 az ivóvíz és szennyvízhálózat kiterjesztése Tamásfalva és Szörcse felé 

 az ivóvíz-hálózat kiterjesztése Petőfalva felé  

 a földgázellátás kiterjesztése 

 megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiai rendszerekbe való befektetés 

A községi utak modernizálását célzó intézkedések a következő konkrét célkitűzéseket foglalták 

magukba: 

 a belső utcák leaszfaltozása 

 a községi úthálózat kiterjesztése 

 a hidak felújítása 

 az erdei utak felújítása 

 egy bicikliút létrehozása Zabola és Kovászna között 

A hulladékgazdálkodás hatékony menedzsmentjét célzó intézkedések a következő konkrét 

célkitűzések megvalósulását szolgálják:   

 hulladékátrakó állomásokba való befektetés és hulladékgazdálkodáshoz szükséges 

felszerelések beszerzése az ADI-val együtt 
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A község központjának a felújítását célzó intézkedések a következő célkitűzéseket tartalmazzák: 

 zöldövezetek kialakítása 

 sétányok kialakítása 

 játszóterek kialakítása 

 sportpályák kialakítása 

A 2. fejlesztési irányon (a szolgáltatások és turizmus fejlesztése) belül a környezeti pillér 

szempontjából fontos prioritások és eljárások szerepelnek, ezek közé sorolhatók:  

 a PUG frissítése 

 a hétvégi és rövid időtartamú turizmus fejlesztése 

 a Borvíz-út megvalósítása 

Figyelembe véve, hogy a 2008-2013-as periódusra érvényes fejlesztési stratégiában foglalt 

prioritások és eljárások nagy része a jelen pillanatban is aktuálisak, ezeket bele kell foglalni a 2020-ig 

terjedő fejlesztési stratégia prioritásai és eljárásai közé, azért hogy ezeknek a végrehajtása történjen meg 

az Éurópai Unió új programozási időszakának végéig.  
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4. KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS ÉLET 

A stratégiai tervezés lényegét tekintve az erőforrások legoptimálisabb hasznosításának rendszerét 

vetíti előre. Éppen ezért külön figyelmet érdemel az ember és a közösség, mint a legfontosabb erőforrás-

hordozók egyike. Az alábbi alfejezetek a helyi közösséghez kapcsolható erőforrások állapotáról adnak 

képet. A demográfiai folyamatok feltárásától indulva, számos kapcsolódó témát érintve jutunk el a 

közösségi-kulturális produktumok értékesítési gyakorlatához.         

4.1. Demográfiai folyamatok 

A népesedési folyamatok elemzése elsősorban a számszerűsíthető folyamatok elemzésén alapul. 

Sokkal nehezebb feladat, de nem kevésbé fontos a helyi lakosság életében bekövetkezett minőségi 

változások, nehezen számszerűsíthető, kvalitatív aspektusok megragadása. Gyakran ugyanis egy-egy 

demográfiai jelenség mögött éppen ezek, a szociokulturális és gazdasági háttérben beállt minőségi 

változások, húzódnak meg. 

A számszerűsíthető ismeretek felől közelítve mindenekelőtt a helyi lakosságszám alakulását kell 

bemutatnunk. 2011-ben, a népszámlálás pillanatában a község stabil lakossága 4.597 fő volt. Énnek 

mintegy 72,3%-a lakott a községközpontban, a maradék 27,7%-on osztozott Tamásfalva, Szörcse és 

Páva. 

Az elmúlt húsz év tendenciáit figyelve a Statisztikai Hivatal adatai szerint meg kell jegyeznünk, hogy 

a községet stabil, sőt növekedő népességszám jellemzi. Fontos ez, mivel a népességmegtartó képesség 

az egyik legfontosabb tényező a községek versenyképességét tekintve. 

3. ábra: A gyerekek, munkaképes korú lakosság és az idős népesség számának alakulása Zabola községben 1992-2012 

 

Forrás: saját szerk. INS adatai alapján 
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A népesség szerkezetét összevont korcsoportok szerint vizsgálva a 65 évesnél idősebb népesség 16% 

körül stagnáló arányszáma mellett, megfigyelhető az aktív korú népesség folyamatos növekedése. 1990-

ben ez a népesség, a község teljes lakosságának 60,6%-át tette ki, 2012-ben ez az arány már 66,8%-ra 

emelkedett. Éz egyrészt a korábbi évek – különösen a szocialista népesedéspolitikai – demográfiai 

folyamataival függ össze, másrészt ebben, ahogyan az a fenti ábrán is megfigyelhető a rendszerváltás óta 

tapasztalható folyamatos gyereklétszám csökkenés is közrejátszik. A 0-14 éves korú lakosság 7 

százalékpontos csökkenése a teljes lakosságon belül 22 év alatt (1990-2012) gyakorlatilag 315 fős 

(27,2%-os) fogyatkozást jelent a gyermekkorú népesség körében. Számításaink szerint (lineáris trend, 

R² = 0.8061) amennyiben ez a tendencia tovább folytatódik, a stratégia érvényességi periódusának 

végére a gyereklétszám a 2012-es értékhez képest további 158-al fog fogyatkozni, számuk 687-re 

csökken. Éz azért fontos hangsúlyoznunk, mert a községhez tartozó településrészeken már most is 

találkozhatunk összevont rendszerben történő oktatással és félő, hogy néhány év múlva ez akár oktatási 

intézmények bezárásához is vezethet. 

 A gyermeklétszám csökkenése mögött értelemszerűen a születésszám csökkenése húzódik meg. A 

gyerekvállalás visszaszorulása elsősorban a periférikusabb helyzetben található településrészeken 

hangsúlyos. Terepbejárásunk alkalmával, a helyi lelkészekkel és tiszteletesekkel beszélgetve például 

megtudtuk, hogy a tavalyi évben a keresztelések száma Szörcsén és Tamásfalván összesen alig négy volt. 

Énnek is köszönhető, hogy a korstruktúrában beállt változások lassú, de határozott irányt mutatnak az 

elöregedés irányába. Az alábbi ábrába néhány fontosabb demográfiai mutatót válogattunk be, amelyek 

segítségével tágabb kontextusban válnak érzékelhetővé a helyi népesedési folyamatok. 

4. ábra: Születési és elhalálozási mutatók Zabolán, Háromszék vidéki térségeiben és a megyében (ezrelék)  

 

Forrás: saját szerk. INS adatai alapján 
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A fenti grafikon alapján két fontos következtetés vonható le. Égyrészt látható, hogy a község az 1000 

főre vetített születések száma tekintetében néhány év kivételével alulmarad mind a megyei, mind pedig 

a megye vidéki térségei viszonylatában. Ébben a tekintetben két periódus különíthető el. Égyrészt 

megfigyelhető egy oszcilláló mozgású, lassú, de tendenciaszerű emelkedés, amely a 2004-es adatban 

csúcsosodik ki (16,33 ezrelékes natalitás), majd ezt az időszakot egy eleinte meredek, aztán mérséklődő 

visszaesés követi.  

A másik jelenség, amire itt érdemes felhívni a figyelmet az az, hogy az elhalálozási mutató két év 

kivételével (ezek közül az egyik a már említett 2004-es év) tartósan a születésszám fölött helyezkedik el. 

Éhhez képest mind a megyei, mind pedig a megye vidéki területei esetében jóval kiegyensúlyozottabb a 

kép. Ami pedig a mutató alakulását illeti, ez a megye átlagértékei fölött, a Háromszék vidéki térségeire 

jellemző értékek körül mozgott. 

A házasságkötések tekintetében a legtermékenyebb év a 2007-es volt, amikor is a házasságkötési 

arányszám a megyei átlagértéket meghaladva 11,31 ezrelék volt (összesen 56 házasság), ezt követően 

viszont ismét visszaesés figyelhető meg a házasságkötések számában. Ézzel párhuzamosan a válások 

számában megfigyelhetünk egy növekedést, ami a gazdasági válság mélypontjának számító 2009-es 

évben csúcsosodott ki, amikor 10 új házasságkötésre 4,4 válás jutott. 

A migráció jelensége, bár kétségkívül jelen van a községben, a hivatalos statisztikák szerint kevésbé 

befolyásolta a népességszám alakulását. A településről végleg elköltözők száma 1994 és 2009 között 6 

fő, míg a községbe költözőké mindössze 2 fő volt, ezzel szemben az ideiglenes lakhelyek változásának 

mérlege 1990 és 2012 között már jelentősebb, -192 fő. Ha ehhez még hozzátesszük azt, hogy a 

természetes szaporulat a vizsgált időszakban -382 fő, akkor a hivatalos statisztikák fényében nem 

tehetünk mást, mint értetetlenül tekintünk a Statisztikai Hivatal által jegyzett lakosságnövekedésre. A 

választ minden valószínűség szerint nem a statisztikai, hanem a valós folyamatokban kell keresni. 

Égyrészt feltételezhető, hogy a beköltözések egy része a statisztikákban nem jelenik meg, másrészt a 

helyi nyilvántartás nem követi valós időben az elvándorlásokat. 

Az alábbi táblázatban bemutatott függőségi aránymutatók segítségével megyei összehasonlításban 

kaphatunk teljesebb képet az aktív népességre nehezedő szociális és gazdasági teher mértékéről. 
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2. táblázat: Demográfiai és gazdasági függőségi mutatók 

Mutató Terület 1990 2000 2008 2012 

Fiatalkori függőség 

Háromszék n.a. 0.284808526 0.237571257 0.242073968 

Zabola 0.398214899 0.308221319 0.24992454 0.256215888 

Időskori függőség 

Háromszék n.a. 0.173369407 0.194666205 0.205593309 

Zabola 0.253003776 0.250390747 0.239360097 0.241358399 

Teljes függőség 

Háromszék n.a. 0.458177933 0.432237462 0.447667277 

Zabola 0.651218675 0.558612066 0.489284636 0.497574287 

Gazdasági függőség 

Háromszék 2.924595743 4.471101629 4.37679909 4.972020749 

Zabola n.a. 20.26829268 37.37878788 32.92666667 

Forrás: saját számítás 

A kiemelt négy év adatait bemutatva világossá válik, hogy 2008 trendforduló évnek számít mind a 

község, mind pedig a megye esetében. Égészen eddig az időpontig mérséklődnek a demográfiai függőség 

mutatói, majd ismét egy lassú növekedésnek lehetünk tanúi. Énnél sokkal súlyosabb szociális és 

gazdasági helyzetről árulkodik a gazdasági függőségi ráta, amely a megyei érték többszöröse. Itt a válság 

hatása is kiviláglik, látszik, ahogyan a beszűkült foglalkoztatási lehetőségek eredményeképpen 2008-

ban, nem kevesebb, mint 37 eltartott jutott egy keresőre. Sajnos négy évvel később még mindig igencsak 

magas ez az arány, a megyei érték több, mint hat és félszerese. A foglalkoztatási és munkaerő piaci 

folyamatokról bővebben a gazdaság fejezet keretében szólunk. 

4.2. A helyi oktatás helyzete 

A tanításnak és a tanítás, helyi elöljáróságok általi támogatásának tekintélyes múltja van Zabolán. Már 

a XVI. században működtek itt katolikus és református iskolák, Érdély különböző neves kollégiumait 

pedig több helyi diák is látogatta továbbtanulás céljából. A felekezeti oktatás összevonására a helyi 

elöljárók szorgalmazására a XIX. században kerül sor, amikor a katolikus és református tanintézmények 

összevonásával megalakult a községi iskola. 
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Község szinten napjainkban az óvodai oktatástól a 8-ik osztályig magyar és román tannyelven 

egyaránt folyik oktatás. A község területén hat óvoda működik, ebből három a községközpontban, egy 

Tamásfalván, egy Szörcsén és egy Petőfalván.  

Területi szempontból az 1-4 osztályos oktatás ugyancsak jól reprezentált a község különböző 

településein, hisz a községközponthoz relatív közel található Páva kivételével mindenütt találni elemi 

iskolákat.  Alig nyolc diákkal, de elemi iskola működik Petőfalván és harminc diákos létszámmal működik 

iskola Szörcsén. Tamásfalván, a Thury Gergely Iskolában általános iskolai képzés is folyik, ahová a 

környékbeli (szörcsei, petőfalvi) diákokat egy 16 személyes iskolabusz szállítja. A községközpont 

területén található Deák Béla Általános Iskolában jelenleg 47 diák tanul, míg a Zabolai 1-es számú Iskola 

tanulói létszáma eléri a 250-et. Felső tagozaton a közeli Kovászna város és Kézdivásárhely líceumai a 

legnépszerűbbek a diákok körében.  

A tanítói-nevelői személyzet összesen 9 óvónőből, 15 elemi osztállyal foglalkozó tanítónőből és 26 

gimnáziumi oktatóból áll. A helyi oktatás vezető káderei megerősítették abbéli félelmeinkben, hogy a 

gyereklétszám csökkenés előbb-utóbb problémát fog okozni az intézmények (óvodák, iskolák) 

fenntartásában. É forgatókönyv bekövetkezésének valószínűségét növelik azok az – egyelőre elszigetelt 

– esetek, amikor a szülők a gyerekeket a környező városok tanintézményeibe járatják. Ébben a 

tekintetben fontos lenne egy párbeszéd elindítása a szülőkkel, tudatosítva a helyi oktatás előnyeit úgy a 

diákokra, mint a szülőkre és tanintézményekre nézve egyaránt. 

Ami az oktatási infrastruktúra állapotát illeti változatos kép tárul elénk. A frissen felújított zabolai 

iskola állapota és felszereltsége felülmúlja a községhez tartozó települések tanintézményeiét. A 

tamásfalvi iskolában nem megoldott például a központi fűtés, de általános felújítási munkálatok a 

szörcsei és a pávai iskolák esetében is igencsak indokoltak lennének, egyebek mellett szigetelési 

munkálatok, nyílászárók cseréje, tetőszerkezeti javítások, illemhelyek kialakítása, stb.  

A működésre és fejlesztésre fordítható források tekintetében, a jogszabályok értelmében a 

tanintézmények kiszolgáltatott helyzetben vannak a fenntartó önkormányzatokkal szemben. Ezen a 

forrásfüggő helyzeten enyhíthetne valamelyest, ha az iskolák maguk is ellátnának forrásbevonási 

tevékenységet. É téren említésre méltó esettel találkozhatunk például a Tamásfalvi iskola esetében, ahol 

egy jó holland kapcsolatnak köszönhetően kisléptékű, de az iskola életében nem elhanyagolható 

beruházásokat, egy-egy osztályterem felújítását időről-időre sikerül megoldani. Kisebb léptékű 

beavatkozások és karbantartási munkálatok közösségi munka eredményeként is megvalósulna, az 
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önkormányzat által biztosított faanyagból például helyi lelkes emberek iskolakaput és kerítést is 

állítottak, tataroztak.   

Példaértékű, felekezeti oktatástámogató kezdeményezésekkel nem csak a helytörténet különböző 

fejezeteiben, de ma is találkozhatunk a községben. Szörcsén például a tiszteletes szolgálati lakásának 

egyik termében délutáni iskolán kívüli foglalkozásokat, házi feladat megoldó délutánokat szerveznek. A 

Tamásfalvi és Zabolai iskolák is a diákok bevonásával jelentős szerepet vállalnak a helyi hagyományőrző 

és kulturális események megszervezésében és lebonyolításában. 

Az iskolarendszeren kívüli népnevelői, népiskolai programoknak (különösen a község periférikus 

részein) helyi vélemények szerint ma is lenne létjogosultsága és fogadtatása egyaránt. Égy ilyen 

mozgalom elindítását tervezik Szörcsén, ahol a tervek szerint a népiskola úttörő szerepet vállal majd úgy 

a helyi kulturális élet újjáélesztésében, mint a közösségfejlesztésben egyaránt. 

4.3. Kulturális és közösségi színterek, események és szereplők 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy tereptapasztalataink alapján a község lakossága egy tagolt 

helyi közösség képét mutatja. A tagoltság párhuzamosan több dimenzió mentén jelen van, de különösen 

megfigyelhető: 

 A településszerkezeti tagoltságban, ahol az egyes településrészek markáns településszintű 

identitásokat termelnek ki és működtetnek. Énnek történeti okai és magyarázatai vannak. 

 Az etnikai tagoltságban: a magyar, a román és a roma etnikumú közösségek között relatív 

alacsony fokú az átjárás 

A helyi közösség (identitásbeli, etnikai, politikai, stb.) széttöredezettsége, nem csupán a külső szem 

számára észlelhető. Ézt a problémát és a helyi közösség fejlesztésére vonatkozó igényt a helyi fórumok 

alkalmával, a helyiek is megfogalmazták.    

A helyi kulturális és közösségi események talán legfontosabb színterei a helyi kultúrházak. 

Községszinten nem kevesebb, mint öt kultúrház kínál lehetőséget közösségi és kulturális programok 

szervezésére. A legnagyobb a 250 férőhelyes zabolai kultúrotthon. A művelődési otthonként használt 

tamásfalvi Thury kúriát, amely szintén több mint 200 fő fogadására alkalmas az önkormányzat tíz évvel 

ezelőtt vásárolta vissza községi tulajdonba. Az impozáns, nagy múltú épületen közösségi összefogással 

már történtek belső tatarozások, de félő, hogy egy alapos konzerválási munka hiányában állaga tovább 

romlik. Ugyancsak az elmúlt években helyi és megyei forrásból a szörcsei kultúrotthon belső tere is 

megújult, illemhely is kialakításra került. 
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Émlítést kell tennünk a közterületekről is, amelyek a közösségi élet kibontakozásának elősegítői és 

gátjai egyaránt lehetnek. Jelenleg kevés olyan kialakított tér van a községben, amely támogatná a 

közösségi élet kibontakozását. Érre vonatkozóan a község egyes részein történtek kisebb parkosítások, 

közterület rendezések, játszóterek, stb. Létezik továbbá egy Szent István Égyetem által elkészített átfogó 

közterület rendezési terv, amely a községközpont átépítését célozza, közösségi szempontból is 

funkcionálissá téve azt.       

A térség egyedi kulturális színfoltja a Pozsony Ferenc által alapított Csángó Néprajzi Múzeum, amely 

értékes tárlatával (népi használati tárgyak, viseletek, stb.) állandó kiállítás keretében ad képet a moldvai 

csángók tradicionális életéről, lakásigényeiről, tárgyi kultúrájáról és hagyományos népművészetéről. A 

múzeum ugyanakkor a község történetének egyes fejezeteibe is betekintést kínál, az emeleten 

berendezett polgári és nemesi családok által használt lakberendezési tárgyak pedig egy-egy társadalmi 

csoport mindennapjait idézik meg. Az intézmény fenntartásával, működtetésével és fejlesztésével járó 

feladatokat a 2004-ben alapított Pro Museum Égyesület látja el.  

Ugyancsak a művelődési és kulturális élet támogatása céljából alakult a Basa Tamás Gazdasági 

Művelődési Égyesület, amely a napjainkban már közösségi színtérként funkcionáló teleház létesítését is 

szorgalmazta tíz évvel korábban.  A helyi civil mozgalmak életében a 2011-es év jelent egy újabb 

határkövet, hisz ekkor alakult meg a hagyományőrzéssel, néptánc tábor szervezésével és 

közösségszervezéssel is foglalkozó Zabolai Gyöngyharmat Égyesület és a Pro Zabola Égyesület is. 

Bizakodásra ad okot, hogy terepbejárásunk alkalmával többen kifejtették igényüket, tervüket újabb civil 

szervezetek, gazdaszervezetek létrehozására vonatkozóan, különösen Tamásfalván és Szörcsén 

találkoztunk az önszerveződés újabb csíráival, amelyek a működő közösségi struktúrákra építenének. 

A kulturális intézmények sorában kell említést tenni a zabolai községi könyvtárról, amely naponta 

várja az olvasni vágyó gyerekeket és felnőtteket és ahol az internet öt számítógépen is elérhető bárki 

számára. A korábban bemutatott iskolahálózat, a köréje szerveződő eseményekkel (községi és iskolai 

ünnepek, előadások, megemlékezések, stb.) maga is fontos szerepet lát el a helyi kulturális élet 

szervezése és színesítése terén. A helyi oktatók koordinálása mellett a diákok népdalvetélkedőn és más 

iskolai rendezvényeken mérettetnek meg, részvételükkel ugyanakkor értékmentésre is volt példa, 

Tamásfalván értékes helytörténeti anyag gyűlt össze a tanulók bevonásával. A közösségi és kulturális 

élet szervezésének és irányításának ugyancsak fontos szereplői a helyi egyházak, amelyek saját egyházi 

és világi rendezvényeikkel (felekezeti napok, kórustalálkozó, szüreti bál) gazdagítják a helyi kulturális 

kínálatot. Emellett a helyi épített örökség részét képező templomok felújítását, karbantartását is 
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szorgalmazzák, ugyanakkor a helyi közösség számára nélkülözhetetlen ravatalozók építésében is 

szerepet vállalnak a helyi önkormányzattal karöltve. 

A helyi kulturális és művelődési élet meghatározó szervezőinek sorában kell említést tennünk a Mikes 

családról, amely a színházi alkotótáboroktól kezdve, kiállítások, koncertek szervezését rendszeresen 

felvállalja, illetve támogatja, de közösségi események (Székely Családok Napja), sőt szakmai képzések 

szervezését is szorgalmazza. 

A helyi közösségi és kulturális események listáján különböző alkalomból szervezett bálok, falunapok, 

csángó nap, majálisozás, felekezeti ünnepek és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések és 

nemzetközi tánctábor egyaránt szerepel. Éz utóbbi szervezését a már korábban említett Gyöngyharmat 

Égyesület vállalja fel. A néptáncokhoz, népdalokhoz kapcsolódó hagyományőrzést ugyanakkor több 

helyi, jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződés látja el. Ilyen például a Gyöngyharmat 

Tánccsoport, a tamásfalvi 30 tagú férfikórus, valamint a román néptánci elemek őrzését felvállaló 

Izvorașu és Datina tánccsoportok. A román nemzetiségű lakosság életében az évről-évre Gyárpusztán 

megrendezendő Szent Ilyés napi eseménysorozat az egyik legfontosabb közösségi esemény. 

4.4. Helyi szociális és egészségügyi rendszer 

Az egészségügyi és szociális szolgáltatások jelenléte, ezek elérhetősége meghatározó fontosságú a 

helyi életminőség szempontjából. A helyi egészségügyi szolgáltatások léte, illetve azok színvonala egyre 

inkább felértékelődik a népesség elöregedésével. Zabola község elhelyezkedéséből adódóan kedvező 

feltételekkel rendelkezik az időskori egészségügyi problémák kezelését célzó szolgáltatások 

elérhetősége szempontjából, hisz az e téren igencsak széles szolgáltatási palettával rendelkező Kovászna 

város mindössze 5 percnyi távolságra található a községközponttól. Negyedórányi távolságra található 

ugyanakkor Kézdivásárhely városa, ahol a városi korház keretében öt osztály működik, kilenc 

szakrészleggel és közel harminc szakorvos tevékenykedik. 

Ami a helyi egészségügyi intézményrendszert illeti, ez két család orvosi rendelőből, egy 

gyógyszertárból és egy fogorvosi rendelőből áll. A helyi szolgáltatások a községközpontba 

koncentrálódnak, a rendelők mindegyike itt található. A család orvosi rendelőkben egy helybéli orvos és 

egy Gelencéről ingázó családorvos, illetve egy-egy asszisztens várja a betegeket naponta, illetve heti 

három alkalommal. A fogorvosi szakrendelést jelenleg egy kovásznai fogorvos biztosítja, hetente 2 

alkalommal. A sürgősségi esetekhez a közeli városok ambulanciáiról érkeznek mentőautók 5-10 perces 

riadóidővel. 
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A lakosság egészségügyi állapotára vonatkozóan bár községi szinten nem állnak rendelkezésre 

adatok, az elmúlt évek adatai lassú, de javuló egészségügyi állapotra engednek következtetni. Az egyes 

betegségkategóriákra bontott morbiditási mutató alapján a légző rendszeri megbetegségek számítanak 

a leggyakoribb betegségnek. Ézzel párhuzamosan csökken a fertőző meg betegségek számaránya is. Ami 

pedig a daganatos megbetegedések gyakoriságát illeti, a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 

erre vonatkozó adatait az alábbi ábrákon követhetjük nyomon. 

5. ábra: A daganatos betegségek számának alakulása az országos helyzethez viszonyítva (100.000 lakosra) 

 

Forrás: http://www.dspcovasna.ro/hu/morbiditas 

Látható, hogy a megyei értékek rendre az országos értékek fölött helyezkednek el, a daganatos 

megbetegedések Háromszéken lakosságarányosan 2000 és 2008 között több embert érintenek, mint 

országszerte. A különbség mérséklődése, a morbiditási olló összecsukódása 2007-tól figyelhető meg. 

Területi bontásban megfigyelhető továbbá, hogy a Zabola községet is magába foglaló Kovászna város 

vidéke az évtized végére a második legjobb eredményt produkálja. 2008-ban ezer lakosból kevesebb, 

mint 2,5 új daganatos esetet diagnosztizáltak, míg néhány évvel korábban több, mint 3,5 eset/1000 lakos 

volt ez az arány. 
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6. ábra: Ezer lakosra számított új megbetegedések megoszlása Kovászna megye területén  

 

Forrás: http://www.dspcovasna.ro/hu/morbiditas 

Az egészséges életmódhoz hozzátartozik az aktív élet, a rendszeres testmozgás is. A mozogni vágyó 

helyiek számára elvileg három leromlott állagú sportpálya áll rendelkezésre, habár a szörcsei pálya 

tulajdonjogi viták tárgyát képezi, ezért ez gyakorlatilag nem vehető igénybe. A helyi sportinfrastruktúra 

legfontosabb létesítménye a célirányos országos támogatási program keretében 2011-ben épült 150 

férőhelyes sportterem. A helyi sportélet újjászervezése érdekében továbbá a községi focicsapat 

újraindítását is tervezik.       

A szociális ellátás mára kiépült rendszere Zabola községben is felváltotta az egykori közösségi 

gondoskodás gyakorlatát. A kérdésben érintett legfontosabb szereplők ma már az önkormányzatok, 

önkormányzati támogatással működő közintézmények, egyházak és a szociális alapon tevékenykedő 

szolgálatok, civil szervezetek.  

A községben a legfontosabb szociális tevékenységet ellátó intézmény a Gyulafehérvári Caritas, amely 

otthoni betegápolást és szociális gondozást biztosít a rászoruló helyieknek. A szolgálat részéről két 

szakképzett személy látja el a rendszerben lévő rászorulókat, akik az önkormányzat épületében külön 

irodahelységgel is rendelkeznek. Ézzel párhuzamosan szociális szolgálat létesült Szörcsén az óvoda 

épületének egyik részében. 
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Az önkormányzat jelenleg 64 személynek juttat szociális segély jogcímen támogatást. Ézek a 

személyek a község közterületeit karban tartásában, és más közfeladatok ellátásában vesznek részt. Az 

alacsony jövedelmű, családi pótlékban részesülő családok száma a községben 78. A helyi önkormányzat 

és a Caritas gesztusértékű helyi rendezvénnyel is megemlékezik a rászorulókról, a betegek világnapja 

alkalmából például a hivatal előcsarnokában kisebb rendezvénnyel tették tiszteletüket, a betegek, idősek 

és rászorulók előtt. Az önkormányzat tervei között szerepel ugyanakkor egy öregotthon létesítése azon 

idős személyek számára, amelyek gondozása intézményi keretek között célszerűbb, illetve 

méltányosabb lenne. 

4.5. Épített és szellemi- kulturális örökség és ezek hasznosítása 

A szellemi-kulturális örökség meglehetősen tág fogalmi körébe, a kulturális és lokális identitást 

meghatározó tárgyi és szellemi objektumok, a helyi történelmi-kulturális momentumok, szokás- és 

hagyományvilág, és az épített örökség tárgyi elemei egyaránt beletartoznak.  Nem kívánjuk ezen elemek 

teljes leltárát elvégezni, hisz ez meghaladná jelen dokumentum kereteit, ehelyett csak a stratégia 

szempontjából lényeges erőforrásokat és azok hasznosítási módozataira térünk ki röviden. Az említett 

erőforráskészlet hasznosításával, „áruvá konvertálásával” foglalkozó viszonylag új szemléletbeli 

megközelítést ad a kultúra gazdaság. A paradigma értelmében az áruvá konvertálás oly módon kell 

megtörténjen, hogy az összhangban legyen a helyi közösség identitásával és lehetőleg az adott kulturális 

jószág az értékesítés során ne devalválódjék. A megközelítés sajátja továbbá, hogy a hasznosítás 

rendszerébe olyan elemek is besorolhatóak, amelyeket esetleg a helyi közösség nem sorolna oda (a 

mindennapi jellegük miatt), és amelyeket a „hagyományos” kulturális érték definíció sem minden 

esetben fed. 

Bár erre vonatkozóan átfogó községi szintű kutatást nem végeztünk, de úgy gondoljuk, hogy a lokális 

és kulturális identitást meghatározó motívumok sorában az etnikai és történelmi elemeken kívül számos 

helytörténeti elem is felfedezhető. A nemesi családok, grófok és az ezekhez köthető helytörténeti 

mozzanatok és emlékek, valamint az ezek által létrehozott épített örökség véleményünk szerint ma is 

szervesen tovább él egy-egy (jellemzően falu szintű) közösség identitásában. Éz ugyanakkor könnyen ki 

is kophat, amennyiben nem történik meg a szellemi (emlékek, történetek, anekdoták, stb.) és tárgyi 

örökség (kúriák, épületek) ápolása. Sajnos e tekintetben néhány esetben már most is az utolsó óra, utolsó 

percében vagyunk. A tulajdonjogi problémák, tulajdonosok hozzáállása, források szűkössége és más 

problémák oda vezettek, hogy az egykor négy impozáns kúriából ma már csak a Mikes kastély és az 

önkormányzati tulajdonban lévő Thury (Bányai) kúria van látogatható állapotban, a szörcsei Rákosi és 

különösen a Hadnagy kúria állapota igencsak leromlott (A késő reneszánsz stílusban épült Basa-kúria a 
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XIX. században sajnos elpusztult). A Mikes kastély kultúra gazdasági értékesítése a tágabb térség 

számára is követendő példa lehet. Az itteni vendéglátási gyakorlat jó példa arra, hogy a modern kor 

turistaigényeinek kielégítése hogyan egyeztethető össze a történelmi-kulturális értékmentéssel. 

A helyi épített örökség sorában kell említést tennünk továbbá a XIV. században épült református 

erődtemplomról, valamint a XIX. század közepén épült római katolikus és ortodox templomokról. A 

hagyományos népi építészet elemeit ma a közvélekedés által értéktelennek tekintett régi házak őrzik 

(ezek száma viszonylag jelentős), sajnos a modern építkezések szinte kivétel nélkül szakítottak a 

tradicionális helyi építészet anyag- és formavilágával, térkialakításával, stb. 

Kultúra gazdasági szempontból (soft) erőforrásként kezelhető továbbá a Szörcsén és Tamásfalván 

napjainkig átörökített, húsvéthoz kapcsolódó szánozás hagyománya. Éz az egyedi néphagyomány 

gyakorlatilag egy közösségi locsolás, ahol helyi férfiak népviseletbe öltözve teszik tiszteletüket a falu 

hölgyei előtt, az események sorát bál zárja. A térségben egyedinek számító szokás - amelynek őrzése és 

továbbörökítése önmagában fontos kulturális teljesítmény, és amely több alkalommal is 

dokumentumfilm tárgyát képezte - kultúra gazdasági hasznosítása még várat magára. 

A jelenleg hasznosítatlan szellemi erőforrások tárházába tartoznak továbbá a különböző még élő népi 

mesterségek (fafaragók, kerekes, kovács, stb.), a falu jeles szülöttei, és bizonyos a térséghez kapcsolódó 

történelmi események (tatárdúlás, Mikesek leányrablása, stb.) is. Itt kell megemlítenünk, hogy az 

önkormányzat tervei között szerepel egy kiállítótér létrehozása az újonnan épült turisztikai információs 

központban, ahol egy Míves Ház létrehozását tervezik. Éz a tér, a csángó múzeummal és székely tájházzal 

együtt a községben egy újabb, kulturális erőforrást értékesítő térként funkcionálhatna. 
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5. GAZDASÁGI HELYZETKÉP ÉS FOLYAMATOK 

5.1. Gazdaságföldrajzi kontextus és erőforrások 

A Háromszéki gazdaság súlypontja a megyeszékhely Sepsiszentgyörgyön található, amely főként 

délre irányuló kapcsolatokkal rendelkezik és Brassó gazdasági vonzáskörzetébe tartozik. Viszonylag 

könnyen elérhetőek innen a Dél-Érdélyi valamint a Kárpátokon túli piacok is. A megyeszékhely vezető 

pozícióját nem veszélyeztetik a megye többi, a strukturális átmenet következményeit magukon viselő 

kisvárosai köré épülő helyi jelentőségű gazdaságok. Ézek többnyire kiszolgáltatott, alacsony képzettségű 

munkaerőt foglalkoztató könnyűipari központok. Két ilyen központ szomszédságában (Kézdivásárhely, 

Kovászna) fekszik Zabola, de a helyi munkaerő számára a megyeközpont is elérhető távolságban van 

(közúton 39 km, 39 perc, vasúton 51 perc).  

Zabola elérhetősége a környező hasonló településekhez képest kielégítő, közúton és vasúton is 

elérhető. Kovászna megye gazdaságának új lehetőségeket nyithat, hogy a legfrissebb kormányszintű 

autópálya fejlesztési stratégia (2013. december 3.) célkitűzései szerint a 2018-ra kiépülő, az országot 

átszelő gerinchálózat Kovászna megyén is keresztül halad majd, a jelenlegi E574-es útvonal mentén, 

összekötve Brassót Bákóval. Az autópályára a tervek szerint Zabolától mindössze 10 kilométerre lehet 

majd felhajtani.  

Nemzetközi repülőtér Kovászna megyében nem található, a szomszédos megyék közül pedig Bákóban 

(121 km, 2 óra autóút) működik jelenleg nemzetközi forgalmat is bonyolító repülőtér (Írország, Nagy-

Britannia, Franciaország, Belgium, Olaszország és Törökország felé kapcsolatokkal). A tengerentúli 

kapcsolatokkal is rendelkező fővárosi reptér távolsága Zabolától 212 km, ami megközelítőleg 3 órás 

autóút. Nagyjából ugyanekkora távolságra található a Marosvásárhelyi nemzetközi repülőtér is. Az 

elsősorban németországi kapcsolatokkal rendelkező Nagyszebeni repülőtér 2 óra 45 percre (kb. 200 km-

re) található, a Kolozsvári pedig majdnem 300 km-re (4 és fél órás autóút). A légi elérhetőséget a Brassó 

mellett épülő repülőtér oldaná meg (65 km, 1 óra autóút), amelynek befejezési időpontja egyelőre 

bizonytalan, tekintve hogy nem élvez állami szintű támogatást. 

Kovászna megye gyenge vasúti kapcsolatokkal rendelkezik (a vasútvonalak sűrűsége a megyében 31 

km/1000km2, szemben az országos 46 km/1000km2-tel), de ebből a szempontból Zabola a megye 

községeinek többségénél előnyösebb helyzetben van, mert van vasútállomása. A megyeközponton, 

Sepsiszentgyörgyön egy vágányos alacsony forgalmú Észak-Déli vonal halad keresztül, a Zabola pedig 

ide csatlakozik egy villamosítatlan vonallal, amelyen jelenleg naponta négy időpontban közlekedik járat 

(egy közülük Brassóig, ahol nemzetközi vonatokra van lehetőség átszállásra).  
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Zabola község a Háromszéki megyei gazdaságba tagozódva az annak megfelelő fő karakterisztikákkal 

rendelkezik. A település a térség átlagához hasonló adottságokkal rendelkezik, a legtöbb település 

ugyanis a Háromszéki medencében a hegyek lábánál fekszik, szántóföldjei pedig a medence síkságára 

nyúlnak ki. Adottságait tekintve tehát a település gazdasága több természeti erőforrásra is 

támaszkodhat: erdőterületek, legelők, kaszálók és szántók egyaránt megtalálhatóak a község területén. 

A községet alkotó települések szintjét vizsgálva viszont már valamivel jobban elkülönülnek térben is az 

adottságok: Székelytamásfalva és Szörcse kevésbé rendelkezik erdőségekkel, sokkal inkább a szántók 

jellemzik a mezőgazdaságilag hasznosított területek zömét.  

A község humán erőforrása a megyei átlag szerint alakul, nincsen jelen nagyobb tömegben jól képzett 

munkaerő egyik gazdasági ágazatban sem, de a környező kisvárosok hatása itt is érzékelhető 

(egészségügy, vendéglátás).  

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a fenti erőforrások hogyan hasznosulnak és milyen típusú 

termelő és szolgáltató tevékenység jellemzi a község gazdaságát. A fejezet végén arra is kitérünk milyen 

további rejtett erőforrások használata lehetséges az országos trendek alapján.  

5.2. Természeti erőforrások és hasznosításuk 

Eddigi ismeretek szerint Zabola nem rendelkezik jelentős mennyiségű kitermelhető altalajkinccsel, 

ennek megfelelően a természeti erőforrások használata a mezőgazdaságra és az erdőgazdálkodásra 

valamint a turisztikai hasznosításra korlátozódik. 

5.2.1. Mezőgazdaságilag hasznosítható területek és jelenlegi használatuk 

Az mezőgazdasági tevékenységek alábbi elemzése a 2010-es mezőgazdasági összeírás adatain 

alapulnak. Zabola összesen 6534 hektár mezőgazdaságilag hasznosított területtel rendelkezik, amely a 

megye vidéki községeinek átlagnál (3868,68 hektár) nagyobb területet jelent. A hasznosításra alkalmas 

terület kihasználtsága is jobb, mint a megyei községek átlaga (98,6% illetve 81,29%), és a 

mezőgazdaságilag nem hasznosított területek aránya is elenyésző (0,11%). Ami a területek 

tulajdonviszonyait illeti: a megyei átlagnál magasabb a bérbe adott birtokok aránya (19% helyett 34%), 

ennek megfelelően a tulajdonos által művelt területek aránya valamivel kisebb (73% helyett 60%).  

A megyei jellemzőknek megfelelően a mezőgazdaságban használt területek döntő többsége (98,28%) 

szántóként és legelőként valamint kaszálóként kerül megművelésre. A területek 46%-a (3019,19 hektár) 

szántóként hasznosul, amely a megyei községek átlagnál jobb adat (36%, átlag 1414 hektár), a szántókat 

nagyobb arányban művelik bérlők (54%), mint maguk a tulajdonosok (44,53%).  
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7. ábra: Mezőgazdaságilag hasznosítható területek használat szerint, 2010 

 

Forrás: Saját szerkesztés a 2010-es mezőgazdasági összeírás adataiból 

A községben a birtokok mérete nagyjából megfelel a megyében jellemző értékeknek, a 100 hektár 

feletti birtokok azonban arányaiban kevesebbet művelnek meg a mezőgazdasági területekből, mint 

megyei szinten (37,74% a községben és 48,28% megyei szinten). A közepes birtokok (10-100 hektár) a 

területek 32,01%-át művelik községi és 20,61% megyei szinten. A 10 hektár alatti birtokok aránya 

hasonló (30,25%, illetve 31,11%) községi és megyei szinten is.  

A 2010-es adatok szerint a szántóföldi területek 65,25%-án, 1969,99 hektáron termelnek gabonát 

(megyei szinten ez az arány 47,3%). A gabonák közül legnagyobb területen búzát termesztenek 

(69,56%), ezen kívül zab (8,93%), kukorica (8,32%), rozs (5,99%) és árpa (5,66%) foglalja el Zabola 

község szántóterületét. A takarmánynövények által elfoglalt területen a hüvelyesek (36,83%), 

zöldtakarmány (35,33%) és a kukorica (5,67%) a legjellemzőbb, a megyei sajátosságoknak megfelelően. 

Az ipari növénynek minősülő termelés mindössze 0,84 hektáron folyik (ennek nagy része repce – 3 cég 

foglalkozik ezzel). A gyümölcstermesztés sem jellemző a községre (mindössze 4 cég foglalkozik ezzel 

0,83 hektáron). Az alábbi táblázat összesíti a legjelentősebb megtermelt növények által elfoglalt területet 

és azok arányát az összes megművelt szántóterületben, a községben és a megyében, 2010-es adatok 

szerint. 

  

Szántó Kert Legelő és kaszáló Állandó kultúrák Nem használt terület
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3. táblázat: A Zabolán termesztett növények és arányuk a szántóterületből, 2010 

Hektár Gabona 
Takarmány-

növények 
Burgonya Cukorrépa 

Ipari 
növények 

Pihentetés 
alatt 

Egyéb 

Zabola 1969,99 228,19 703,43 60,24 0,84 47,05 9,45 
Arány a 
szántókból 

65,25% 7,56% 23,30% 2,00% 0,03% 1,56% 0,31% 

Kovászna 
megye 

21680,13 11606,11 13987,86 3858,84 507,37 4160,83 1185,56 

Arány a 
szántókból 

47,30% 17,33% 20,88% 5,76% 0,76% 6,21% 1,77% 

Forrás: Saját szerkesztés a 2010-es mezőgazdasági összeírás adataiból 

Zabolán a 2010-es adatok szerint összesen 1435 mezőgazdasági üzem működik (a megyei községek 

átlaga 830), 1099 rendelkezik területtel és állatállománnyal is, 290 csak területtel és 46 gazdaságban 

csak állatot tartanak. A mezőgazdasági területet is használó üzemek átlagos mérete 4,7 hektár, ami a 

megerősíti a fenti szétaprózodottságra, és a rendkívül kis területen gazdálkodó gazdaságok magas 

számára utaló adatot (megyei szinten a helyzet még rosszabb, 4,53 hektár jut egy gazdaságra). A 

gazdaságok 93%-a saját tulajdonban lévő földet művel.  

A törpegazdaságok túlsúlyát remekül illusztrálja az alábbi táblázat, amelyből kiderült, hogy a 

gazdaságok száma a megművelt terület mérete alapján hogyan alakul. A gazdaságok 54%-a 1 hektár 

alatti területet művel, a 10 hektár felettiek aránya pedig mindössze 6,05%. A táblázatból az is látható, 

hogy ez nem községspecifikum, hanem a megyére általánosan jellemző kép.  

4. táblázat: Gazdaságok száma Zabolán birtokméret szerint, 2010 

Hektár 0,1 
alatt 

0,1-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-
100 

100 
felett 

Zabola 196 554 464 91 41 16 11 9 7 

14,11% 39,88% 33,41% 6,55% 2,95% 1,15% 0,79% 0,65% 0,50% 

Háromszék 3739 15118 15694 3212 1147 305 194 167 188 

9,40% 38,02% 39,47% 8,08% 2,88% 0,77% 0,49% 0,42% 0,47% 
Forrás: Saját szerkesztés a 2010-es mezőgazdasági összeírás adataiból 

A nagyszámú törpegazdaság az önfenntartó vagy kereset-kiegészítő családi földművelést jelenti, 

amelyből piacra nem kerül jelentős mennyiségben áru. Az alábbi táblázatban a fentebb már említett, 

termőterület-arányokat ábrázoltuk a gazdaságok mérete szerint. A két táblázat adatait keresztezve 

feltüntettük azt is, hogy az egyes méretkategóriákban mekkora az átlagos birtokméret. Ébből jól látszik, 

hogy a szétaprózodottság a 10 hektár alatti kategóriákban jellemző, a 10 hektár feletti területen 

gazdálkodó 84 cég a területek 68%-án osztozik. A területek 37,74%-át 7 nagybirtok foglalja el. A község 

adatai ebben sem mutatnak jelentős eltérést a megyei jellemzőktől, tehát a szomszédos településeken is 

valószínű hasonló jelenséget tapasztalnánk. 
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5. táblázat: A gazdaságok által elfoglalt terület méret szerint, 2010 

Hektár 0,1 
alatt 

0,1-10 10-20 20-30 30-50 50-100 100 
felett 

Zabola 9,2 1995,49 626,82 377,64 451,3 665,48 2501,18 

0,14% 30,11% 9,46% 5,70% 6,81% 10,04% 37,74% 
átlagos 
birtokméret 
(ha) 

0,05 1,80 15,29 23,60 41,03 73,94 357,31 

Háromszék 172,75 69378,87 17734,93 8259,48 8166,61 11914,28 107936,1 

0,08% 31,03% 7,93% 3,69% 3,65% 5,33% 48,28% 

átlagos 
birtokméret 
(ha) 

0,05 2,04 15,46 27,08 42,10 71,34 574,13 

Forrás: Saját szerkesztés a 2010-es mezőgazdasági összeírás adataiból 

Az állatlétszámot összegzi az alábbi táblázat, amelyből kiderül, milyen fajtákat tartanak, és hány 

gazdaság foglalkozik az adott fajta tartásával. Égyenként megvizsgálva az állatfajtákat kiderül az is, hogy 

100 szarvasmarhánál többet tartó gazdaság nem volt 2010-ben a településen, a szarvasmarhák 42%-a 

(a tejelő tehenek fele) olyan gazdáknál található, akik 10-nél kevesebb egyedet tartanak. A sertések 37%-

a 1-2 egyedet tartó családoknál van, 50 feletti létszámot nem regisztráltak 2010-ben a községben. A 

szárnyasok tartása is kisgazdaságokban jellemző, mindössze egy gazdaság tartott 100-nál több baromfit. 

6. táblázat: Állatlétszám és állattartó gazdaságok 

 Szarvasmarha Juh Kecske Sertés Szárnyasok Ló Nyúl Méhcsaládok 

Állatlétszám 850 7189 271 1973 12543 414 410 295 

Gazdaságok 
száma 

180 308 37 742 988 310 100 8 

Forrás: Saját szerkesztés a 2010-es mezőgazdasági összeírás adataiból 

A termelés technikai színvonalával kapcsolatosan az összeírás adatai alapján a következőket 

állapíthatjuk meg: A Zabolán működő 1435 gazdaságra 628 valamilyen saját tulajdonú mezőgazdasági 

gép jut, ez azt jelenti, hogy egy üzemre 0,43 gép jut (traktor pedig 0,12). Arról nincs adat, hogy milyen 

méretű üzemek használják ezeket a gépeket, de feltételezhető, hogy az 5 hektár alatti gazdaságok 

rendkívül alulgépesítettek. Érről árulkodik az a szintén 2010-es adat is, amely a géphasználatot jelzi és 

még alacsonyabb számot mutat, mint a saját tulajdonban levő gépek száma (ebből arra lehet 

következtetni, hogy egyes nagygazdaságoknak több gépük is van). A technológiáról további adalék, hogy 

a község területén nincs öntözéssel megművelt terület, ami határokat szab a terméshozam tekintetében 

és kiszolgáltatottabbá teszi azt az esetleges kedvezőtlen éves csapadékeloszlásnak. Jövőbe mutató, a 

hozzáadott értéket növelő művelési mód az ökologikus gazdálkodás, de Zabolán mindössze 1 gazdaság 

0,1 hektár méretű területe volt 2010-ben az ökologikussá nyilvánítás folyamata alatt. 
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A gazdaságok 2010-ben túlnyomó többségben jogi személyiség nélküli egyéni gazdaság formában 

működtek, 8 gazdaság rendelkezett felhatalmazott fizikai személy, egyéni vállalkozás vagy családi 

vállalkozás státusszal. A községben két mezőgazdasági egyesület működik és hét gazdasági társaság. 

A mezőgazdaság foglalkoztatásban jelentős szerepet tölt be. 2010-ben 2549 személy foglalkozott 

mezőgazdasággal (1379 férfi, 1170 nő), ami a község lakosságának 56%-a. A jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdaságok vezetőinek zömének (94%) nincsen semmilyen mezőgazdasági képesítése, aki 

pedig rendelkezik valamilyen papírral az általában alapszintű képzettséget jelent (mindössze 13 

gazdaság vezetőjének volt teljeskörű képzettsége). A kevés számú, jogi személyiséggel rendelkező 

gazdaság vezetője esetében a képzettséget tekintve fordított a helyzet, 60% rendelkezik felsőfokú 

agrárdiplomával. A nemek közötti arányokat is jól illusztrálja, hogy mindössze egy gazdaságvezető nő a 

jogi személyiségű üzemeknél. 

A statisztikai adatok alapján az is látszik, hogy a mezőgazdaságban dolgozók inkább az idősebb 

korosztályok (60% 45 éven felüli), a fiatalok csökkenő létszámban választják a mezőgazdasági munkát. 

Köztudott, hogy az Éurópai Unióhoz való csatlakozást követően a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 

(PNDR) keretében a gazdálkodók, vidéki vállalkozók és a községek területalapú támogatások lehívására 

lettek jogosultak és különböző pályázati kiírások váltak számukra elérhetővé a gazdaságuk és a vidéki 

infrastruktúra fejlesztésére. Területalapú támogatást minden 1 hektár feletti területen gazdálkodó 

fizikai vagy jogi személy (0,3 hektárnál nem kisebb parcellákból álló gazdaság esetén) kaphat. Élviekben 

tehát Zabolán 639 gazdaság, 6349 hektárnyi területe (szántó, legelő és kaszáló) jogosult ilyen típusú 

támogatásra, amelynek egyéb feltételei is vannak. Az egy hektárra járó területalapú támogatás évről évre 

magasabb volt és a következőképpen alakult 2007 óta: 

7. táblázat: Az egy hektárra jutó terület alapú támogatás alakulása 

Év 
Egységes 

területalapú 
kifizetés - SAPS 

Nemzeti 
kiegészítés - PNDC 

Hegyvidéki 
területek 
kiegészítő 

támogatása 

 Éuro/hektár Éuro/hektár Éuro/hektár 

2009 71,12 44,64 50 

2010 80,36 50,64 50 

2011 100,65 32,42 107 

2012 119,66 35 107 

2013 139,17 21 107 

Forrás: Saját szerkesztés az APIA Covasna közlése alapján 
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Zabola község egész mezőgazdasági területe a hátrányos helyzetű hegyvidéki térség kategóriába esik 

a Nemzeti Vidékfejlesztési Program alapján. Ézért elméletileg mindhárom kategóriából részesülhetnek 

a gazdálkodók a területük alapján. 

Az alábbi grafikon a vidékfejlesztési kifizetési ügynökség adatai alapján mutatja a valóságban 

kifizetett támogatások alakulását 2008-2012 között: 

8. ábra: A mezőgazdasági támogatások kifizetésének alakulása 2008-2012 között 

 

Forrás: Saját szerkesztés az APDRP adatai alapján  
(http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2030&lang=RO) 

A grafikonon látható a kifizetett támogatás alakulása éves bontásban. A terület alapú támogatások 

igénylését a jövőben is ösztönözni és népszerűsíteni szükséges a minél nagyobb források bevonása 

érdekében. Összegezve a fentieket, Zabola községben Tamásfalva és Szörcse település az ahol 

egyeduralkodó a gazdasági tevékenységek között a mezőgazdaság, és általánosan birtokkoncentráció 

folyamata figyelhető meg az utóbbi 10 évben. Éz a gazdaságok növekedésével, de egyúttal a 

munkanélküliek számának növekedésével is jár. Mára kialakult, hogy pár nagy helyi és kívülről érkező 

cég műveli a földek nagy részét (vagy tart állatot), néhány közepes gazda mellett. A forrásbevonás 

kontextusában is nagy probléma a földek tulajdonviszonyának rendezetlensége, a mezei utak rossz 

állapota és a mezőgazdasági értékesítés szervezetlensége. A nagytermelők gazdálkodása a nagyipari, 

műtrágyára alapozott módszereket követi és nélkülözi a hosszú távú trendbe illeszkedő egyedi, 

környezetbarát és helyi jelleget. 
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5.2.2. Érdőgazdálkodás 

A megművelhető területek mellett a község jelentős erdőállománnyal is rendelkezik, amely 

természetesen jövedelemforrást jelent a község számára. Az 5497,72 hektár erdő (a megyei erdők 3%-

a) 33%-a, 1831,72 hektár magántulajdonban van, 40% a közbirtokossági tulajdon (2207,8 hektár), 11% 

állami tulajdon (583,28 hektár), 9% az önkormányzat tulajdonában van (487 hektár), és 7% az egyházi 

tulajdon (387,92 hektár). A jellemző fafajták a fenyő (erdei fenyő, fehér fenyő, lucfenyő), bükk, gyertyán, 

szil, tölgy. Hat közbirtokosság kezeli a község 950 kis erdőtulajdonosának erdőit, a legnagyobb ezek 

közül a Kónya Közbirtokosság, amely 814 hektárról évente átlagosan 1800 m3 fát termel ki, ezzel 

400.000 lej bevételt termel, 800 lej/hektár éves osztalékot fizetve a tulajdonosoknak. A magán 

erdőtulajdonosok két társulásba tömörülnek: egy működik Zabolán és egy Páván. Az önkormányzati 

erdőkből (487 hektár) kitermelt fa jelentős kiegészítő forrást jelent a községi költségvetés számára, 

évente átlagosan 150.000 lej folyik be a fa eladásából. Az erdőgazdálkodás, az üzemterv szigorú 

betartásával, tartamosság figyelembevételével, hosszútávon kiszámítható jövedelemforrásává válhat a 

helyi közösségnek, az erdei fahulladékra építve pedig biomassza alapú energiatermeléssel megoldható 

lenne a középületek energiaellátása (az átlag 10 tonna/hektár fahulladékból és fa aprítékból 

legkevesebb 2000 kgOE/ha nettó energiahozam lenne elérhető évente – Forrás: 

http://www.zmva.hu/cikk/aktualis/1025 (2014.04.23.)). 

5.2.3. Turizmus 

A község természeti és kulturális erőforrásainak gazdasági hasznosítása integrált módon a turizmus 

kereteiben lehetséges. Ahogy a kultúráról szóló fejezetben bemutattuk természeti erőforrásai mellett, 

Zabola rendelkezik néhány olyan kulturális értékkel (Csángó néprajzi múzeum, tánctábor, népszokások, 

épített örökség, élő helyi mesterségek stb.), amelyek turisztikai termékként hasznosíthatóak, illetve 

amelyek egy egységes turisztikai márka felépítésének építőkockáiként használhatóak. 

Kovászna megye turisztikai profilját a gyógy turizmus, kulturális turizmus, a faluturizmus valamint a 

természet közeli, aktív turizmus határozza meg.  

Hagyományosan, évszázadok óta Kovászna megyébe a legtöbb turistát a gyógyfürdőhelyek vonzzák, 

amely a rendkívül gazdag és változatos borvízforrás kincsre épül. Jelenleg ez a fajta egészségturizmus az 

államilag dotált gyógyüdülés keretében zajlik és főként Kovászna városára koncentrálódik. Viszonylag 

nagy tömeg érkezik tehát ezen az úton a térségbe, ugyanakkor az üdülési jeggyel érkező belföldi gyógy 

turisták általában kevés fizetős szolgáltatást vesznek igénybe a város környékén, mint a többi 

turistatípus és így számukhoz képest kisebb hatással vannak a helyi gazdaságra. 

http://www.zmva.hu/cikk/aktualis/1025
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A megye többi egykori fürdőhelyei sajnos leromlott állapotba kerültek, a helyi közönséget tudják 

csupán többé-kevésbé kiszolgálni, vagy teljesen el is tűntek. Ézeknek a fejlesztése a megye 

legígéretesebb turisztikai lehetősége lehet Kovászna város meglévő gyógy-turisztikai ismertsége okán. 

Ilyen fürdők és kezelőközpontok találhatóak még a megyében Málnásfürdőn (használaton kívül – 

felújitás alatt), Uzonkafürdőn (leromlott), Sugásfürdőn és Oltszemen (ez utóbbi kettőt nemrég 

felújították), Élőpatakon (felújítva), illetve a Felső-Háromszéken Bálványosfürdőn (leromlott), 

Fortyogófürdőn (felújításra vár), Hatolykán (felújítva) és Kézdimartonoson. Ébbe a sorba kapcsolódik a 

Zabola községhez tartozó Székelypetőfalván önkormányzati adminisztrálásban működő Forgyogó 

borvízfürdő és szauna. A fürdők további infrastrukturális- és szolgáltatásfejlesztése, valamint egységes 

marketingje és összehangolt menedzsmentje egyelőre megoldatlan feladat. 

A megye kulturális értékei főként a Magyarországról érkező turisták érdeklődésére számíthatnak. 

Ilyenek a teljesség igénye nélkül a Székely Nemzeti Múzeum, annak részlegei (Csernáton, Zabola, Barót, 

Kézdivásárhely), a Sepsiszentgyörgyi, Kézdivásárhelyi színház, valamint a Háromszék tánccsoport, és a 

történelmi események helyszínei. Ide sorolhatóak a magyar történelem fontos személyiségeinek 

szülőhelyei és tevékenységük helyszínei (mint például Zágoni Mikes Kelemen, Körösi Csoma Sándor, 

Bölöni Farkas Sándor, Benedek Élek, Gábor Áron, Cetz János) is, valamint a Kézdivásárhely és 

Sepsiszentgyörgy történelmi épületei vagy egyes falvak hagyományos épületei. Zabola abban a kedvező 

helyzetben van, hogy minden felsorolt kulturális területen rendelkezik erőforrásokkal: Csángó Néprajzi 

Múzeum működik a faluban, rendkívül értékes épített örökséggel rendelkezik a község (pl. Mikes 

Kastély, Thúry-Bányai kúria Támásfalván, Református vártemplom stb.) és az innen származó családok 

sok esetben jelentős szerepet játszottak Érdély történelmében. Énnek az örökségnek a használata 

jelenleg esetleges, kevéssé tervszerű. Léteznek rendszeres és egyedi programok is, de hiányzik a 

turisztikai attrakciók egy rendszerben való kezelése, több napos programcsomagok kidolgozása és 

menedzselése a látogatók településen tartása érdekében. A Mikes Kastély tehetősebb célcsoportok 

számára nyújt szállás és program lehetőséget, a fejlesztési tervek az üzleti turizmus bővítése felé 

mutatnak. Mindemellett, nyitottság mutatkozik a Kastély nagyközönségnek való bemutatására is, de 

ehhez szükség lenne a települési önkormányzattal való együttműködésre, amelyre jó megoldást nyújthat 

a felépült turisztikai iroda szolgáltatásainak fokozatos kiépülése. 

A kulturális turizmus jelenleg megyei szinten szintén kevés gazdasági hasznot tud generálni, 

problémát jelent az erős szezonalitása (nyár), a viszonylag szűk célcsoport és a tartózkodás rövid 

időtartama (egy-két óra). Mindezeket a szervezettség és a programok fejlesztésével és 

marketingtevékenységekkel lehetne oldani. 
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Háromszék a falusi turizmusnak és a természetjárásnak a terepe, köszönhetően kellemes hegyi 

fekvésének és kiterjedt természeti környezetének. A természet közeli és a falusi turizmus gyakorlására 

szinte minden vidéki településen, így Zabolán is van lehetőség. A természet közeli turizmus 

dominanciájáról árulkodik, hogy a megyei szálláslehetőségeknek 71%-át, a szálláskapacitás 44%-át 

vidéki turizmusra jellemző panziók és agroturisztikai panziók, táborok, kempingek, faházak adják 

(országos szinten ez az arány 59% illetve 30%). Kovászna megye turisztikai honlapjának adatai szerint 

a szabadidő eltöltésére ennek megfelelően a következő programok kínálkoznak: természetjárás, 

túraösvények, lovaglás, vadászat, horgászat. A megye turisztikai profiljához tartoznak a hegyi túrák, zöld 

utak (pl. a Nemere útja), extrém sport lehetőségek (mountain bike, rafting), általában szegényesen 

kiépített infrastruktúrával és nehezen hozzáférhető információkkal. 

Kistérségi és községi szinten természetesen több helyen elérhetőek a falusi turizmus szokásos 

szolgáltatásai is (szállás, hagyományos étkezés, lovas kocsizás stb.). A legjelentősebb természeti értékek 

a Szent Anna tó és Mohos tőzegláp, a Csomád-Bálványos (gyógyhely, mofetták, lápok), a Besenyői tó, a 

Rétyi nyír és a Kommandói tőzeglápok. Zabolán ebbe a kategóriába sorolhatóak a turistaösvények (két 

közepes nehézségű útvonal), a pihenést és kikapcsolódást szolgáló kiépített pihenőhelyek (Gyárpuszta), 

a Csipkési ifjúsági tábor. 

Habár jelenleg nem jelentős a megye turizmusában az üzleti jellegű rendezvények (a Bálványosi és a 

Kovásznai hotelek némelyikére korlátozódik), mégis említésre méltónak tartjuk, mert főleg hazai cégek 

és intézmények igénybe veszik jelenleg is ezeket a szolgáltatásokat, és az elérhetőség javulásával 

fejleszthető potenciált jelent a megye gazdasága számára. Zabola a Mikes Kastély nyújtotta 

szolgáltatásokkal kapcsolódik ebbe az üzletágba, amely hosszú távon potenciált jelent kiegészítő 

szolgáltatásokat nyújtó helyi vállalkozások indítására is. 

A fent felsoroltak jellemzik tehát a Kovászna megyei és a Zabolai turizmus általános képét, amelyre 

igaz, hogy egyelőre több benne a lehetőség, mint a valódi jól szervezett és kihasznált érték. Infrastruktúra 

hiányában például szinte teljesen kihasználatlanok a téli turizmusra elvileg rendelkezésre álló 

adottságok (Zabolán a sípálya kiépítése forráshiány miatt áll). Az is megállapítható, hogy a gyógy 

turizmus révén akár elsődleges desztinációvá is fejleszthető a megye, amelyhez kapcsolódnak a többi 

kiegészítő időtöltési lehetőségek. Égyelőre azonban a többi turizmusforma marginális, kiegészítő jellegű 

és az egységes szemléletű menedzsment hiányával küzd. A turisztikai szektor gazdasági jelentőségére a 

statisztikai adatok alapján a foglalkoztatásban való részesedéséből becsülhetünk. Észerint az szállásadó 

és éttermi szektor a megye foglalkoztatottjainak mindössze 2,01%-ának ad munkát (1700 fő), szemben 

a Központi Régió 2,44%-ával (Brassó megyében ez az arány 3,62%-os). 
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A továbbiakban néhány statisztikai adattal igyekszünk illusztrálni Háromszék és Zabola turizmusát.  

A megyébe az utóbbi tíz évben átlagosan 63 ezer turista érkezett évente, ezzel a megye a régióban 

sereghajtó a regionális turistaérkezések mindössze 4,8%-át tudhatja magáénak, a megye turizmusa 

tehát jelenleg jelentéktelennek mondható regionális viszonylatban. Brassó megye önmagában majdnem 

a tízszeresét valósítja meg ennek évente. Brassó megye és város dominanciájáról a régió turizmusában 

beszédes adat, hogy 2012-ben a regionális érkezések 44%-át ez a megye adta, Brassó városába 

önmagában több turista érkezett (359.750), mint a többi megye bármelyikébe. Zabolán, habár 

folyamatos növekedést mutat, a 2012-ben regisztrált 954 turistaérkezés még nem árulkodik a 

szolgáltatások és látványosságok rendkívüli vonzerejéről. 

Kovászna megyében a legutóbbi évben (2012) a látogatók 87%-a belföldről érkezett (ez országos 

szinten 78% volt), az összes turista 67%-a szállástípus szerint hotelekbe érkezett. Feltűnő, de a térséget 

ismerve nem meglepő, hogy a külföldi turisták körében magasabb a panziók és falusi vendéglátóhelyek 

népszerűsége (míg a belföldiek mindössze 19%-a száll meg ilyen egységben, a külföldiek 41,02%-a 

ezeket keresi). Minden kétséget kizáróan ezek túlnyomó többsége a fentebb már említett magyarországi 

nosztalgiaturisták (ők keresik a helyiekkel jobban a közvetlen kapcsolatot), így ebből az adatból az ő 

számukat is megbecsülhetjük a legutóbbi évben, amely tehát minimum a külföldi turisták regisztrált 

számának 40%-a, kb. 4000 fő volt 2012-ben. 

A 2012-ben Kovászna megyébe érkezett 79.135 turista (25. hely a megyék rangsorában) 

településenkénti eloszlása az alábbi grafikon szerint alakul. Az ábra a Zabola környéki, Felső-Háromszéki 

települések, és a megye városainak adatait tartalmazza. 
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9. ábra: Turistaérkezések Kovászna megye városaiba és az Angustia régió településeire, 2012 

 

Forrás: INSSE (www.insse.ro) 

A grafikon érdekessége, hogy általában a városok szerepelnek elől ebben a rangsorban, Háromszéken 

azonban éppen a Felső-Háromszéki térségbe tartozó Torja több várost is megelőz (köztük Kézdiszék 

központját, Kézdivásárhelyt is). Nem jelent meglepetést, hogy Kovászna városa felelős a megyébe érkező 

vendégek 44,6%-ért. A grafikon a térség községei közül azokat tartalmazza ahol regisztráltak 

turistaérkezést 2012-ben. Összesen 18.777 vendég érkezett Kézdiszékre ebben az évben 

(Kézdivásárhely nélkül 12.321), ez a megyei érkezések 23%-a, és ennek döntő többsége (80%-a) a 

térségközpontba és Torjára. Zabolára nézve kedvező adat, hogy a térség községei között az előkelő 3. 

helyet foglalja el a turistaérkezések tekintetében. 

Az érkezések szállástípusonkénti statisztikáját megnézve még pontosabb kép alakul ki a térségről: 

46%-a az érkezőknek a térség három hotelében (egy Bálványoson és kettő Kézdivásárhelyen) szállt meg 

2012-ben, további 14% szállt meg szintén a térségközpont városban panziókban, és 15% egyéb 
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szálláshelyeken Torján. A maradékon osztozik a többi település főként agro-turisztikai panziója, mint 

ahogy Zabolán is a 2012-ben regisztrált turisták kétharmada a három panzióba és egyharmada a 

Csipkési táborba érkezett. 

Az érkezések a régióra általánosan jellemzően nyári hónapokra (június-augusztus) összpontosulnak 

mind a megyében (36%), mind az Angustia térségben (37%) és Zabolán (50%) is, télen nincs 

megnövekedett forgalom. 

A legfrissebb adatok (2013) szerint a Központi Régióban 1642, Kovászna megyében 102, az Angustia 

kistérségben pedig 25 (Kézdivásárhellyel együtt 34) szálláslehetőség van. Zabolán a panziókban egy 

időben 40 személy szállásolható el, a Csipkési táborban pedig további 100-120 fő. A kistérségben 

egyértelműen a panziók és más vidéki szálláshelyek (faházak, bungalók, villák, táborhelyek stb.) vannak 

túlsúlyban. Az egy szálláshelyre jutó ágyak száma a megyében átlagosnak mondható, 41 db 

köszönhetően a kovásznai szállodák jelenlétének. Éz az érték magasabb, mint a regionális átlag (35), de 

elmarad az országos értéktől (50). Az Angustia térségben, nem számítva a 220 fő befogadóképességű 

Bálványosi szállodát, sokkal kisebb egységek jellemzőek (átlag 19 fő). Zabolán ez az érték az ifjúsági 

tábort nem számítva 13 fő/szálláshely. Az összesített számokat tekintve Kovászna megyében 4254, a 

kistérségben pedig 602 (Kézdivásárhellyel együtt 848) szálláshely van. 

Amit a szálláskapacitásról még érdemes említeni az a bővülés üteme és a kihasználtság. A bővüléssel 

kapcsolatban az az érdekesség fogalmazható meg, hogy habár 2002-2012 között a megyében 70%-kal 

nőtt a fogadóegységek száma a szálláskapacitás nem bővült számottevően (mindössze 274 hellyel, 7%-

kal). A bővülés üteme egy 2007-2008-as visszaesést leszámítva egyenletes ütemű. Kézdiszéken az 

ellenkező tendencia figyelhető meg, 10 év alatt mindössze harmadával nőtt a fogadóegységek száma, de 

a férőhelyek kétharmaddal bővültek. A kapacitásbővülés egyértelműen a többségében a vidékfejlesztési 

programból, Éurópai Uniós forrásokból épülő agro-turisztikai panzióknak köszönhető, a vidéki 

szálláskapacitás ugyanis több mint nyolcszorosára nőtt. 

Rátérve a kihasználtságra, a legutóbbi év - 2013 - legforgalmasabb és legcsendesebb hónapjait 

vizsgáltuk a vendégéjszakák száma alapján. Megyei szinten és Kézdiszéken ez a július és január volt. 

Énnek alapján a csúcsidőszakban a működő szálláskapacitás kihasználtsága megyei szinten 56%-os, 

Kézdiszéken pedig 27%-os, januárban pedig a kihasználtság 13, illetve 10 százalék. Zabolán 

augusztusban voltak a legtelítettebbek a szálláshelyek (85%-os kihasználtság), októbertől márciusig 

viszont 25% alatti ez az érték. 2012-ben összességében 2562 vendégéjszakát regisztráltak Zabolán, 

2013-ban viszont csak 1373-at.  Úgy tűnik tehát, a jelenlegi érdeklődésnek bőven eleget tesz a megyében 
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és a térségben kiépült szálláslehetőségek száma, viszont a vonzerő növelésére (programok fejlesztésére) 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

Még egy mutatót érdemes megvizsgálnunk, hogy teljesen kirajzolódjanak a Háromszéki, 

Kézdivásárhely környéki és Zabolai turizmus legfontosabb jellemvonásai, ez pedig az, hogy mennyi időt 

töltenek a turisták átlagosan térségben. A megyei adatot (közel 6 nap!) önmagában nézve, és 

összehasonlítva a regionális és országos átlaggal (2,2 nap, illetve 2,5 nap) első ránézésre optimisták 

lehetünk. Az előzőekben leírtak alapján azonban erős a gyanú, hogy a kedvező érték a Kovászna városba 

üdülési csekkel gyógykezelésekre érkező „turistáknak” köszönhető. Amint megvizsgáljuk a Kézdiszéki 

és települési értékeket egyértelművé válik az összefüggés: Kovászna városban átlagosan 10 napot 

töltenek a vendégek, a többi településen és így az Angustia régió településein (köztük Zabolán) is, a más 

megyékben is tapasztalt 2-2,5 nap tartózkodás jellemző. A fentiek tükrében egyáltalán nem meglepő, 

hogy a megyei vendégéjszakák 86%-a hotelekben (77% kovásznai hotelekben!) valósul meg, 

megerősítve azt a megállapítást, hogy Kovászna megyei turizmus egy településre koncentrált, 

tulajdonképpen az államilag dotált gyógy-turizmus nélkül jelentéktelen lenne.  

Égyetlen grafikon maradt még a turizmus folyamatainak elemzésének végére, mégpedig a 

vendégéjszakák szezonális eloszlásának bemutatása. 

10. ábra: A vendégéjszakák eloszlása 2012-ben, havi bontásban 

 

Forrás: INSSE (www.insse.ro) 
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Az ábra nem mutat különösebb meglepetést: a Háromszéki turizmus, csakúgy, mint a regionális 

egyidényű (a régióban csak Brassó rendelkezik téli turistaidénnyel), a csúcspontja július-augusztus (a 

vendégéjszakák 30%-a) hónapokra esik. Kézdiszéken és Zabolán gyakorlatilag a megyeit követi a 

vendégéjszakák eloszlása, előbbinél némi téli aktivitásnövekedés észlelhető. 

A téli hónapok, különösen a nagy nyereséggel kecsegtető ünnepek, időszakának a kihasználásával 

tehát a Háromszéki turisztikai szektor ez idáig adós maradt, nem tudott olyan vonzó kínálatot, 

„termékeket” kialakítani, ami ebben az idényben is vendégeket hoz a térségbe. 

5.3. Gazdasági ágazati helyzetkép és folyamatok 

5.3.1. A község és a megye gazdasági szerkezete 

A mezőgazdaság helyi gazdasági szerepéről már az előzőekben részletes képet adtunk. Az alábbi 

grafikon szemlélteti, hogy Kovászna megyében a foglalkoztatásban jelentős szerepe van az agrár 

szektornak. Települési bontásban sajnos nincsenek adataink, de vidéken, így Zabolán is feltehetően még 

inkább a mezőgazdaság jelenti a legfőbb foglalkoztatási formát. 

11. ábra: A Kovászna megyei foglalkoztatottak aránya gazdasági ágazatok szerint, 2012 

 

Forrás: INSSE (www.insse.ro) 

A mező- és erdőgazdálkodás azonban az üzleti forgalomban már korántsem tölt be ilyen jelentős 

szerepet, régiós szinten mindössze a forgalom 2,3%-a származik a primer mezőgazdasági szektorból, a 

megyei szintű adat nem áll rendelkezésünkre, de minden bizonnyal nagyságrendileg nem tér el ettől az 

értéktől. Az alábbi grafikon a mezőgazdaságon kívüli szektorok üzleti forgalomból való részesedését 
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ábrázolja. A kitermelő ipar annyira jelentéktelen, hogy meg sem jelenik a grafikonon, viszont a 

feldolgozóipar 30%-ban részesedik a mezőgazdaságon kívüli megyei üzleti forgalomból. 

12. ábra: Kovászna megyében megvalósuló üzleti forgalom aránya gazdasági ágazatok szerint, 2012 

 

Forrás: INSSE (www.insse.ro) 

Ami a forgalom alakulását illeti, a válság 2008-as kirobbanása után bekövetkezett csökkenés után 

2010-ben érte el mélypontját és azután lassú növekedés tapasztaltható megyei szinten. A növekedés 

hajtóerejét a feldolgozóipar jelenti, amelynek szintje már meghaladta a 2008-as szintet is, emellett kis 

aránya ellenére a 2008-as szint fölé emelkedett az IT szektor forgalma is az utóbbi két évben. 

5.3.2. Munkaerő piaci helyzetkép és folyamatok 

Zabola foglalkoztatottjainak jelentős része a két környező kisváros feldolgozóipari egységeiben talál 

munkát, illetve jelentős munkaerő felvevők a Kovásznai vendéglátó és egészségügyi intézmények. A 

helyiek elmondása szerint az a különös általános helyzet állt elő, hogy a környező városok 

feldolgozóiparában (textilipar), vendéglátóiparában és egészségügyi intézményeiben dolgozó nők a 

családokban a keresők, a férfiak pedig otthon többnyire önfenntartó gazdálkodást végeznek. A férfiak 

számára nincsen a környéken elegendő álláslehetőség, a kiutat a vállalkozói szellem erősítése 

jelenthetné.  A fiatalok között egyre jelentősebb a külföldi (szezonális) munkavállalás többségében 

képzettséget nem igénylő munkakörökben, a nyári szezonban. Általános modell, hogy nyáron a fiatalok 

külföldön tartózkodnak, télen vannak csak a községben. Éz az életmód súlyos társadalmi és szociális 

problémákhoz vezethet, például kitolódik a családalapítás időpontja. 

http://www.insse.ro/
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Az alkalmazottak számának csökkenése a statisztikai adatok alapján is tetten érhető. 2000-hez képest 

közel 40%-kal csökkent Zabolán a bérből és fizetésből élők száma, amely jelentősen meghaladja a megyei 

szintű 16%-os csökkenést. 

13. ábra: Az alkalmazottak számának alakulása Kovászna megyében és Zabolán, 2000-2012 

 

Forrás: INSSE (www.insse.ro) 

A statisztikai hivatal adatbázisából rendelkezésünkre állnak a munkanélküliségi adatok is, amelyek 

alapján számítható a munkanélküliségi ráta.  

14. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása Zabolán és Kovászna megyében 2010-2012 

 

Forrás: INSSE (www.insse.ro) 
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A fenti ábrán látható, hogy az aktív korú népességből számított munkanélküliek aránya együtt mozog 

a megyei értékkel és 2010-2012 között csökkenő tendenciát mutatott. A munkanélküliségi adatok 

nemenkénti bontása rámutat a fentebb leírt községben tapasztalt jelenségre, a nők magasabb 

foglalkoztatottsági arányára is. 

5.4. Vállalkozói szerkezet és aktivitás 

A cégjegyzék legfrissebb adatai szerint 94 jogi személy volt bejegyezve Zabolán, amiből 46 működik, 

13 időlegesen felfüggesztette a tevékenységét, 2 cég felszámolás alatt van és egy fizetésképtelenné vált, 

32 cég pedig törölve van. Ézek mellett 135 felhatalmazott fizikai személy, egyéni vállalkozás vagy családi 

vállalkozás volt bejegyezve a községben, amelyek közül jelenleg 66 működik. Ha ezeket is figyelembe 

vesszük vállalkozásként, akkor Zabolán 1000 főre 24 vállalkozás jut csupán.  A településen 

vállalkozástámogató szervezet vagy egyesület nem működik, (a mezőgazdasági szervezetek egyesületén 

kívül), de a fent részletezett vállalkozás sűrűség mellett ez egyelőre nem is indokolt. A vállalkozói 

ismeretek terjesztésére és a vállalkozó szellem fejlesztésére azonban szükség van. 

A működő vállalkozások 2012-es forgalma alapján az alábbi gazdaságszerkezet rajzolódik ki Zabolán.  

15. ábra: Zabolán működő vállalkozások üzleti forgalma, 2012 

 

Forrás: Kovászna Megyei Közpénzügyi Hivatal 
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A feldolgozóipar jelentős részesedése a Tamásfalván leányvállalatként működő raklapgyárnak 

köszönhető, amely önmagában a községben realizált forgalom majdnem feléért felel. Jelentős szelete van 

továbbá a kereskedelemnek és a mezőgazdaságnak is. Éz utóbbiak között természetesen csak a 

valamilyen jogi formában működő gazdaságok jelennek meg, a jelentős számú önellátó családi gazdaság 

szerepe a megtakarításban van, bizonyos élelmiszert és néhány terméket nem kell megvásárolniuk a 

családoknak, maguknak állítják elő azokat (piacra ezek nem kerülnek). A kereskedelemben a 

legjelentősebb forgalmat a fa és faanyag adásvétele jelenti, amelyben élen jár a Mikes birtok gazdasága. 

Amint már említésre került, a legjelentősebb foglalkoztatók szintén a feldolgozóipar, kereskedelem és a 

mezőgazdaság. Émlítésre méltó még, hogy a sokat hangsúlyozott lehetőségekhez képest az erőforrások 

turisztikai kihasználása nem játszik jelentősen nagyobb szerepet a helyi gazdaságban, mint megyei 

szinten.  

A 2012-es évben 144 munkavállaló volt a helyi vállalkozásoknál alkalmazásban, amely megegyezett 

az előző év adataival. A cégek forgalma 18%-al, a profitjuk 6%-kal nőtt összességében 2011-hez képest, 

míg az összesített veszteségük is nőtt, közel háromszorosára az előző évinek. Énnek következtében 

makroszinten mindössze 570 ezer lej profit jött létre a Zabolai vállalkozói szférában. 

A vállalkozások adatait áttekintve arra a megállapításra juthatunk, hogy elsősorban a helyi 

mezőgazdasági és erdészeti erőforrásokra építve működnek a cégek, így növekedésük, fennmaradásuk 

kötődik, e piacok lehetőségeihez. Rendkívül pozitív, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő és 

tudatosan építkező vállalkozás a Mikes birtok erőforrásait kezelő cég, amely a helyi közösségek iránt is 

felelősséget érez, és hosszú távon kötődik a községhez, nem fenyeget elköltözésének veszélye. 

A település profiljába illeszkedő, hagyománnyal rendelkező mesterségek és szaktudás (famunka, 

ácsmunka, fafaragás, cserépkályha készítés stb.) olyan potenciált jelent, amely lehetőségeihez képest 

jelenleg kiaknázatlan és hiányzik az innovatív szemlélet, a tudatos piacteremtés és marketing. 

5.5. A forrásbevonás gyakorlata 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2007-2013 projekt alapon támogatja a vidéki gazdákat és 

vállalkozókat. A pályázati kiírások támogatták a gazdaságok eszközparkjának fejlesztését, gazdasági 

épületek építését, a mezőgazdasági termékek piacra jutását, a vidéki infrastruktúra fejlesztését stb. Az 

alábbi táblázat részletesen mutatja a Zabolán támogatást nyert projektek számát és a támogatás 

összegét. Megyei összehasonlításban szinte minden kiírás tekintetében átlag alatti a pályázatok száma a 

községben, és szinte teljesen kihasználatlanok voltak a közösségi célú fejlesztésekre fordítható források. 

A következő időszakban erre nagyobb hangsúlyt kell fordítani és a települési stratégiában hangsúlyosan 

szükséges szerepeljen a támogatásokról szóló információk eljuttatása a célcsoportoknak. A községi 
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véleményformálókkal készített interjúk során ugyanis megfogalmazódott, hogy nehéz az érthető 

információkhoz való időbeni hozzájutás. 

8. táblázat: Projektek Zabolán a Nemzeti Vidékfejlesztési Program finanszírozásában, 2014 áprilisi adatok szerint 

Intézkedés elnevezése Projektek Zabolán 

Fiatal gazdák támogatása („Instalarea tinerilor fermieri”) 6 projekt 152.000 euro 
értékben 

Mezőgazdasági egységek modernizálása („Modernizarea exploataţiilor 

agricole”) 
4 projekt 1.878.210 euro 
értékben 

A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási termékek hozzáadott értékének 

növelése („Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si 

forestiere”) 

0 projekt 

A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás fejlesztését és 

alkalmazkodóképességének növelését szolgáló infrastruktúra javítás és 

fejlesztés („Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”) 

1 projekt 1.500.000 euro 
értékben 

Árvízvédelmi  és megelőzési infrastrukturális beruházások, felújítások 

és modernizálások („Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a 

infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor”) 

0 projekt 

Félig önfenntartó mezőgazdasági farmok támogatása („Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistenţă”) 

2 projekt 15.000 euro 
értékben 

Termelőcsoportok alapításának támogatása („Înfiinţarea grupurilor de 

producători”) 

0 projekt 

Mezőgazdasági területek első beerdősítése („Prima împădurire a 

terenurilor agricole”) 

0 projekt 

Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése („Sprijin pentru crearea 

si dezvoltarea de micro-întreprinderi”) 

0 projekt 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése („Încurajarea activitatilor 

turistice”) 

1 projekt 64.873 euro 
értékben 

Falvak felújítása, fejlesztése, az alapszolgáltatások fejlesztése a 

gazdaság és a vidéki lakosság számára, és a vidéki örökség 

hasznosítása („Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 

serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale) 

0 projekt 

Forrás: Saját szerkesztés az APDRP adatai alapján  
(http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2030&lang=RO)A pályázatok lehívásában   
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5.6. Önkormányzati gazdálkodás és településmarketing 

5.6.1. Helyi költségvetés 

A községi költségvetés arányait a 2012-es lezárt költségvetés és a 2013, 2014-es terv alapján 

vizsgáltuk meg. 

9. táblázat: Zabola község költségvetésének bevételei 

Bevételek (lej) 2012 arány 2013 terv arány 2014 terv arány 

Összes 3979860 100% 3908000 100% 4134000 100% 

Saját bevételek 1395000 35% 1309000 33% 1423200 34% 

Fiskális bevételek 3717860 93% 3750600 96% 4008000 97% 

jövedelemadó 793000 20% 787100 20% 815000 20% 

ingatlanadó 290100 7% 303000 8% 376200 9% 

ÁFA 2493760 63% 2504000 64% 2664800 64% 

Járműadó 133000 3% 147600 4% 143000 3% 

Nem fiskális bevételek 172000 4% -128590 -3% 80000 2% 

Támogatások 90000 2% 95000 2% 46000 1% 

Forrás: www.zabola.ro 

A község bevétel struktúrája állandónak mondható a bevételek 93-97%-át az adók jelentik, ezek közül 

is az ÁFÁ-ból visszaosztott összegek. A gazdasági tevékenységből származó bevételek a községi legelők 

bérbeadásából származnak, ami évi 133-140.000 lej bevételt jelent. Ézt a forrást kiegészítve az egyéb 

kapott támogatásokkal az utóbbi években visszaforgatták a mezőgazdasági tevékenységekbe és 

kultúrotthonokra valamint sport tevékenységekre költötték. 

10. táblázat: Zabola község költségvetésének kiadásai 

Költségek 2012 arány 2013 terv arány 2014 terv arány 

Összes költség 4288930 100% 4137000 100% 4134000 100% 

Személyi költség 2151310 50% 2425080 59% 2553450 62% 

Javak és szolgáltatások 877410 20% 991930 24% 1345050 33% 

Projektek 188870 4%       

Szociális segély 261990 6% 195350 5% 185000 4% 

Tőkeköltség 638960 15%    30000 1% 

Fejlesztési költségek    419990 10%    

Vízhálózat    59500 1%    

Szennyvízhálózat    274890 7%    

Turisztika    79400 2%    

Alapvető közszolgáltatások 717770 17% 885170 21% 875000 21% 
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Közrend 73380 2% 75360 2% 79000 2% 

Szociális-kulturális 2368210 55% 2369630 57% 2562760 62% 

Oktatás 1821900 42% 1930000 47% 2031000 49% 

Kultúra, szórakozás és vallás 186930 4% 130920 3% 180000 4% 

Könyvtár 27040 1% 35820 1% 21400 1% 

Kultúrotthonok 144890 3% 75100 2% 93160 2% 

Sport 15000 0% 20000 0% 65440 2% 

Társadalombiztosítás és segélyek 359380 8% 308710 7% 351760 9% 

Közszolgáltatások fejlesztése, 
környezet és víz 

468440 11% 176400 4% 165000 4% 

Közvilágítás 163000 4% 100000 2% 165000 4% 

Szemétszállítás 15000 0%   0%   0% 

Szennyvízkezelés 290000 7% 76400 2%   0% 

Utcák fenntartása 467260 11% 210450 5% 380000 9% 

Turizmus 188870 4%   0% 66240 2% 

Forrás: www.zabola.ro 

Ami a költségeket illeti, ennek több mint felét a közintézmények személyi kiadásainak fedezése 

jelenti. A fejlesztési kiadások mindössze a költségvetés 10%-a, amelyeket az alapvető infrastruktúra 

kiépítésére fordítanak. A költségek feladatok szerinti leosztásából látható, hogy az alapvető 

közszolgáltatások biztosítása 17-21%-ot jelent, a legnagyobb összegek pedig a kulturális kiadások 

jelentik, vagyis az oktatási intézmények fenntartása (42-49%). Jelentős tétel a tekintélyes számú 

önkormányzati tulajdonú épület üzemeltetési költsége (6 kultúrház-közösségi ház, 7 iskolaépület stb.). 

Új tételként jelenik meg a turisztikai tevékenység, amely az Éurópai Uniós pályázatból megvalósított 

információs iroda beruházás működtetéséhez szükséges költségeket jelenti. 

A kiadások a vizsgált három évben általában meghaladják a bevételeket, megtakarítási lehetőséget a 

középületek és világítás energiatakarékos átalakítása jelenthet, amelynek forrását pályázatokból lehetne 

fedezni. 

5.6.2. Településmarketing 

A település turisztikai és befektetési lehetőségeinek marketingje jelenleg gyerekcipőben jár, az 

önkormányzat által Éurópai Uniós támogatással kialakított turisztikai információs iroda segítségével 

azonban ez a közeljövőben megváltozhat. A község tartalmas, turisták számára is hasznos információkat 

tartalmazó honlappal rendelkezik (www.zabola.ro), amely azonban a jelenleginél rendszeresebb 

aktualizálást igényelne az aktuális programok népszerűsítése érdekében. A szálláshelyek közül a Mikes 

Kastélynak van elegáns, minden igényt kielégítő webes felülete (www.zabola.com). Kézzelfogható 

http://www.zabola.com/
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formában a községről bemutató anyag készült DVD és szórólap formátumban a helyi önkormányzat és a 

Pro Zabola Egyesület jóvoltából. A turisztikai iroda feladata lesz ezeknek a kiadványoknak a folyamatos 

aktualizálása, egységes arculatának kialakítása és Zabola, mint turisztikai célpont arculatának 

kialakítása. Émellett, az iroda kell egybefogja és koordinálja a helyi rendezvényeket és attrakciókat, 

annak érdekében, hogy azok egymást erősítő módon legyenek menedzselve. Az irodának tehát az 

információ szolgáltatás mellett a turizmus szervezése és magasabb szintre emelése is feladata kell 

legyen. Fontos kulturális, gazdasági és turisztikai erőforrást jelentenek Zabola testvértelepülései is (6 

magyarországi és egy svájci település), amelyek tapasztalatátadással segíthetnek a Zabolai közösségi és 

gazdasági élet fejlesztésében. 

5.7. Versenyképesség elemzés 

A gazdasági helyzetről szóló fejezet utolsó részeként egy táblázatban összesítettük a község 

települések versenyében elfoglalt helyzetét, megjelölve azokat a jellemzőket, amelyek szempontjából 

Zabola előnyben, illetve hátrányban van a versenytárs községekkel szemben. Zabola elsősorban a 

környező településekkel van versenyben, mint lakóhely, turisztikai és befektetési célpont. A vizsgált 

dimenziók (belső, megváltoztatható, vagy külső kezelhető adottság) jellegzetességeit figyelembe véve a 

stratégiai részben leírjuk azt is, milyen fejlesztési intézkedések szükségesek az előnyök minél alaposabb 

kihasználása és a hátrányok leküzdése érdekében. 
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11. táblázat: Zabola község versenyképessége a térség más településeihez képest 

Adottság Előnyök 
Átlagos 
jellemzők 

Hátrányok Megjegyzés 

Elhelyezkedés x   jó elérhetőség tömegközlekedéssel 

Gazdaságszerkezet   x egyoldalú gazdaságszerkezet 

Természeti erőforrások:     

Szántóföldek x   szántóföldek aránya és kiterjedtsége 

Erdők  x  erdős területek 

Altalajkincs  x  a borvíz kivételével nincsen 

Mezőgazdaság:     

birtokok mérete x   viszonylag koncentrált 

terménystruktúra  x   

piaci szervezettség   x nincsen közös érdekérvényesítés 

helyi termékek   x ipari típusú termelés jellemző 

állattenyésztés x   átlagnál több nagy állattartó 

Erdőgazdálkodás  x  
kihasználatlan lehetőségek (erdei 
gyümölcs, gomba) 

Humán erőforrás  x  átlagos, alulképzett 

Vállalkozói kedv   x vállalkozások alacsony sűrűsége 

Turisztikai erőforrások:     

Épített örökség x   falukép, kastélyok és kúriák 

Kulturális egyediség x   néprajzi múzeum 

Természeti adottságok   x  

Turisztikai infrastruktúra x   táborok és információs iroda 

Intézményrendszer   x a működtetés egyelőre nem megoldott 

Településmarketing   x egységes arculat hiánya 

Intézményi kompetencia  x  
közönségkapcsolatok és a szolgáltató 
jelleg növelése szükséges 

Gazdasági infrastruktúra   x nincs  

Beruházásra alkalmas 
terület 

  x csak részben közművesített 

Külső befektetők, 
vállalkozások 

x   több területen is jelen vannak 

Forrás: saját szerkesztés 
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6. SWOT ELEMZÉS 

A SWOT elemzés egyike a leghatékonyabb eszközöknek, amit egy önkormányzat és környezetének 

stratégiai összhelyzetének az elemzéséhez használnak. A SWOT elemzés egy részletes elemzésre 

alapozódik, ami a gazdaság, szociális és környezeti területeket érinti, a fenntartható fejlődés e három 

pillérét, és célja azonosítani azokat az alapstratégiákat, amelyek alapján egy község erőforrásainak és 

adottságainak a kihasználása a legjobban megfelelhet a társadalmi elvárásoknak és igényeinek. A SWOT 

elemzés során hatékonyan fel tudjuk mérni a belső adottságokat és a külső tényezőket: korlátokat, 

adottságokat és veszélyeket. Énnek az eszköznek a segítségével megvizsgáljuk mindazokat a belső és 

külső tényezőket, amelyek befolyásolják Zabola község fejlődését, sikerét. Az alábbi táblázatban egy 

elemzést készítettünk az erősségekről, gyengeségekről, lehetőségekről és veszélyekről a három nagy 

területen: a gazdaság, a társadalom és környezet területén. Az így nyert eredmények segítenek majd a 

jövőkép, a fejlesztési célok és prioritások megalapozásában, és a beavatkozási intézkedések 

megfogalmazásának az alapjai lesznek, a fent említett területeken.  



 
 

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

KÖRNYEZET 

 a víz és ásványvízforrások 

 a természeti táj szépsége 

 jó minőségű mezőgazdasági 

területek 

 a környezet jó állapota 

 az ökológiai gondolkodás 

fejlesztésére vonatkozó helyi 

kezdeményezések 

 kiemelt természeti erőforrások 

létezése (a Mikes dendrológiai 

park, a község hozzátartozása a 

Natura2000 védett területeihez), 

amelyek értékesíthetők a 

turizmusban 

 

 leromlott községi és mezei utak 

 a víz és csatornahálózat hiánya 

 a talajvíz szennyezettsége 

Tamásfalván 

 a helyi lakosság mentalitása a 

környezetvédelemmel és az 

ökológiai hozzáállással 

kapcsolatosan 

 a háztartási hulladék helytelen 

raktározása (közterületek, 

patakmedrek, mező stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a természet közeli turizmus 

fejlesztése 

 az ásványvízforrások 

értékesítése 

 ökológiai, biotermékek 

fejlesztése  

 támogatások szerzése a városi 

infrastruktúra fejlesztése 

érdekében a már meglévő tervek, 

dokumentáció és stratégiák 

alapján 

 

 

 

 

 

  

 

 a környezetre tett terhelő hatás a 

csatornahálózat és a hulladék 

nem megfelelő tárózása miatt 

 a talajvíz szennyezése 

 a közösségi helyek és a talaj 

minőségének a romlása a 

hulladék nem megfelelő tárózása 

miatt 

 a lakosság életminőségének a 

romlása a közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférés hiánya miatt 

 kaotikus terület elrendezés, az 

ipari zóna kijelölésének a 

hiányába   
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Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

TÁRSADALOM 

 Viszonylag stabil népesség 

 Helyben elérhető alapfokú 

képzés a különböző 

településeken 

 Településszinten szerveződő 

közösségi munkálatok 

 Minden településrész 

rendelkezik kulturális színtérrel 

 Csángó Néprajzi Múzeum, mint 

kulturális kuriózum 

 Tevékeny civil szervezetek a 

kultúra és hagyományőrzés 

területén 

 Térségi/megyei jelentőségű 

kulturális események 

 Mecénás helyi grófi család 

 Égyedi néphagyomány 

 A városi egészségügyi 

szolgáltatások könnyű 

elérhetősége, alacsony riadóidő 

 

 Élöregedő lakosság 

 A gyereklétszám folyamatos 

csökkenése 

 Élvándorlás, kedvezőtlen 

migrációs egyenleg 

 Fokozódó demográfiai és 

gazdasági függőség 

 Leromlott állagú oktatási 

intézmények a községközponton 

kívül 

 Tagolt helyi közösség 

 Az épített örökség állapota 

 A helyi egészségügyi 

szolgáltatások a 

községközpontba 

koncentrálódnak 

 Tulajdonjogi viták, mint 

konfliktusforrások 

 

 

 A szülők tudatosítása a helyi 

oktatási intézmények 

fontosságáról 

 Oktatási körülmények 

fejlesztése 

 Az iskola forrásbevonási 

képességének javítása 

 Népnevelői és népiskolai 

program beindítása 

 Közösségfejlesztő 

tevékenységek 

 Forrásbevonás az épített 

örökség védelmére 

 A civilszerveződés támogatása 

 Helyi egészségügyi 

/wellness/rekreációs 

szolgáltatások 

 A sportélet újjászervezése 

 A helyi szociális infrastruktúra 

fejlesztése, öregotthon létesítése 

 Helyi szociális szolgálat 

beindítása 

 

 A periférikus települések 

fokozódó demográfiai 

veszélyeztetettsége  

 Oktatási intézmények 

veszélyeztetettsége különösen 

Szörcsén és Tamásfalván 

 A helyi közösség további 

széttöredezése, atomizálódása 

 Kulturális erőforrást jelentő 

helyi épített örökség elemeinek 

további leromlása 

 A szellemi örökség ápolása 

hiányában kikopik a közösségi 

emlékezetből egy sor értékes 

dolog  
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Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

GAZDASÁG 

 Kedvező elhelyezkedés, jó 

elérhetőség 

 Kiterjedt szántóterületek 

 Állattenyésztéssel foglalkozó 

gazdák nagy száma 

 Településarculat, kastélyok, 

kúriák 

 Kulturális egyediség 

 Turisztikai infrastruktúra – 

információs iroda, tábor, panzió 

 Kedvező természeti adottságok 

 Külföldi tőke, több gazdasági 

ágazatban 

 

 Égyoldalú gazdaságszerkezet 

 Altalajkincsek hiánya, az 

ásványvizek kivételével  

 Mezőgazdasági együttműködési 

szervezet hiánya 

 Ipari típusú termelés 

 Kevésbé fejlett humánerőforrás 

 Égységes arculat hiánya 

 Gazdasági infrastruktúra 

hiánya 

 

 Érdők által nyújtott lehetőségek, 

erdei gyümölcsök, gombák 

 Turizmusfejlesztés  

 Közösségi élet fejlesztése 

 Új befektetők vonzása a szabad 

területek hasznosítására 

 Mezőgazdaság és állattenyésztés 

fejlesztése pályázati forrásokból  

 Civil szervezetek létrehozása, a 

jelenlegiek támogatása 

 A külföldi tőke kivonulása a 

közszolgáltatások lassú 

fejlesztése miatt 

 A község perifériáján 

elhelyezkedő falvak 

elszegényedése 

 Munkanélküliség növekedése, 

jövedelmek csökkenése a 

kovásznai turizmus stagnálása 

révén 

 



 
 

 

7. JÖVŐKÉP 

Zabola község fejlesztési stratégiájának vektorát a jelen igényei alapján előrevetített, jövőbeni 

állapotok lényegét megragadó jövőkép határozza meg. Az elérni kívánt állapotokhoz, az erőforrások 

prioritás alapú felhasználásával és az intézkedések/projektek formájába öntött feladatok szisztematikus 

teljesítésével kerülhetünk közelebb. Éz egy települési rendszer esetében olyan koordinációt feltételez, 

ahol a rendszer minden eleme a saját szintjén oly módon „teszi a dolgát”, hogy közben hozzájárul a közös, 

mindenki számára kedvező célállapotok eléréséhez. Ézért tehát a jövőképnek magán kell viselnie a 

következő jegyeket: 

 Legyen integratív, ugyanakkor az egyének/szervezetek számára tartalmas és vonzó 

 Adjon útmutatást az egyéni/szervezeti stratégiákhoz, igazodási pontként „funkcionáljon”  

 A társadalmi hasznot, a közjót helyezze az egyéni boldogulás elé, ugyanakkor ösztönözze az 

egyéni értékteremtést 

 Övezze társadalmi konszenzus és legyen elfogadott a helyi közösség széles körében 

Zabola község stratégiájának jövőképe a fenti kritériumoknak tökéletesen megfelel, ugyanakkor ez 

nem egy „kívülről diktált” szakértői ajánlat a község számára, hanem sokkal inkább a helyi közösség saját 

víziója, amely a korábban ismertetett közösségi tervezés módszertana alapján körvonalazódott, és 

amelyhez a szakértői csoport csupán asszisztált. A vízió a helyi közösség értékválasztásaként is 

felfogható, miután ez a kollektív értékrendszerben gyökerezik, megteremtve a cselekvések közötti 

összhangot és egységes irányt szabva ezeknek. 

É jövőkép alapján:  

Zabola község egy olyan, lakosságát megtartó, fiatalok számára vonzó életteret és gazdasági 

lehetőségeket kínáló település, ahol a helyi közösség a természeti és kulturális örökségével bölcsen 

gazdálkodik, a településrészeket az eredményes együttműködés, a közösség tagjait pedig a 

kölcsönös egymásra figyelés jellemzi.  

Érzésünk szerint a jövőkép bizonyos elemei jelen stratégia időhorizontján (2020) túlmutató 

feladatokat ígérnek. Ézzel együtt a jövőkép szilárd alapot kölcsönöz jelen stratégia 

prioritásrendszerének kidolgozásához, a rövid, illetve középtávú feladatok definiálásához.  

A lakosság megtartása ma még komoly kihívást jelent. A lakosságvesztés hátterében számos 

társadalmi, gazdasági, egyéni, stb. ok és motiváció húzódik meg. A község népességmegtartó 
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képességének javításában a helyi önkormányzat szerepe meghatározó, de a probléma kezelésében 

távolabbra kell tekintenünk. A stratégiai intézkedések beazonosítása során mi is ezt tesszük. Különösen, 

hogy a jövőkép többi komponense ösztönzően visszahat a község népességmegtartó erejére.   

Vonzó élettérré akkor válik Zabola község, amikor minden helyi lakos könnyen hozzáfér magas 

szintű egészségügyi, szociális és szabadidős szolgáltatásokhoz, illetve jó minőségű munkahelyhez. 

Továbbá amikor község kinézete és a közterületek állapota megfelel a közösség esztétikai és funkcionális 

igényeinek, jó a közbiztonság és jó a kapcsolat a lakosság, önkormányzat és más helyi szervezet között.     

A helyi gazdasági lehetőségek kiszélesítését a helyi erőforrások (különös tekintettel az 

agrárterületekre és erdőkre) magas hatásfok mellett történő fenntartható hasznosítása, a kedvező 

gazdaságföldrajzi elhelyezkedés kínálta előnyök (elérhetőség, felvevő piacok) kihasználása, a vállalkozói 

szellem ösztönzése és az ésszerű forrásbevonás jelentheti.  

A természeti és kulturális örökséggel való bölcs gazdálkodás kialakítása egyszerre szemléleti és 

gyakorlati kérdés. Az örökség védelmével járó felelősség társadalmi tudatosítása mellett törekedni kell 

arra, hogy azok fenntartható értékesítését modell értékű kezdeményezésekkel szorgalmazzuk. Zabola 

község gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, de az értékbehelyezéshez a jelenleginél nagyobb 

nyitottságra, együttműködésre és az örökség elemeinek erőforrásként történő újraértelmezésére lesz 

szükség.   

Az eredményes együttműködés a községet alkotó települések között véleményünk szerint olyan 

plusz energiákat szabadíthatna fel, amelyek újabb löketet adnának a helyi fejlesztéseknek. A 

kooperációnak fel kell váltania a versengést, a helyi településpolitikát pedig a méltányosság, a 

kompenzáció és a kiegyenlítődés ösztönzése kell vezérelje. Az együttműködés fejlesztése politikai, 

közigazgatási, valamint más eszközöket egyaránt feltételez.    

A közösségi szolidaritás, mint a helyi társadalom egyik legfontosabb kötőszövete ma ápolásra, 

karbantartásra szorul. A kölcsönös egymásra figyelés fokozása nem csupán az elvárható szociális 

érzékenység és közösségi komfortérzet szempontjából fontos. Égy jól működő, tagjait integráló helyi 

közösség megsokszorozott erővel küzdhet le korábban leküzdhetetlennek vélt kihívásokat.  A 

szolidaritás szintjét közösségfejlesztési technikákkal, valamint megfelelő tudatosítással-neveléssel 

fokozhatjuk. 
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8. FEJLESZTÉSI CÉLOK 

A stratégia jövőképe a horizontra vetítette azokat a társadalmi, gazdasági és környezeti állapotokat, 

amelyek irányába a helyi közösség a stratégiakészítés pillanatában elmozdulni kíván. A fejlődés fogalma 

ebben a megközelítésben nem más, mint a jelen állapotoktól mért „távolság”, közelítés a kitűzött 

célállapotok fele. Éz a közelítés a fejlesztési célok megvalósítása által válik teljesíthetővé.  

 Zabola község középtávú fejlesztési céljai integrált rendszerbe szervezik azoknak a problémáknak a 

kezelését és lehetőségeknek kihasználását, amelyek a helyzet feltárása és elemzése során felszínre 

kerültek. A célok alapján könnyen tervezhető a fejlesztés iránya és beazonosíthatóvá válnak azok a 

területek, amelyek kiemelt figyelmet érdemelnek. A célok mindegyike a jövőbe mutat, a korábban 

bemutatott többdimenziós jövőkép egy-egy adott síkjaként fogható fel.  

A célok egyszerre építenek a terepmunka során felhalmozott helyi igényekre és a magasabb szintű 

fejlesztési irányvonalakra. A vonatkozó tervezési környezet kapcsán külön figyelmet érdemel az Éurópai 

Unió vidékpolitikája, valamint az annak hazai, gyakorlatba ültetését ösztönző fejlesztéspolitikai 

ajánlások. Égy ezekkel harmonizáló célrendszer nem csupán a fejlesztéspolitikai következetesség és a 

területi szintek közötti összhang szempontjából fontos, hanem a stratégia sikeressége és a lehívható 

források szempontjából is. Ézek a célok a következők: 

1. A helyi lakosság életminőségének javítása, a község vonzerejének fokozása 

2. Égy identitásában erős, kulturális örökségét kellőképpen megbecsülő, szolidáris helyi közösség 

3. A község integrációja a térség gazdasági szövetébe egy versenyképes helyi termelési és 

szolgáltatási rendszer által 

4. Az élő és épített környezet karbantartása és értékbehelyezése  

5. A hasznosítatlan erőforrások bekapcsolása a helyi értékteremtés folyamataiba  
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9. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK 

A fejlesztési prioritások célja kettős. Égyrészt a fejlesztendő témák és területek közül kiemelik azokat, 

amelyek segítségével a jelenlegi helyzet és az elérni kívánt állapot közötti szakadék a leghatékonyabban 

áthidalható, másrészt pedig keretet biztosítanak az egymásra kihatással levő, összetartó fejlesztési 

intézkedések/projektek számára.  

A prioritások nem csupán az önkormányzat, de az egész község szintjén ösztönzik a megfelelő 

erőforrás allokációt, kapacitálva az eszközök sokaságát (anyagi, emberi, szervezeti erőforrások) 

támogatva ezáltal a stratégia megvalósulását. A településgazdálkodás éves (költségvetési) 

programozású működéséhez ugyanakkor ezek ennél távlatosabb iránymutatást adnak.    

Zabola község fejlesztési stratégiájának prioritásait a következők:   

 P1. Infrastruktúrafejlesztés és kommunális ellátottság javítása 

 P2. A helyi gazdaság élénkítése, vállalkozói szellem ösztönzése 

 P3. Fenntartható örökséghasznosítás és turizmus fejlesztése  

 P4. Szociális szolgáltatások bővítése, az emberi erőforrás fejlesztése és közösségfejlesztés 

 P5. Szolgáltató helyi önkormányzás, településszintű és térségi kooperációk támogatása 
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10. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSTENGELYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK 

10.1. P1 – Az infrastruktúra és az alapszolgáltatások fejlesztése 

Zabola község fejlesztési stratégiájában rendkívül nagy fontosságot kapnak a közúti infrastruktúra, 

az ivóvíz és szennyvízhálózat fejlesztése, amit a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv is kihangsúlyoz, és 

amelyre az Alapszolgáltatások és vidéki falumegújítás elnevezésű intézkedés keretében a 2014-2020 

közötti periódusra közel 1 milliárd euró áll rendelkezésre. Ézen a területen az intézkedés hiányában, 

saját erőforrásból nem lehetne biztosítani a helyi közösségek számára a megfelelő egészségügyi, 

környezetvédelmi, elérhetőségi feltételeket, ami kedvezőtlen életfeltételekhez vezet. A fejlett 

infrastruktúra hiánya a helyi gazdaság fejlődését, a helyi üzleti világ működését és az új beruházások 

vonzását is hátráltatja, mindezeknek pedig szintén a helyi lakosság életszínvonalára és életminőségére 

van hatása. 

1.1. Intézkedés: A közúti infrastruktúra fejlesztése 

Intézkedés bemutatása: Terepbejárásaink alkalmával azt tapasztaltuk, hogy községszinten az egyik 

legfontosabb probléma a községet alkotó falvakat összekötő községi utak leromlott állapota. Ézt a tényt 

megerősítik a helyzetelemzés következtetései is, ami a helyi nyilvántartásokra és a stratégia kidolgozás 

folyamatában bevont érintettek véleményére alapozódott. Az előző időszakban megvalósult felújítási 

munkálatok bizonyos útszakaszokon leginkább Zabola községre irányultak, mindemellett a tamásfalvi 

útszakasz is felújításra került.  

Az intézkedés megvalósulását szolgáló projektek: 

Az elkövetkező időszakban a közlekedési feltételek javítása és a község, valamint a hozzá tartozó 

falvak elérhetőségének a javítása érdekében szükség lesz olyan projektek kidolgozására és 

megvalósítására, amelyek által felújítják azokat az útszakaszok, amelyek összekötik:   

 Tamásfalvát Szörcsével 

 Szörcsét Petőfalvával 

 Zabolát Pávával 

 Szörcsét Kovászna városával 

 Szörcsét Orbaitelekkel 

 Szörcsét Dálnokkal 

 Zabolát Gelencével 

Megvalósítási időszak: Zabola község közúti infrastruktúrájának a rehabilitációja és továbbfejlesztése 

meg kell, hogy valósuljon a 2014-2020-as periódus 7 évében. A maximális hatékonyság elérésének 
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érdekében, az alapok elosztása és a tevékenységek megvalósítása szempontjából az önkormányzat 

szintjén egy olyan tervezetet kell elfogadni, amelynek alapján megtervezik a szakaszokat, amelyek 

szerint rehabilitálják a községi utakat. Ajánlatos lenne, hogy a tervezet figyelembe vegye az intézkedések 

sürgősségét, az előző időszakban leadott és támogatást nyert pályázatok megvalósíthatósági terveinek, 

a technikai dokumentációknak a meglétét stb. 

Kezdeményező: Zabola község Helyi Tanácsa 

Partnerek: A szomszédos községek és városok Helyi Tanácsa (Gelence, Dálnok, Kovászna, Barátos) 

Szükséges erőforrások: A technikai dokumentációk és a megvalósíthatósági tanulmányok 

kidolgozásában szakosodott gazdasági szereplők bevonása és a pályázatok kidolgozásában és 

véghezvitelében szakosodott cégek szerződtetése. 

Finanszírozási források: 

 NVT, 7 Intézkedés - Alapszolgáltatások és vidéki falumegújítás 

 NVT, 19 Intézkedés – LÉADÉR helyi akciócsoport 

 Nemzeti Fejlesztési Terv – befektetési célok: az érvényben lévő törvénykezés előírásainak 

megfelelő megyei útként osztályozott és besorolt közutak, helyi érdekeltségű utak, községi 

utak és/vagy a községeken belül található közutak.  

 Helyi költségvetés 

Várt eredmények: A közlekedési infrastruktúra rehabilitációjával és felújításával javulnak a helyi és 

területi közlekedési feltételek, javul a községek és a falvak elérhetősége, hozzájárulva ezzel a helyi 

lakosság életszínvonalának a növelésében. Ugyanakkor az intézkedés a helyi gazdasági szféra 

fejlődéséhez is hozzájárul, valamint a község vonzerejének a növeléséhez, ezáltal új befektetőket lehet 

bevonni a községbe.  

1.2. Intézkedés: A mezőgazdasági és erdei utak modernizálása és karbantartása 

Intézkedés bemutatása: A helyi mezőgazdaságban dolgozók, a mezőgazdasági vállalkozók súlyos 

problémaként fogalmazták meg a mezőgazdasági és erdei utak jelenlegi állapotát, ezek a legtöbb esetben 

járhatatlanok. Ilyen körülmények között a szántó területekre, legelőkre és kaszálókra való eljutás szinte 

lehetetlenné válik. A helyzetelemzésből azt következtethetjük, hogy az egyik legfontosabb forrás, amire 

a helyi gazdaság és a zabolai családok jövője alapozható, a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. Annak 

érdekében, hogy a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységek optimális körülmények között 

történjenek és magas hatékonysággal, szükség van a mezei és az erdei utak folyamatos modernizálására 

és karbantartására.  
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Megvalósítási időszak: Az intézkedést minél előbb meg kell valósítani, ugyanis a problémák nagyon 

súlyosak és aktuálisak. Legkésőbb 2016-ig meg kell valósítani a modernizáláshoz szükséges 

beavatkozásokat, az utak karbantartási tevékenysége pedig folyamatos kell legyen. 

Kezdeményező: Zabola község Helyi Tanácsa 

Partnerek: Konya, Kereszthavas, Ölves, Csókaháza, Jakabhavasa, Pojánka közbirtokosságai, Mikes 

birtok. A magán erdőtulajdonosok egyesülete, mezőgazdasági vállakózok, gazdák.  

Szükséges erőforrások: Projektek kidolgozására és megvalósítására szakosodott gazdasági szereplők 

bevonása, kaláka tevékenységek szervezése, a helyi önkormányzat berendezéseket és anyagokat biztosít 

a kaláka tevékenységek számára, amivel a nem olyan nagyon súlyos állapotban lévő mezei és erdei 

utakat rehabilitálni lehet. 

Finanszírozási források:  

 NVT, 7 Intézkedés - Alapszolgáltatások és vidéki falumegújítás 

 NVT, 19 Intézkedés – LÉADÉR helyi akciócsoport 

 Helyi költségvetés 

 A Közbirtokosságok és a Magán Érdőtulajdonosok forrásai 

 A mezőgazdasági vállalkozók hozzájárulása 

Várt eredmények: Az intézkedés megvalósításával rehabilitálják és modernizálják a mezei és az erdei 

utakat, ezáltal a mezőgazdasági és erdős területek elérhetővé válnak, a növénytermesztés és az 

erdőgazdálkodás optimális körülmények közt fog zajlani.  

1.3. Intézkedés: Vezetékes vízellátás és szennyvízhálózat kiépítése községszinten  

Intézkedés bemutatása: Zabola község szintjén a vezetékes víz- és szennyvízhálózat érzékeny terület. 

A helyi lakosság egyik legnagyobb elvárása a vezetékes vízellátás és szennyvízhálózat kiépítése és a 

háztartások hozzácsatlakozása, úgy a községközpontban, mint a hozzá tartozó falvakban. A legsúlyosabb 

problémák Tamásfalván és Szörcsén észlelhetőek, ugyanis a községnek ezen a részén az első talajvízszint 

már meg van fertőzve, a háztartásokhoz tartozó kutakból már nem iható a víz. Ugyanakkor, közép és 

hosszútávon a szennyvízhálózat hiányának rendkívül negatív hatása lesz a környezetre nézve. Ahogyan 

már megemlítettük a helyzetelemzés során is, a 2007-2013-as periódusban elkezdődött a vezetékes 

vízellátás és szennyvízhálózat kiépítése, Zabola községben megépült a fővezeték, viszont mostanig egy 

háztartásnak sem sikerült csatlakoznia hozzá. Az elkövetkező időszakban szükség lesz a zabolai 

rendszernél elkezdett munkálatok befejezésére, majd utólag az egész rendszert ki kell terjeszteni a 

község minden falvába, biztosítva ezzel az egész lakosság hozzáférését a víz és csatornahálózathoz.  
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Megvalósítási időszak: A zabolai rendszer befejezése, a háztartások rácsatlakozása, 2016 

A rendszer kiterjesztése a községet alkotó falvakban 2016-2020. 

Kezdeményező: Zabola község Helyi Tanácsa 

Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa, Aquacov 

Szükséges erőforrások: Projektek kidolgozására és megvalósítására szakosodott gazdasági szereplők 

bevonása, technikai dokumentációk és megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása.  

Finanszírozási források: 

 NVT, 7 Intézkedés - Alapszolgáltatások és vidéki falumegújítás 

 NVT, 19 Intézkedés – LÉADÉR helyi akciócsoport 

 Helyi költségvetés 

 Nemzeti Fejlesztési Terv – befektetési célok: vízellátó rendszerek és víztisztító telepek; 

szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő telepek 

 Nagy Infrastruktúra Operatív Program, Prioritás: Környezetvédelem és a források hatékony 

felhasználásának az előmozdítása 

Várt eredmények: Az intézkedés célja, helyi szinten az egyik legnagyobb hiányosság kiküszöbölése, 

éspedig a víz és csatornahálózat hiányának, ami a környezetre gyakorolt negatív hatása mellett árt a 

helyi lakosság életszínvonalának és életminőségének. Az intézkedés megvalósítása által a helyi 

lakosságnak lehetősége lesz optimális körülmények között élni, XXI. századi elvárásoknak megfelelően. 

Nem utolsó sorban, a hálózatok kiépítésének gazdasági vonatkozásai is vannak, ugyanis ezek olyan 

szolgáltatások, amelyek révén a meglévő vállalkozások fejlődni tudnak, vagy biztosíthatják 

tevékenységük versenyképességét, és újabb vállalkozások jöhetnek létre. 

1.4. Intézkedés: Hulladék gazdálkodás és megelőzés 

Intézkedés bemutatása: A hulladék az emberi tevékenységből származó anyagként szennyező forrás, 

a hulladék ellenőrzés nélküli tárolása a talaj, a víz és a levegő szennyezéséhez vezet, ami közép és 

hosszútávon negatív hatással lehet az emberi egészségre. Zabola községben, bár vannak 

kezdeményezések a hulladék törvény előírásai szerinti összegyűjtésére, elszállítására és tárolására, 

léteznek még nem megfelelő hulladéktároló eljárások, így például nagyon sok esetben a hulladékot a 

község mezőgazdasági területeire, közterületeire szállítják, és ott tárolják. A terepbejárás során 

összegyűjtött információk alapján, arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyik legfontosabb 

probléma a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan a lakosság mentalitása. Így, az infrastruktúra 

fejlesztése és a hulladék elszállítása és tárolása mellett szükség van egy sor olyan tevékenység 
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szervezésére, ahol a lakosságot felvilágosítják a hulladékgazdálkodás hatékonyságának a fontosságáról. 

Égy másik aspektus, amit szem előtt kell tartani az elkövetkező, 2014-2020-as periódusban, hogy a 

községet alkotó falvaknak meg kell, hogy legyen a lehetősége a hulladék elszállítására, tárolására és 

összegyűjtésére. Ajánlatos lenne, hogy a hulladék összegyűjtése szelektív módon történjen, azért hogy 

majd ezeket újra lehessen hasznosítani, ugyanis a hulladék hatékony kezeléssel hozzájárulhat a gazdaság 

növekedéséhez, új munkahelyek teremtéséhez, így fontos forrásokat és pénzösszegeket lehet 

megtakarítani, amiket ökológiai tevékenységekre lehet fordítani, és nem utolsó sorban olyan problémák 

megjelenését lehet megelőzni, amelyek veszélyeztetik a közegészséget. 

Megvalósítási időszak: Folyamatosan a 2014-2020-as periódusban. 

Kezdeményező: Zabola község Helyi Tanácsa 

Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa, Helyi oktatási intézmények, Civil szervezetek 

Szükséges erőforrások: Az oktatási intézmények és a civil szervezetek bevonása az oktatási-

tudatosítási tevékenységekbe, a projektek kidolgozására és megvalósítására szakosodott gazdasági 

szereplők bevonása, a hulladékgazdálkodási tevékenységek kiterjesztése a Zabolát alkotó falvakban.  

Finanszírozási források: 

 NVT, 7 Intézkedés - Alapszolgáltatások és vidéki falumegújítás 

 NVT, 19 Intézkedés – LEADER helyi akciócsoport 

 Helyi költségvetés 

 Nemzeti Fejlesztési Terv – befektetési célok: Hulladék platformok 

kialakítása/kiterjesztése/modernizálása 

 Nagy Infrastruktúra Operatív Program, Prioritás: Környezetvédelem és a források hatékony 

felhasználásának előmozdítása 

Várt eredmények: Zabola község egy tudatos községgé válik, ami a hatékony hulladékgazdálkodást, a 

hulladék integrált kezelését, a közterületek és mezőgazdasági területek hulladékmentesítését illeti, így 

az egész község tisztább lesz, nő ezáltal az életszínvonal, az életminőség és nő a község vonzereje. A 

községet alkotó falvak egyenlő módon részesülnek a hulladék összegyűjtési, elszállítási és tárolási 

tevékenységekbe, az oktatási-tudatosítási tevékenységek során pedig nő az állampolgári tudatosság. 
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1.5. Intézkedés: A villamos energiahálózat karbantartása és fejlesztése 

Intézkedés bemutatása: A zabolai lakosság, a közintézmények és a helyi vállalkozások villamos 

energiahálózathoz való hozzáférése kiemelt terület, ami a lakosság jólétének és a szolgáltatások 

biztosításának, valamint a gazdasági fejlődés hatékony eszközeit illeti. Zabola községben nincsenek 

súlyos problémák, ami a villamos energiával való ellátást illeti, viszont a mostani rendszer állandó 

karbantartásra és fejlesztésre szorul, a község egész területén, leginkább Tamásfalván és Petőfalván 

biztosítani kell minden háztartás villamos energiahálózathoz való csatlakozását.   

Égy másik szempont, amit az elkövetkező 2014-2020-as periódusban szem előtt kell tartani, hogy a 

jelenlegi közvilágítási rendszer nem takarékos, és fenntartása túlzott forrásokat igényel a helyi 

költségvetésből, ezért ajánlatos lenne egy takarékos közvilágítási rendszerre való áttérés, az így 

megtakarított forrásokat pedig más területekre lehetne fordítani. 

Megvalósítási időszak: Folyamatosan a 2014-2020-as periódusban. 

Kezdeményező: Zabola község Helyi Tanácsa 

Partnerek: Helyi oktatási intézmények 

Szükséges források: A leghatékonyabb közvilágítási rendszerek azonosítása, gazdasági szempontból a 

legkedvezőbb ajánlatok kiválasztása, támogatási lehetőségek kiaknázása, projektek kidolgozásában és 

megvalósításában szakosodott gazdasági szereplők bevonásával.  

Finanszírozási források:  

 NVT, 7 Intézkedés - Alapszolgáltatások és vidéki falumegújítás 

 Helyi költségvetés 

 Regionális Operatív Program 2014-2020, Prioritás: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás, Célkitűzés: A hatékony energetika támogatása és az 

újrahasznosítható energia használata az infrastruktúrában, beleértve a közintézményeket és 

a lakóépületeket is; intelligens rendszerek a villamos energia fogyasztában; befektetések a 

közvilágítás területén 

Várt eredmények: Zabola községben minden háztartás, közintézmény és vállalkozás csatlakozik a 

villamos energiahálózathoz, a mostani hálózat megújul és kiterjed. Az intézkedés megvalósításával 

csökken a közvilágítási rendszer fenntartásának a költsége, így fontos forrásokat takarít meg a község, 

amiket más területen fel lehet majd felhasználni. 
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1.6. Intézkedés: Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

infrastruktúrájának fejlesztése  

Intézkedés bemutatása: Az Éurópai Unió célkitűzései között az információs és kommunikációs 

technológiák területén a következők szerepelnek: 2013 széles sávú elérhetőség mindenkinek, 2020-ig 

nagyobb sebesség elérése (30 Mbps vagy több) mindenki számára, és 2050-ig a háztartások az 50%-ban 

vagy még többen 100 Mbps-nél nagyobb kapcsolat. Zabola község is szem előtt kell, hogy tartsa ezeket a 

célkitűzéseket és be kell fektessen az IKT infrastruktúra fejlesztésébe, annak érdekébe, hogy a 

háztartások, a közintézmények és a helyi üzleti szféra részesüljön annak előnyeiben, úgy a széles sávú 

internet, mint a 3G és 4G mobiltelefon hálózatok elérhetősége szintjén. 

Ugyancsak ehhez a területhez kapcsolódnak bizonyos e-kormányzati, e-kereskedelmi projektek, 

intelligens alkalmazások a vidéki turizmusért, így a 2014-2020-as periódusba a helyi önkormányzat erre 

a területre is kell figyeljen, ugyanis ennek hiányába a helyi gazdaság és turizmus nem fejlődhet optimális 

feltételek között.  

Megvalósítási időszak: Folyamatosan a 2014-2020-as periódusban. 

Kezdeményező: Zabola község Helyi Tanácsa 

Partnerek: Helyi oktatási intézmények, helyi üzleti szféra, civil szervezetek 

Szükséges erőforrások: IKT szakemberek bevonása, projektek kidolgozására és megvalósítására 

szakosodott cégek bevonása.  

Finanszírozási források:  

 Versenyképesség Operatív Program 2014-2020, Prioritás: Kutatás, Technológiai Fejlődés és 

Innováció (KFI) a gazdasági versenyképesség támogatásáért 

 Információs és kommunikációs technológiák egy versenyképes gazdaságért 

 NVT 2014-2020, LEADER tengely 

Várt eredmények: A helyi háztartások, közintézmények és a község üzleti szférája jól teljesítő 

információs és kommunikációs infrastruktúrában részesülnek, ami a község gazdasági fejlődésének az 

alapja lesz. A lakosságnak elérhető lesz az internet, mobil telefonhálózat, és nem utolsó sorban e-

kormányzati rendszerek kerülnek kifejlesztésre a lakosság hasznára.  
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10.2. P2 – A helyi gazdaság élénkítése, vállalkozói szellem ösztönzése 

A prioritás a 2008-2013 közötti településfejlesztési stratégia, A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás 

versenyképességének fejlesztése elnevezésű fejlesztési célkitűzésének folytatásaként a helyi gazdaság 

általános fejlesztését, a több lábon állás megvalósítását tűzte ki célul. Az előző időszakra előirányzott és 

elindított intézkedések közül néhány további folytatást igényel (mezei infrastruktúra fejlesztése, farmok 

modernizálása), és számos akkor kitűzött cél még nem vagy csak részben valósult meg a források és a 

kompetenciák hiánya miatt. Ézek relevanciáját megvizsgálva, a közösség számára most is fontos 

specifikus célkitűzések elérését új intézkedések bevezetésével javasoljuk, amelyeket az alábbiakban 

részletezünk. 

2.1. Intézkedés: Agrárvállalkozások ösztönzése, életképes helyi gazdaságok 

Intézkedés bemutatása: Amint a helyzet elemzéséből láthattuk a község gazdaságában jelentős szerepe 

van az agrártevékenységeknek. Annak érdekében, hogy ezek minél inkább versenyképesek legyenek a 

külső piacokon szükség van a termelés módjának és eszköztárának modernizálására és az értékesítés 

megszervezésére is. Az intézkedés célja, hogy a helyi gazdaságok vezetői rendelkezzenek a fejlesztéshez 

szükséges legfontosabb ismeretekkel, képesek legyenek bevonni a megfelelő forrásokat és közösen 

megszervezni a gazdálkodáshoz szükséges alapanyagok (vetőmag, trágya, növényvédő szerek, 

takarmány, hízó stb.) beszerzését, valamint a termékek értékesítését. Az intézkedés céljai közé tartozik 

a helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének folyamatos növelése, helyi végtermékek 

előállításához vezető folyamatok elindítása is a primer termékek feldolgozására épülő vállalkozások 

ösztönzésével. 

Az intézkedés megvalósulását szolgáló projektek:  

 A rendszeres szemináriumok szervezése a szakismeretek bővítésére, együttműködési 
modellek bemutatására és jó példák bemutatására a fiatalok számára 

 Gazdálkodói egyesület(ek) tevékenységének fejlesztése és támogatása  

 Rendszeres információszolgáltatás és tanácsadás a fejlesztési forrás lehetőségekkel 
kapcsolatban 

 A vetőanyag beszerzés és értékesítés közös megszervezése, a növénytermesztők és 
állattenyésztők helyi együttműködéseinek kialakítása 

 Pénzügyi ösztönzők rendszerének (adókedvezmények) kidolgozása a helyi alapanyagot 
feldolgozó és fiatalokat foglalkoztató mezőgazdasági vállalkozások számára 

 Önkormányzati legelők fiatal gazdáknak való kedvezményes bérbeadása 

 Mezőgazdaság népszerűsítésének és az alapszintű gyakorlati ismereteknek a helyi iskolák 
oktatási programjába foglalása (helyi gazdaságok meglátogatása is) 
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Megvalósítás időtávja: 2014-2020  

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, gazdák és a gazdálkodók egyesülete(i). 

Partnerek: Megyei Agrárkamara, megyei és térségi szintű gazdaegyesületek. 

Szükséges erőforrások: felkészült és tevékeny mezőgazdasági referens, működőképes egyesületek, 

működési források. 

Finanszírozási források: önkormányzati támogatás, nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR) 

Várt eredmény: A Zabolai agrárszektor kiszámítható megélhetést biztosít a gazdák és az alkalmazott 

helyi emberek számára a következő feltételek megvalósulásával: Jól működő gazdaszerveződések, 

hosszútávon tervezhető termelés, korszerű eszközállomány, közös érdekérvényesítés: alacsonyabb 

beszerzési és magasabb eladási árak, a helyi feldolgozottság mértékének növekedése, a gazdaságok 

átörökítése helyi fiatal gazdáknak. 

Eredmény indikátorok: gazdaegyesület(ek) száma, mezőgazdasági vállalkozások forgalmának 

növekedése, eszközállomány bővülése, bevont források mértékének növekedése, feldolgozó 

vállalkozások számának növekedése, a gazdálkodók átlagos életkorának csökkenése. 

 2.2. Intézkedés: A mező és erdőgazdálkodás egyedi termékeinek kifejlesztése  

Az intézkedés bemutatása: A zabolai mező- és erdőgazdálkodás termékeit jelenleg főként 

nyersanyagok jelentik, amelyek a községen kívül kerülnek feldolgozásra, így csekély a helyi közösség 

hozzáadott értéke, és ezáltal a helyben maradó profit lehetősége is. A megoldást egyrészt a termelés 

egyediségének növelése, másrészt a feldolgozottság növelése jelentené: jó minőségű alapanyagból 

magas minőségű termékek előállítása, amelyeknek felvevőpiaca a helyi turizmus és a közeli városok. Az 

intézkedés manufakturális jellegű tevékenységek elindítását és támogatását célozza az erdő (pl.: vad, 

gyümölcs, gomba), a mező (pl.: gyógynövények) és az állattenyésztés (pl.: szürke marha) egyedi 

erőforrásainak fenntarthatóan jövedelmező kihasználása érdekében. 

Az intézkedés megvalósulását szolgáló projektek: 

 Az ökologikus gazdálkodás népszerűsítése, az átállást vállaló gazdák szervezettségének 
növelése, támogatása és segítése 

 Érdei gyümölcs és gomba gyűjtés, tárolás, feldolgozás és értékesítés helyi 
feltételrendszerének kiépítése és megszervezése 

 A vadgazdálkodás, vadhús előállítás ösztönzése, informálással és feltételeinek 
megteremtésével 

 A helyi értékesítés rendszerének kidolgozása és a szükséges feltételek biztosítása (helyi 
termékek boltja) 
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 Zabolai termék márka és közös marketing kidolgozása és a piacra jutás segítése 

Megvalósítás időtávja: 2014-2020  

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, helyi termelők, közbirtokosságok, erdőgazdálkodások, Mikes 

birtok. 

Partnerek: térségi és megyei szintű mezőgazdasági szervezetek, környezetvédelmi ügynökségek, 

turisztikai vállalkozások, áruházláncok. 

Szükséges erőforrások: egy szakember, a szükséges infrastruktúra megteremtése. 

Finanszírozási források: önkormányzati támogatás, nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR). 

Várt eredmény: Helyi vállalkozások megerősödésével nő a lakosság átlagos jövedelemszintje és a 

községi munkalehetőségek száma. Jól eladható helyi termékek jelennek meg és a község gazdasága 

diverzifikáltabbá válik. 

Eredmény indikátorok: vállalkozások számának növekedése, munkahelyek számának növekedése, 

helyi termékek számának növekedése. 

2.3. Intézkedés: Gyümölcstermelés fejlesztése 

Az intézkedés bemutatása: Habár jelentős hagyományokkal rendelkezik, jelenleg a községben a 

gyümölcstermelés (alma) jelentéktelen. A szántóföldi termelésre kevésbé alkalmas vagy túl kicsi 

területek hasznosítására jövedelmező megoldást jelentene a gyümölcstermesztés felélesztése. A 

megfelelő piaci pozíció elérése, az eladhatóság érdekében azonban törekedni kell az egyediségre, a 

termelők együttműködésére és termékek fejlesztésére is (feldolgozás). 

Az intézkedés megvalósulását szolgáló projektek: 

 Jelenlegi és potenciális termelők, bevonható területek és gyümölcsfajták feltérképezése, 
piacelemzés 

 A rendszeres szakképzések és jó gyakorlat bemutatók szervezése az érdekeltek számára 

 Égyüttműködői szerveződés létrehozása, a szervezet működési modelljének kialakítása 

 Pénzügyi ösztönző rendszer (pl.: adómentesség) és támogatási rendszer kidolgozása és 
működtetése 

 Közös tárolási és feldolgozási kapacitások kiépítése a gyümölcstermesztésben 

Megvalósítás időtávja: 2014-2020  

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, jelenlegi és érdeklődő gyümölcstermesztők. 

Partnerek: Megyei Agrárkamara, megyei és térségi szintű egyesületek, mezőgazdasági kutatóintézet. 
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Szükséges erőforrások: felkészült és tevékeny mezőgazdasági referens, működőképes egyesület, 

működési források biztosítása, tiszta tulajdonviszonyú területek. 

Finanszírozási források: önkormányzati támogatás, nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR) 

Várt eredmény: A Zabolai gyümölcstermesztés újjáéledésével új jövedelemszerzési lehetőségek nyílnak 

meg a lakosság számára. A helyben megtermelt gyümölcs és az abból előállított termékek hosszú távú 

eladhatósága biztosított. 

Eredmény indikátorok: gyümölcstermelésbe bevont területek növekedése, gyümölcstermelő és 

feldolgozó vállalkozások számának növekedése, egyesület. 

2.4. Intézkedés: Faértékesítés és feldolgozás fejlesztése 

Az intézkedés bemutatása: A község jelentős erdőterületekkel rendelkezik, amelyet jelenleg hat 

közbirtokosság és két magánerdő tulajdonosi társulás kezel. A térség általános faipari problémái itt is 

jelen vannak: az értékesítés alacsony áron, kevés hozzáadott értékkel zajlik, miközben a helyi 

vállalkozások egyre nehezebben jutnak nyersanyaghoz. Az intézkedés célja ennek a problémának az 

enyhítése, a helyi fapiac megszervezése. 

Az intézkedés megvalósulását szolgáló projektek: 

 Korszerű erdőgazdálkodási modellek és módszerek bemutatása rendszeres szemináriumok 
szervezésével és (külföldi) szakértők bevonásával 

 Érdőtulajdonosok és fafeldolgozók térségi szerveződéseinek kezdeményezése  

 Rendszeres egyeztető fórumok a helyi erdőtulajdonosok és fafeldolgozók részére a helyi 
(térségi) értékesítés lehetőségeinek megteremtése érdekében 

 Rendszeres szakmai előadások szervezése a fatermékek piaci igényeknek megfelelő 
előállítása érdekében, jó vállalkozási példák bemutatása a fiataloknak 

 Forrásbevonási tanácsadás erdőgazdálkodási és faipari szervek számára 

 A helyi önkormányzat és közbirtokosságok erdőgazdálkodásának modernizálása 
(eszközfejlesztés) és helyi fa alapanyagok használata a közcélú beruházásokban 

Megvalósítás időtávja: 2014-2020  

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, Mikes birtok, közbirtokosságok, erdőtulajdonosok,  

Partnerek: ASIMCOV, Pro Wood faipari klaszter, Kovászna Megye Tanácsa. 

Szükséges erőforrások: felkészült szakember a helyi önkormányzatnál, iroda és irodai felszerelés 

biztosítása. 

Finanszírozási források: önkormányzati támogatás, nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR), 

Versenyképességi Operatív Program, Humán Tőke Operatív Program 
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Várt eredmény: helyi fatermelői és feldolgozói szerveződés megalakulása, helyi faipari vállalkozások 

biztos nyersanyagellátása, erdőgazdálkodási szervezetek modern eszközállománnyal. 

Eredmény indikátorok: működő egyesület, helyben értékesített fa arányának növekedése 

ismeretterjesztő rendezvények száma, fafeldolgozó vállalkozások számának, forgalmának és 

alkalmazotti létszámának növekedése. 

2.5. Intézkedés: Vállalkozástámogatás 

Az intézkedés bemutatása: A község gazdasági elemzésből kitűnt, hogy főként a férfi lakosság egy 

jelentős részének nincs esélye a térségben munkahelyhez jutni, így vagy az önfenntartásra alig elegendő 

apró parcellákon végzett mezőgazdasági munka vagy a külföldi munkavállalás jelent számukra 

alternatívát. A vállalkozások száma a községben alacsony, számos lehetőség hever kihasználatlanul. A 

vállalkozói szellem ösztönzésére és a vállalkozók segítésére indirekt eszközük állnak az önkormányzat 

segítségére. Az intézkedésbe tartozó projektek ezeket célozzák: ösztönzők, telephely, vállalkozói 

tudásfejlesztés és tanácsadás. 

Az intézkedés megvalósulását szolgáló projektek: 

 Forrásbevonási és vállalkozási állandó tanácsadás az önkormányzati szolgáltatásként (a 
turisztikai információs iroda keretei között) 

 Alapszintű vállalkozói ismeretek oktatása a község iskoláiban 

 Rendszeres vállalkozói délutánok/estek szervezése információátadási és tudásfejlesztési 
céllal jelenlegi és potenciális vállalkozók számára 

 Vállalkozói telephely közművesítése és kiépítése (irodaépület) potenciális befektetők 
vonzására és a fiatalok itthoni vállalkozásainak segítésére 

 Helyi gazdasági ösztönzők (adómentesség, illetékmentesség stb.) rendszerének kiépítése 
helyi induló vállalkozások számára 

 Helyi termékek kifejlesztésének és fogyasztásának ösztönzése 

Megvalósítás időtávja: 2014-2020  

Kezdeményező: Helyi önkormányzat. 

Partnerek: ASIMCOV, Pro Wood faipari klaszter, Mikes birtok, turisztikai információs iroda. 

Szükséges erőforrások: felkészült szakember a turisztikai irodánál, nyitottság az oktatási 

intézményekben, partnerségek kialakítása. 

Finanszírozási források: önkormányzati támogatás, nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR), 

Versenyképességi Operatív Program, Humán Tőke Operatív Program. 
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Várt eredmény: Helyi vállalkozások megerősödésével nő a lakosság átlagos jövedelemszintje és a 

községi munkalehetőségek száma. Jól eladható helyi termékek jelennek meg és a község gazdasága 

diverzifikáltabbá válik. 

Eredmény indikátorok: vállalkozások számának növekedése, munkahelyek számának növekedése. 
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10.3. P3 – Fenntartható örökséghasznosítás és turizmus fejlesztése 

Zabola a környező településekhez képest rendelkezik egy bizonyos mértékű versenyelőnnyel az 

épített örökség, mint adottság tekintetében. A műemlék kastélyok és kúriák, valamint a falukép olyan 

egyedi turisztikai vonzerőt jelentene, amely megalapozná a község arculatát. Sajnálatos módon jelenleg 

a szétaprózódott erőforrások egységes és tervszerű menedzsmentje hiányában a helyi közösség nem 

profitál a potenciálnak megfelelően ezekből az erőforrásokból. Az elmúlt időszakban a turizmus helyi 

megszervezésének feltételei egyre inkább kialakultak (turisztikai információs iroda, állandó programok, 

jól működő civil szervezetek, turisztikai vállalkozások stb.), így a feladat a következő periódusban az 

eggyel magasabb szintre lépés, a szervezettség és együttműködések megteremtése. Mindezek indokolják 

a turizmus külön prioritásként kezelését integráltan a falukép menedzsmenttel és az épített örökség 

védelmével, mivel az egyedi vonzó településkép a legnagyobb vonzerő. Az alábbi intézkedések sora egy 

olyan egymást kiegészítő láncolatot alkot, amely az örökséghasznosítás és a turizmus szervezeti, 

információs, infrastrukturális és anyagi hátterét kívánja megteremteni.  

3.1. Intézkedés: Turisztikai intézményrendszer fejlesztése és a vendéglátás 

szervezettségi szintjének fokozása 

Az intézkedés bemutatása: Amint azt a helyzetelemzés vonatkozó részében részletesen bemutattuk a 

turisztika korántsem jelent jelenleg húzóerőt a megye és a község gazdaságában sem, amelynek legfőbb 

oka a rövid tartózkodási idő és a szezonalitás. Ézek a problémák a turisztikai (program) kínálat 

szűkösségéből és korlátozott köréből erednek. Ugyanakkor Zabola erőforrásai és fekvése a jelenleginél 

nagyobb turisztikai forgalmat tudnának generálni. A községben kiépültek a turizmus struktúrái, vannak 

vendéglátóhelyek, látványosságok és elkészült a turisztikai információs iroda is, valamint egy aktív civil 

szervezet végzi a közösségi feladatokat ezen a téren. Ami hiányzik az szervezettség megteremtése, 

amelyben kulcsszerepe van a turisztikai információs iroda jó működtetésének. Az intézkedés célja az 

ehhez szükséges tevékenység elvégzése és a turisztikai iroda fő tevékenységeinek 

kidolgozása/beindítása. 

Az intézkedés megvalósulását szolgáló projektek: 

 A turisztikai hét éves tevékenységi stratégiájának és akciótervének kidolgozása, beleértve a 
szolgáltatások körét is és a megfelelő személyzet felkutatását és alkalmazását 

 A turisztikai iroda felszerelése és fejlesztése 

 Rendszeres munkaülések szervezése a helyi turisztikai szolgáltatók körében az 
együttműködések és partnerségek fejlesztése érdekében, valamint információs céllal 

 Információs szolgáltatás a turisztikai szereplők részére forrásbevonási lehetőségekről és a 
turisztikai trendekről 
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 Égyüttműködés a Mikes Kastéllyal közös a szolgáltatások és turisztikai programok 
(rendezvények) kifejlesztése érdekében 

 Az önkormányzat kezelésében lévő turisztikai létesítmények (Petőfalvi fürdő, vendégház, 
Csipkési-tábor, gyárpuszta, Thúry-Bányai kúria stb.) egységes menedzsmentje és 
fenntartható működtetése 

Megvalósítás időtávja: 2014-2020  

Kezdeményező: Helyi önkormányzat. 

Partnerek: Angustia LÉADÉR, megyei és települési turisztikai irodák 

Szükséges erőforrások: felkészült szakemberek a turisztikai irodánál, erőforrások folyamatos 

biztosítása és partnerségek kialakítása. 

Finanszírozási források: önkormányzati támogatás, nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR), 

Regionális Operatív Program. 

Várt eredmény: Beindul a turisztikai információs iroda a helyi szereplők igényeinek megfelelő 

szolgáltatáskínálattal és a hét éves tevékenységi stratégia alapján fejti ki hosszú távú tevékenységét. 

Helyi partnerségek alakulnak ki turisztikai termékek kifejlesztése érdekében. 

Eredmény indikátorok: turisztikai iroda szolgáltatásainak száma, új turisztikai termékek, 

munkaülések száma. 

3.2. Intézkedés: Falukép védelem és kulturális örökség védelem 

Az intézkedés bemutatása: Zabola turisztikai arculata a viszonylag egységesen megmaradt autentikus 

épületekből álló faluképre épülhetne. Ézt felismerve készültek el a faluképbe illeszkedő közterület 

felújítási tervek is. A falukép védelme azonban nem elég hatékony, a hagyományos épületek leromlása 

állandó és táj és településidegen házak és objektumok rontják el a falvak képét. Zabola tehát félő, hogy 

elveszíti vonzerejének egyik fő forrását, amely a népi-kulturális turizmus megteremtésének háttér 

környezetéül szolgálna. Az intézkedés célja tehát olyan szabályozási-szervezeti háttér megteremtése és 

fejlesztési projektek lefolytatása, amelyek biztosítják a község kulturális-turisztikai identitásának alapját 

jelentő településkép megőrzését és erőforrásként hasznosítását a turizmusban. 

Az intézkedés megvalósulását szolgáló projektek: 

 Falukép védelmi elvek és akcióterv kidolgozása és falufórumok szervezése ennek 
tudatosítására és jó példák bemutatására (szórólap formában is) 

 Általános rendezési terv kidolgozása a falukép védelmi elvek figyelembevételével 
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 Helyi építési szabályozók kidolgozása és érvényesítése (beépítési magasság, színskála, 
anyaghasználat, modelltervek alkalmazása esetén illeték és/vagy adómentesség bizonyos 
időszakra stb.) 

 Közterületek és azok bútorzatainak egységes arculat szerinti felújítása – közösségi terek 
létrehozása (parkok, játszóterek) 

 Műemlék épületek felújítása és új funkciók szerinti használata (kastélyok, kúriák és 
lakóházak) 

 Élhagyott értékes hagyományos épületek megvásárlása, felújítása és új funkciók kialakítása 

 Figyelemfelhívó kampány az épített környezet értékeinek tudatosítására és megóvásuk 
érdekében az iskolások és a lakosság körében 

 Hagyományőrző egyesületek és a múzeum tevékenységének és programjainak támogatása. 

Megvalósítás időtávja: 2014-2020  

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, Pro Zabola Égyesület, Mikes birtok, Pro Múzeum Égyesület.  

Partnerek: turisztikai vállalkozások, ifjúsági egyesületek, oktatási intézmények. 

Szükséges erőforrások: felkészült és tettre kész szakember az urbanisztikai részlegen, turisztikai iroda, 

tájrendezési, urbanisztikai és műemlék rehabilitációs építész szakemberek bevonása, partnerségek 

kialakítása. 

Finanszírozási források: önkormányzati támogatás, nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR), 

Regionális Operatív Program. 

Várt eredmény: Felépül a falukép védelem ösztönző-támogató-szabályozó rendszere, amely élvezi a 

lakosság támogatását és tevékeny részvételét. Énnek köszönhetően Zabola épített örökségének 

pusztulása megáll és egyre egységesebb arculatú falukép alakul ki, amely a községen túlnyúló 

jelentőségű kulturális intézményeknek és programoknak ad otthont. 

Eredmény indikátorok: stratégia, akcióterv, kiadványok, rendezési terv, felújított funkcionális 

közterek száma és kiterjedtsége, felújított műemlékek/régi házak. 

3.3. Intézkedés: Turisztikai kínálat fejlesztése és térségi integrációja 

Az intézkedés bemutatása: Amint már említettük a Zabolán megtalálható turisztikai kínálat jelenleg 

csupán rövid tartózkodásra ösztönzi a településre érkezőket. Ézért a programok és szolgáltatások 

szervezettségének megteremtése mellett (lásd az első intézkedést) a célcsoportok igényeinek és 

várakozásainak megfelelő új termékek és szolgáltatások kifejlesztésére van szükség. Jelenleg a turisták 

jelentős része Magyarországról érkezik, de emellett potenciál lenne a Kovászna városába érkező gyógy-

turisták és a brassói hétvégi turisták megszólításában is. A Mikes Kastélynak köszönhetően pedig olyan 
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célcsoportok is megfordulnak a községben, amelyek nem a falusi turizmus tipikus célcsoportjai (üzleti 

turizmus), és további potenciált rejtenek magukban. 

Az intézkedés megvalósulását szolgáló projektek: 

 Turisztikai szokások és igények felmérése a jelenlegi turisták körében és a felmérés 
eredményeinek vendéglátók rendelkezésére bocsátása 

 Égyüttműködés az Angustia térség akciócsoportjával, a kézdivásárhelyi, a kovásznai és a 
brassói turisztikai információs irodákkal a térség kínálatának népszerűsítése érdekében 

 Égységes arculat kidolgozása és marketing kampány a turisztikai iroda tevékenységeként 

 Turisztikai szolgáltatáscsomagok kialakítása különböző, a térségben megtalálható 
szolgáltatások kombinálásával a célcsoportok igényeinek megfelelően (falusi turizmus, 
kiránduló turizmus, gyógy-turizmus, hétvégi turizmus, kulturális turizmus, üzleti turizmus 
stb.) 

 Önkormányzati kezelésben lévő turisztikai létesítmények fejlesztése és bekapcsolása a 
vendéglátó forgalomba (Petőfalva, Csipkési tábor stb.) 

 Új turisztikai termékek fejlesztésének ösztönzése előadások, jó gyakorlatok bemutatásával és 
a térségi turisztikai szolgáltatók meghívásával – turisztikai munkahétvégék szervezése 

Megvalósítás időtávja: 2014-2020  

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, Pro Zabola Égyesület, Turisztikai információs iroda. 

Partnerek: turisztikai vállalkozások, térségi turisztikai szervezetek, Angustia LÉADÉR akciócsoport, 

Mikes Kastély, Kovászna város, Kézdivásárhely város, Kovászna Megye Tanácsa, Kovászna Megye 

Turizmusáért Égyesület, Háromszéki Panziók Égyesülete. 

Szükséges erőforrások: felkészült és tettre kész szakemberek a turisztikai irodában, kommunikáció 

megszervezése. 

Finanszírozási források: önkormányzati támogatás, nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR), 

Regionális Operatív Program, LÉADÉR. 

Várt eredmény: kialakul Zabola egységes turisztikai arculata és marketingje, működő helyi turisztikai 

információs rendszer, szolgáltatáscsomagok a turisták számára és működő térségi együttműködés.  

Eredmény indikátorok: szolgáltatáscsomagok számának növekedése, turistaérkezések számának 

növekedése, az átlagos tartózkodási időtartam növekedése, a szezonalitás mérséklődése. 

3.4. Intézkedés: Turisztikai termékfejlesztés: Egyedi turisztikai programok és 

események szervezése 

Az intézkedés bemutatása: A turisztikai szervezeti hátterének kialakulásával, a partnerségek és 

feladatok letisztulásával és a térségi együttműködési lehetőségek feltárásával létrejön egy olyan háttér, 
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amely lehetővé teszi a község és tágabb környezete integrált turisztikai menedzsmentjét. Ézzel 

párhuzamosan lehetőség nyílik olyan új turisztikai termékek (programok, látványosságok, állandó 

események) kifejlesztésére és működtetésére, amelyek szolgálják minden érintett érdekét, de egyedül 

nem tudják létrehozni azokat. Az intézkedés célja minden olyan tevékenység támogatása, amely Zabola 

előzetesen kialakított (lásd előző intézkedés) turisztikai profiljába illeszkedik és több szereplő 

együttműködésével kerül kifejlesztésre. Az intézkedés megvalósulását szolgáló konkrét projektek tehát 

a megbeszélések során lesznek kidolgozva, az alábbi lista így nem lehet teljes körűen részletes. 

Az intézkedés megvalósulását szolgáló projektek: 

 Mikes Kastély látogathatóságának megszervezése 

 Néptánc és népművészeti programok, táborok fejlesztése 

 Ifjúsági rendezvények és táborok szervezése a Csipkés táborban 

 Komoly és könnyűzenei koncertek szervezése (Thúry-Bányai kúria, Mikes Kastély) 

 Alkotótáborok és művészeti kiállítások szervezése 

 Helyi vásárok és mesterség bemutatók szervezése (helyi mesterségek fesztiválja) 

 A Petőfalvi Fortyogófürdő bővítése, szolgáltatásainak és programjainak fejlesztése 

 Gasztronómiai és népi-kulturális programok kidolgozása a Mikes Kastélyba érkező üzleti 
turisták számára 

 Vadászturizmus megszervezése a turisztikai információs iroda és a közbirtokosságok 
együttműködésében 

 Konferenciák és előadások szervezése 

 Egy-két napos programcsomagok kifejlesztése hétvégi turisták számára 

 Jelenlegi túraútvonalak karbantartása és fejlesztése, új útvonalak kiépítése a hegyi biciklis 
turisták számára is együttműködésben a környező településekkel 

Megvalósítás időtávja: 2014-2020  

Kezdeményező: Turisztikai vállalkozók, szolgáltatók, Pro Zabola Égyesület, Turisztikai információs 

iroda. 

Partnerek: turisztikai vállalkozások, térségi turisztikai szervezetek, Angustia LÉADÉR akciócsoport, 

Mikes Kastély, Kovászna Megye Turizmusáért Égyesület, Háromszéki Panziók Égyesülete. 

Szükséges erőforrások: felkészült és tettre kész szakemberek a turisztikai irodában, kommunikáció 

megszervezése. 

Finanszírozási források: önkormányzati támogatás, nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR), 

Regionális Operatív Program. 
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Várt eredmény: új turisztikai termékek által a turisták több célcsoportja számára válik vonzóvá a 

település, a több napos programoknak köszönhetően pedig hosszabb időszakot töltenek a településen, 

amely nagyobb jövedelmet jelent. 

Eredmény indikátorok: vendégéjszakák számának növekedése, tartózkodás átlagos időtartamának 

növekedése, szezonalitás csökkenése. 
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10.4. P4 – Szociális szolgáltatások bővítése, az emberi erőforrás fejlesztése és 

közösségfejlesztés 

A prioritás által átfogott kérdések stratégiai fontossága és aktualitása Zabola községben 

megkérdőjelezhetetlen. Az előrevetített jövőkép immanens része az ember- és közösségközpontú 

értékrend elmélyítése, az olyan intézkedések megtervezése és kivitelezése, amelyek a zabolaiak 

otthonérzetét, közösségi és szociális komfortérzetét növelik. A prioritás mindemellett szorgalmazza az 

emberi tőkében megtestesülő tudás, szorgalom és készségek kamatoztatását is. 

4.1 Intézkedés: Helyi tehetségek gondozása, tehetségápolás 

Intézkedés bemutatása: Az emberi kreativitás és alkotókészség az egyik leginkább előtérbe került és 

leginkább támogatott fejlesztés- és humánpolitikai terület az Éurópai Unióban. A tehetségek ápolása, 

megbecsülése és a tehetségekbe történő befektetés a jövő építésének fontos elemei. Éz nem csupán 

európai léptékben, de helyi szinten is igaz. Zabola község a történelem folyamán számos kiemelkedő 

egyéniséget adott a térségnek. Az intézkedés következtében bízunk abban, hogy tovább bővül azon 

zabolai nagy formátumú személyek listája, akik nem csupán címükkel, de tehetségükkel és tudásukkal is 

kiemelkedtek a kor társadalmából. 

Az intézkedés a következő lépéseket foglalja magába: 

 Helyi tehetségek (művészetben, sportban, táncban és tanulásban kiemelkedő eredményt elért 

jó képességű fiatalok, alkotók, művészek) feltérképezése 

 Speciális, tehetséggondozó foglalkozások szervezése helyi intézmények, iskolák bevonásával 

 Pályázati rendszer létrehozása a helyi önkormányzatnál a helyi tehetségek támogatására 

 Éves helyi tehetségcímek adományozása, teljesítmények elismerése 

Megvalósítás időtáv: 2015 évi kezdéssel, éves program formájában 2020-ig. 

Kezdeményező: Helyi önkormányzat 

Partnerek: Helyi iskolák, Civil szervezetek, egyházak, mecénások 

Szükséges erőforrások: Az intézkedés az önkormányzat részéről egy személy feladatkörét kell 

képezze. Éves célirányos program létrehozása szükséges helyi szinten. A téma iránt nyitottá és 

érzékennyé kell tenni az esetleges támogatókat. Az intézkedést egy helyi, tehetséggondozást felvállaló 

civil szervezet nagyban segíthetné.    

Finanszírozási források: Magyar Kormány célirányos programjai, Román Kormány célirányos 

programjai, Helyi költségvetési keret, Kovászna Megye Tanácsa programjai, Támogató szervezetek 

hozzájárulásai. 
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Várt eredmény: Az intézkedés eredményeként nagyobb mértékben fog hasznosulni a helyi közösség 

tagjaiban tudás és tehetség formájában felhalmozott tőke, növekedik az alkotók produktivitása. A 

szorgalom és tehetség elismerése ösztönzően hat a rejtett képességek felszínre hozására, további 

tehetségek kibontakozására. 

 4.2 Intézkedés: Közösségi terek fejlesztése és kialakítása 

Intézkedés bemutatása: Az intézkedés az olyan terek kialakítását és fejlesztését célozza, amelyek 

támogatják a közösségi interakciókat és képesek megfelelő felületet biztosítani közösségi és kulturális 

események megszervezéséhez. Az intézkedés egyaránt vonatkozik a község területén található 

közterületekre, szabadtéri felületekre és a különböző rendezvényeket befogadó ingatlanok fejlesztésére 

és modernizációjára. Az intézkedés az alábbiakat foglalja magába: 

 Helyi igények felmérése települési szinten, rendezésre és átépítésre javasolt közterületek 

beazonosítása 

 Látványtervek, rendezési és technikai kiviteli tervek elkészítése 

 Új, kulturális (kiállító és eseményterek) és közösségi funkcióval rendelkező ingatlanok 

építése 

 Meglévő közösségi (pl.: Gyárpuszta) és kulturális terek fejlesztése a közösség igényei szerint 

 Játszóterek kialakítása, meglévők karbantartása  

Megvalósítás időtáv: 2014 évi kezdéssel, folyamatos 

Kezdeményező: Helyi önkormányzat 

Partnerek: Civil szervezetek, egyházak, iskolák, helyi támogatók.    

Szükséges erőforrások: A kiviteli tervek elkészítése megfelelő szakcég bevonását feltételezi. 

Játszóterek kialakítása, karbantartása során sikerrel lehet alapozni a helyi közösség önkéntes formában 

történő hozzájárulására, erre vonatkozóan már korábban voltak jó példák. További lehetőséget jelent a 

helyi vállalkozások (pl.: faipari cégek) támogató hozzáállásának megnyerése.   

Finanszírozási források: Nemzeti Vidékfejlesztési Program, LÉADÉR, Kormányprogramok, ÉU 

programok, helyi támogatók. 

Várt eredmény: Az intézkedés eredményeként megnövekedik a közösségi és kulturális tartalommal 

tölthető felületek mérete a községben. Ézek a beruházások javítják az emberek közérzetét, serkentik a 

társadalmi interakciók létrejöttét, kapcsolatok ápolását, ösztönzően hatnak újabb minőségi események 

szervezéséhez. 
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4.3 Intézkedés: Közösségi és kulturális események szervezése és támogatása 

Intézkedés bemutatása: A község életét ma is több helyi rendezvény, kulturális esemény színesíti. Az 

intézkedés ezek fenntartása, gazdagítása mellett olyan további események szervezését szorgalmazza, 

amelyek javítják a közösségi élet színvonalát és növelik a község vonzerejét. Az intézkedés a 

következőket foglalja magába: 

 Meglévő események támogatása (táborok, kiállítások, koncertek, néptánc tábor, stb.), újabb 

események szervezése 

 Közösségi és kulturális eseményekhez kapcsolódó kiadványok támogatása 

 Kulturális események marketingje (lakosság fele és a község határain túl) 

 Település szintű események szervezések, szomszédos települések megvendégelése 

 Célzott forrásfigyelés és forrásbevonás  

Megvalósítás időtáv: 2014 évi kezdéssel, folyamatos 

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, Gyöngyharmat Égyesület, Pro Zabola Égyesület 

Partnerek: kultúrotthonok, egyházak, helyi vállalkozások, iskolák, önkéntesek, helyi támogatók.    

Szükséges erőforrások: hatékony párbeszéd a támogató helyi önkormányzat és kezdeményező 

szervezetek között. A kulturális fundraising sajátos kompetenciákat és szakismeretet feltételez. 

Finanszírozási források: LÉADÉR, Kormányprogramok (AFCN), ÉU programok, Magyar Kormány 

Programjai (NKA). 

Várt eredmény: A jól bejáratott közösségi és kulturális események továbbra is megrendezésre 

kerülnek, emellett tovább színesedik a helyi események palettája. Az események színvonalával 

párhuzamosan emelkedik a közösségi élet színvonala. 

4.4 Intézkedés: Helyi sportélet támogatása 

Intézkedés bemutatása: Az intézkedés a helyi sportolási lehetőségek kiszélesítését célozza, különösen 

a tömeg- és a hobbisportolás tekintetében. A sport szeretetén keresztül formálható a fiatalok jelleme, 

növelhető a közösség kohéziója és javítható a lakosság egészségügyi állapota és életminősége. 

Mindezeket figyelembe véve és nem utolsó sorban tekintettel arra, hogy az utóbbi években a község 

sportinfrastruktúrája újabb létesítménnyel bővült az intézkedés keretében az alábbi feladatokat kell 

kiemelnünk: 

 Futballcsapat létrehozása községszinten 

 Települési futballpályák felújítása, a szörcsei pálya tulajdonviszonyának rendezése 
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 Köztéri sportolásra alkalmas eszközök telepítése 

 Iskolai és községek közötti sportvetélkedők szervezése 

 Új sportágak oktatása és népszerűsítése községszinten 

 Kiváló tehetségek támogatása (lásd 4.1 intézkedés) 

Megvalósítás időtáv: Focicsapat létrehozása 2015-ig, a többi feladat folyamatosan   

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, Sportegyesület 

Partnerek: iskolák, helyi vállalkozások.    

Szükséges erőforrások: Égy a helyi sportélet szervezését és élénkítését felvállaló civil szervezet 

létrehozása, felkészült tornatanárok alkalmazása. A sportélet támogatására helyi önkormányzati 

forráskeret létrehozása szükséges, amely pályázás útján használható fel.   

Finanszírozási források: LÉADÉR, Helyi Önkormányzat forrásai, KMT forrásai, ÉU és 

Kormányprogramok 

Várt eredmény: A községben sportcsapatok létesülnek különböző sportágakban, új sporteseményekre 

látogathatnak ki a zabolaiak és új lendületet kap a zabolai sportélet. Mindezek hozzájárulnak a helyiek 

egészségi állapotának javulásához és a közösségépítési alkalmak megsokasodásához. 

4.5 Intézkedés: Szociális ellátás és infrastruktúra fejlesztése 

Intézkedés bemutatása: Égy helyi közösség összetartásának, kohéziójának jó fokmérője a közösség 

perifériájára szorultak vagy hátrányos helyzetben lévők irányába tanúsított bánásmód. A jövőképben 

megfogalmazott kölcsönös egymásra figyelés igénye a helyi közösségtől feladatokat átvállalni és 

szakszerűen ellátni képes szociális intézmények létrehozását is feltételezi. Az intézkedés egyfelől a 

meglévő szolgáltatások színvonalának emelését, másrészt új szociális szolgáltatások létrehozását 

célozza. Az intézkedés elemei a következők: 

 A szörcsei szociális szolgálat beindítása és tevékenységének fejlesztése 

 A Caritas otthoni beteggondozás és szociális gondozás rendszer fenntartása, fejlesztése 

 Veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek folyamatos követése 

 Öregotthon létrehozása a községben 

 Szociális konyha beindítása a rászorulóknak 

Megvalósítás időtáv: Az első három tevékenység 2014-től folyamatosan, az öregotthon és a szociális 

konyha létrehozása az előkészületek miatt 2016-tól javasoljuk. 
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Kezdeményező: Helyi önkormányzat  

Partnerek: Caritas, Megyei szociális szakintézmények, egyházak, civil szervezetek, helyi vállalkozások, 

helyi támogatók 

Szükséges erőforrások: Az önkormányzat alárendeltségében létrehozandó új szociális szolgáltatások 

felkészült személyzet alkalmazását teszik szükségessé.  

Finanszírozási források: LÉADÉR, Helyi Önkormányzat forrásai, KMT forrásai, ÉU és 

Kormányprogramok, helyi vállalkozások támogatása. 

Várt eredmény: A községben csökken a szociális kockázatnak kitett személyek száma, javul a meglévő 

szolgáltatások színvonala és egy olyan helyi szociális háló épül ki, amely felfogja a közösség peremére 

sodródott személyeket. 

4.6 Intézkedés: Egészségügyi ellátás fejlesztése, elérhetőségének javítása  

Intézkedés bemutatása: Az egészségügyi szolgáltatásoknak kiemelt a szerepe a helyi életminőség 

fenntartása és javítása szempontjából Az egészségügyi ellátás hierarchikus rendszerében helyi szinten 

elsősorban az alapszolgáltatások (család orvosi) könnyű elérhetővé tételére kell fektetni a hangsúlyt. A 

község elhelyezkedéséből (Kovászna város közelsége) és adottságaiból (Petőfalvi fürdő) adódóan 

ugyanakkor hosszabb távon szakorvosi szolgáltatásokkal is gazdagodhat. Az intézkedés főbb elemei a 

következők: 

 A lakosság teljes integrálása a család orvosi rendszerbe 

 Betegek szállításának megoldása az összes településről (lásd falugondnoki rendszer) 

 Periodikus szűrések, orvosi és fogorvosi karavánok szervezése a községhez tartozó 

településrészeken 

 Népszerűsítési kampányok szervezése községszinten a fertőző betegségekkel, a betegségek 

megelőzésével és egészségmegőrzéssel kapcsolatban 

 Orvosi rendelők és lakások számára alkalmas köztulajdonban lévő ingatlanok felújítása 

 Rekreációhoz és egészségmegőrzéshez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, turisztikai 

szolgáltatások keretében 

Megvalósítás időtáv: 2014-től folyamatosan 

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, Családorvosok, turisztikai szereplők  

Partnerek: Iskolák, civil szervezetek, helyi támogatók  
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Szükséges erőforrások: Az intézkedés megfelelő orvosi és szakorvosi támogatást és a helyi orvosok 

részéről nyitottságot feltételez. A rekreációhoz kapcsolódó szolgáltatások piaci alapú számításokat és 

megközelítést feltételeznek.  

Finanszírozási források: LÉADÉR, Helyi Önkormányzat forrásai, KMT forrásai, ÉU és 

Kormányprogramok 

Várt eredmény: Az intézkedés eredményeképpen növekedik az egészségügyi ellátások színvonala és 

elérhetősége, a tudatosság növekedésével párhuzamosan csökken bizonyos betegségek előfordulásának 

valószínűsége. A településrészeken történő szűrések szervezésével javul a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférés. 

4.7 Intézkedés: Falugondnoksági rendszer létrehozása 

Intézkedés bemutatása: Zabola község szolgáltatás- és intézményellátottsága alapvetően a 

községközpontra koncentrálódik. Énnek következtében az egyes településrészen élők hátrányosabb 

helyzetben vannak az egyes szolgáltatások hozzáférhetőségét tekintve, mint a zabolaiak vagy pávaiak. 

Égyrészt ezen az aránytalan helyzeten oldana egy falugondnoki rendszer létrehozása, másrészt ez egész 

községszinten számos kiegészítő szociális feladatot láthatna el. A rendszer létrehozása a következőket 

feltételezi: 

 Források megteremtése a rendszer beindításához 

 Helyi igények feltérképezése a falugondnoki rendszerrel kapcsolatban  

 Adminisztratív lépések, állás létrehozása, meghirdetése, versenyvizsga, stb. 

 Észközpark biztosítása (gépjármű, számítógép, telefon, stb.) 

 Képzések és továbbképzések szervezése 

Megvalósítás időtáv: 2016-ig a rendszer kiépül, működése folyamatos 

Kezdeményező: Helyi önkormányzat  

Partnerek: Égyházak, Iskolák, civil szervezetek, helyi támogatók  

Szükséges erőforrások: A rendszer beindítása hozzáértő, lehetőleg a helyi közösség által ismert és 

közbizalomnak örvendő tagot feltételez. A személyi kérdéseken túl rendkívül fontos a falugondnoki 

szereplehetőség bővítése, amely egyfelől a helyi igények alapos megismerése, másrészt képzések által 

biztosítható.  

Finanszírozási források: LÉADÉR, Helyi Önkormányzat forrásai, KMT forrásai, Nemzeti 

Vidékfejlesztési Program és Kormányprogramok. 



 
 

90 
 

Várt eredmény: A falugondnoki rendszer működése következtében megoldódik bizonyos 

szolgáltatások „házhoz szállítása”, sokak számára megoldódnak a helyváltoztatás, közlekedés 

nehézségeiből adódó napi gondok (bevásárlás, számlák fizetése, gyógyszerek beszerzése, orvos 

látogatása, stb.). Mindemellett a falugondnok személyes kapcsolatot ápol a magára maradt személyekkel, 

idősekkel, stb. és közvetít a helyi vezetés és a helyi közösség között. 

4.8 Intézkedés: Oktatási intézményrendszer fejlesztése, iskolák felújítása és 

modernizációja 

Intézkedés bemutatása: Az intézkedés a meglévő oktatási infrastruktúra fenntartását és fejlesztését 

célozza. Az iskolák megtartása a községhez tartozó településrészeken kardinális fontosságú. Émellett 

törekedni kell az intézményeknek helyet adó ingatlanok felújítására, a didaktikai eszköztár fejlesztésére 

és a jó pedagógusok megtartására, vonzására. Az intézkedés az állami oktatási rendszer kereteit átlépve 

új népfőiskolai szolgálat létrehozását is szorgalmazza, amely iránt nyitottság mutatkozik a helyiek 

részéről. Az intézkedés elemei: 

 Oktatási intézményeknek helyet adó épületek felújítása, karbantartása, osztálytermek 

felszerelése 

 Sporttermek építése/kialakítása és felszerelése 

 Szaklaboratóriumok létrehozása és felszerelése  

 Délutáni foglalkozások gyerekeknek, szakkörök beindítása 

 Továbbképzőtáborok szervezése pedagógusoknak és tanulóknak 

 Népfőiskola létrehozása és működése 

Megvalósítás időtáv: folyamatos, a népiskola létrehozása 2016-2017-ig 

Kezdeményező: Iskola, Református egyházközség  

Partnerek: Helyi önkormányzat, helyi támogatók, civil szervezetek 

Szükséges erőforrások: Hatékony helyi partnerség és együttműködés az érintett szereplők között. Az 

iskola forrásbevonási képességének növelése céljából egy iskolaegyesület létrehozása javasolt. 

Finanszírozási források: Célirányos Kormányprogramok, LÉADÉR, NVP, más ÉU programok. 

Várt eredmény: Az intézkedés következtében javulnak a helyi oktatási feltételek, emelkedik az oktatás 

színvonala. A népfőiskolai mozgalom új utat nyit a népnevelés, az identitásápolás és kulturális 

értékvédelem előtt. 
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10.5. P5 – Szolgáltató helyi önkormányzás, településszintű és térségi kooperációk támogatása 

A helyi önkormányzat, mint erőforrások fölött diszponáló, helyi intézmények munkáját koordináló, 

legitim helyi vezetés, jóval több, mint adminisztratív struktúra. Az 5-ös prioritás, az adminisztratív 

folyamatokon túli kitekintésekkel egy olyan területre koncentrál, amelynek fejlesztése sokszorosan térül 

meg. Az önkormányzat és lakosság közötti párbeszéd fejlesztése, az önkormányzat által vállalt új 

feladatok és a hatékony területi együttműködésekből adódó előnyök számos területen indukálhatnak 

kedvező folyamatokat.  

5.1 Intézkedés: Önkormányzati tájékoztatási gyakorlat bővítése 

Intézkedés bemutatása: Terepmunkánk alkalmával azt tapasztaltuk, hogy a lakossági tájékoztatás 

rendszere esetleges, a hivatali kommunikáció nem minden szempontból megfelelő, amiből adódóan nem 

egyszer félreértések, problémák is adódtak. Az intézkedés az önkormányzat kommunikációs 

gyakorlatának fejlesztését, egy új, hasznos információkkal szolgáló tájékoztatási rendszer bevezetését 

célozza. Az intézkedés elemei a következők: 

 Kétnyelvű egyszerűsített ügyintézés: lehetőleg egyablakos rendszerben két nyelven kapjanak 

teljes körű tájékoztatást és segítséget a helyiek a különböző ügyintézési folyamatokkal 

kapcsolatban, űrlapok kitöltésénél, stb. 

 Tulajdonviszony kérdések tisztázásának felgyorsítása, tájékoztatás a folyamatokról, ügyekről  

 Kétnyelvű, aktualizált hirdetőfelületek kialakítása a községházán és a község különböző 

pontjain 

 Településszintű ügyfélfogadás: bizonyos rendszerességgel a hivatal vezetése, szakosztályok 

az egyes településrészeken fogadják a helyieket, stb. 

 Községi sajtó (hetilap vagy havilap) beindítása és on-line kommunikációs felületek fejlesztése 

(pl.: on-line kapcsolattartás megszervezése az ideiglenesen vagy véglegesen elköltözött 

zabolaiakkal) 

 Roma lakosság részéről „kisebbségi megfigyelő” a helyi tanácsban 

 Tájékoztató szolgálat civil szervezetek, vállalkozások, gazdák, stb. számára: bizonyos 

rendszerességgel, felkészült előadók és szakemberek segítségével tájékoztató fórumok 

szervezése forrásbevonási lehetőségekről, jogszabályokról, jó gyakorlatokról, új 

ismeretekről.  

Megvalósítás időtáv: Folyamatos  

Kezdeményező: Helyi Önkormányzat 
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Partnerek: Egyházak, önkéntesek, helyi támogatók, civil szervezetek. 

Szükséges erőforrások: Hatékony helyi partnerség és együttműködés az érintett szereplők között. Az 

iskola forrásbevonási képességének növelése céljából egy iskolaegyesület létrehozása javasolt. 

Finanszírozási források: Saját források, LÉADÉR, PNDR, más ÉU programok. 

Várt eredmény: Az intézkedés eredményeként javul az önkormányzat kommunikációs teljesítménye, 

emelkedik a helyi lakosság tájékozottsági szintje. Az önkormányzat működése széles körben átláthatóbb 

lesz, ez által a döntések, határozatok társadalmi támogatottsága is emelkedik. 

5.2 Intézkedés: Önkormányzati projektfinanszírozás 

Intézkedés bemutatása: A jogszabályi előírásokat betartva, a törvényes keretek között a helyi 

önkormányzat önálló pályázati rendszer keretében és saját forrásból közérdekű programokat, civil 

kezdeményezéseket támogathat. Különösen olyan területek esetében van létjogosultsága az 

intézkedésnek, amely területeken az önkormányzat korlátolt kompetenciával bír, vagy amely területen 

a feladatok ellátását a civil szféra hatékonyabban el tudja végezni. Az intézkedés önkormányzati 

támogatás továbbfejlesztését szorgalmazza egy, több területet magába foglaló pályázati rendszer 

(hagyományápolás, sport, kulturális események, szociális programok, stb.) létrehozása által. Az 

intézkedés elemei: 

 Forrásszerzés saját pályázati kerethez 

 Űrlapok és értékelési rendszer kidolgozása 

 Pályázati kategóriák létrehozása: tématerületek és kedvezményezettek 

 Pályázati lehetőségek közzététele, tájékoztató fórumok szervezése 

 Pályázati rendszer gyakorlatba ültetése, támogatások odaítélése 

Megvalósítás időtáv: 2015-től évente 

Kezdeményező: Helyi Önkormányzat 

Partnerek: egyházak, civil szervezetek, közbirtokosságok. 

Szükséges erőforrások: A pályázati rendszer kiépítésével párhuzamosan a potenciális helyi 

kedvezményezettek körének kiszélesítésén is dolgozni kell. Új nonprofit szervezetek létrehozása, a civil 

szerveződés támogatása tehát elengedhetetlen feltételét jelenti az intézkedés sikerének. 

Finanszírozási források: Saját források, szponzorok, helyi támogatók, más források. 

Várt eredmény: Az intézkedés hozzájárul a helyi civil szervezetek által szervezett közösségi, kulturális, 

szociális, sport, stb., programok és események számának növekedéséhez. Az intézkedés végső 
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kedvezményezettje a helyi lakosság lesz, a támogatott szervezetek tevékenysége nyomán a helyiek 

életminősége javulni fog.   

5.3 Intézkedés: Nemzetközi és testvér-települési kapcsolatok ápolása 

Intézkedés bemutatása: Napjainkban a helyi önkormányzatok kapcsolatrendszere jellemzően túlmutat 

a szomszédos, vagy megyei települések körén. Égyre több önkormányzat lép kapcsolatba külföldi 

(testvér)településekkel, amely kapcsolatok következményeként új közösségi, kulturális élményekkel 

gazdagodik mindkét fél. A nemzetközi kapcsolatoknak haszna ugyanakkor a turizmus élénkítésében, az 

önkormányzati munka minőségében, a gazdasági együttműködésekben egyaránt megmutatkozhat. 

Zabola községhez tartozó települések több magyarországi településsel ápolnak testvér-települési 

kapcsolatot, az intézkedés egyebek mellett ezek fenntartását továbbfejlesztését célozza. Az 

intézkedéshez tartozó alintézkedések a következők: 

 Testvér települési kapcsolatok ápolása, közös programok és projektek szervezése különböző 

területeken 

 Kézműves, civil szervezeti és gazdasági kooperációk elősegítése 

 Testvér települési kapcsolatok kiszélesítése, új kapcsolatok létesítése 

 Többnyelvű (angol, francia, német), községről szóló kiadvány és elektronikus információs 

csomag összeállítása 

 Községi weboldal fejlesztése  

Megvalósítás időtáv: folyamatos 

Kezdeményező: Helyi Önkormányzat 

Partnerek: egyházak, civil szervezetek 

Szükséges erőforrások: A kapcsolatok menedzsmentje és az új kapcsolatokra történő szertétel 

erőfeszítést igényelhet a hivatal részéről. Égy PR és diplomácia területén jártas, nyelveket beszélő 

hivatali kolléga garantálhatja az intézkedés gyakorlatba ültetésének sikerét.  

Finanszírozási források: Saját források, Magyar Kormánytámogatások, ÉU projektek 

Várt eredmény: Az intézkedés eredményeként megerősödik és kiszélesedik a község és a hozzá tartozó 

települések nemzetközi kapcsolatrendszere, a kapcsolatokból származó hasznok pedig a szimbolikus 

szinten túl, az élet egyre több területén megmutatkoznak.  
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5.4 Intézkedés: Köztulajdonban lévő épületek rehabilitációja 

Intézkedés bemutatása: A helyi önkormányzat több ingatlan tulajdonjogát szerezte meg az elmúlt 

időszakban, ezáltal gyarapítva a közvagyon mértékét és megmentve bizonyos ingatlanokat a 

pusztulástól. Az utóbbi időben több középület megújult, de a község bizonyos részein – különösen a 

községközponton kívül – található köztulajdonban lévő ingatlan (iskolák, kultúrházak, műemlékek, más 

ingatlanok) állapota még mindig sok esetben leromlott, lerontva az adott településrész arculatát is. Az 

intézkedés ezeknek az ingatlanoknak az állagmegőrzését és rehabilitációját célozza, a következők 

szerint: 

 Műemlékértékű épületek műemlékké nyilvánítása 

 Új, jelentős építészeti és kulturális értékkel rendelkező ingatlanok védelme, megvásárlása 

 Közcélú tevékenységeknek helyet adó ingatlanok felújítási terveinek elkészítése 

 A felújításhoz szükséges engedélyek beszerzése 

 Felújítási, állagmegőrzési és bővítési munkálatok támogatása 

 Új közcélú funkciók telepítése a felújított középületekbe 

Megvalósítás időtáv: folyamatos 

Kezdeményező: Helyi Önkormányzat 

Partnerek: egyházak, helyi támogatók, helyi vállalkozások 

Szükséges erőforrások: felújításhoz szükséges megvalósíthatósági és kiviteli tervek elkészítése, 

szakértői jelentések.   

Finanszírozási források: Saját források, PNDR, Norvég Alap, Román Kormány programjai 

Várt eredmény: A köztulajdonban lévő épületek felújítása hozzájárul a község épített örökségének 

védelméhez, a község arculatának javításához, a jelenlegi tevékenységek fenntartásához valamint 

ezekben az ingatlanokban új közösségi funkciók telepítésére ad lehetőséget. 

5.5 Intézkedés: Önkormányzati és közcélú energiagazdálkodás hatékonyságának 

növelése 

Intézkedés bemutatása: Az energiaigény csökkentése, az energiagazdálkodás hatékonyságának 

növelése ma már nem csupán a magánszféra, de a közszféra számára is egyre fontosabb követelmény. 

Az energiatudatosság az önkormányzatok esetében egyszerre környezet- és erőforrásvédelmi, illetve 

gazdasági kérdés. A hatékony energiagazdálkodás olyan forrásokat tehet szabaddá községszinten, 

amelyekből más területeken (szociális, gazdasági, környezetfejlesztés) projektek finanszírozhatók. Az 
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intézkedés az önkormányzat energiagazdálkodási gyakorlatának fejlesztésén túl a tudatosság 

terjesztését is magába foglalja a következők szerint: 

 Énergiatudatosság népszerűsítése a helyi lakosság és iskolások körében (energiafogyasztás, 

fűtés, közlekedési szokások) 

 Énergiarendszerek korszerűsítése a háztartások és vállalkozások körében (napkollektorok 

felszerelése, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) 

 Az energiahatékonyság és környezetvédelem szempontjainak érvényesítése a közcélú 

beruházások során    

 Középületek hőszigetelése 

 Középületek fűtésrendszereinek korszerűsítése 

 Községi közvilágítási rendszer modernizációja, új, energiahatékony technológiák alkalmazása 

(led, indukciós égők, stb.) 

 Közcélú energiatermelés a helyi lehetőségek kihasználásával (biomassza, napenergia, törpe 

vízi erőmű) 

Megvalósítás időtáv: 2020-ig folyamatosan 

Kezdeményező: Helyi Önkormányzat 

Partnerek: iskolák, helyi vállalkozások, civil szervezetek 

Szükséges erőforrások: a beruházások szaktanulmányokat és terveket feltételeznek, a népszerűsítési 

akciók megfelelő kommunikációs technikákat.    

Finanszírozási források: Intelligens Energia Éurópa, Norvég Alap, Nagy Infrastruktúra OP, 

Kormányprogramok. 

Várt eredmény: Az intézkedés következményeként javul az önkormányzat energiagazdálkodása, 

forrásokat szabadítva fel más közcélú programok kivitelezéséhez. Növekedik az energiatudatosság 

szintje a lakosság körében és egyre többen alkalmaznak megújuló energiát hasznosító rendszert.  

11. ÉRTÉKELÉS ÉS MONITORING 

A nemzetközi szervezetek, mint amilyen a Világbank, az UNICÉF, az UNFPA stb., nagy többsége 

módszertanuk révén egyesítik a nyomon követési, értékelési és feed-bach fázisokat monitoring és 

értékelés címen. Az Éurópai Bizottság ajánlása szerint minden helyi fejlesztési stratégia cselekvési terve, 

a programok és projektek tartalmaznak egy fejezetet, amelyek a célkitűzések monitoringját és 

értékelését tartalmazzák. A 2014-2020-as periódusra Zabola község fejlesztési stratégiája esetében is 
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meg kell határozni a nyomon követési és értékelési módszertant, a procedúrákat és mechanizmusokat, 

amelyek fel lesznek használva.  

11.1. Monitoring tevékenységek 

A monitoring egy folytonos tevékenység, amivel követni lehet a stratégia végrehajtásának a 

folyamatát, ez a tevékenység a folyamatra koncentrál és nem a tevékenység eredményeire. A stratégia 

implementálása során szükség van minden szociális szereplő (intézmények, szervezetek, közösségek, 

szociális csoportok, egyének stb.) részvételére, akiknek viszont gyakran eltérő célkitűzései, összetartó 

vagy széthúzó érdekeik és saját prioritásaik vannak. Ézeket a szereplőket be kell vonni a stratégia 

megvalósítási folyamatába és a koordinálás érdekébe tevékenységüket állandó jelleggel nyomon kell 

kísérni. Ébből a szempontból szükséges, hogy az önkormányzat szintjén kinevezzenek egy M&E 

csoportot (monitoring, értékelés), amelyik időszakosan (minden 6 hónapban) jelentéseket állit össze, 

amelyek egyrészt a helyi vezetőségnek fognak a segítségére lenni, másrészt pedig az egyéni és közösségi 

szereplők szintjén a célkitűzések tudatosításában és elfogadásában lesz szerepe. Így az M&É csoport 

minden hat hónapban találkozókat, megbeszéléseket, informálási szessziókat szervez a szociális 

szereplőkkel, ezek után pedig monitoring jelentéseket állit össze.  

Minden évben, a helyi költségvetés a jóváhagyása után, ajánlatos lenne egy cselekvési terv elfogadása 

is a folyó évre, a cselekvési tervet pedig a 2014-2020-as periódusra kidolgozott fejlesztési stratégiába 

foglalt prioritások, célkitűzések és fejlesztési eljárások, és az ebben előirt határidők alapján dolgozzák 

ki.  

Az éves cselekvési terv megvitatására sor kerülhetne az M&É csoport által szervezett nyilvános 

megbeszélésein, így minden érintett szereplő tisztába lenne a fejlesztési stratégia megvalósulási fokával, 

és bizonyos korrekciókat lehetne megfogalmazni, abban az esetben, hogyha a dolgok nem a tervnek 

megfelelően haladnak. 

11.2. Értékelés 

Az értékelés egy időszakos tevékenység, a stratégia találati pontosságának elemzési tevékenysége, a 

stratégia hatékonyságának és hatásának az elemzése a célkitűzésekhez képest, és a javasolt intézkedések 

elemzése. Az értékelési tevékenység a stratégia módosításához vezethet, ugyanis ez a globális 

hatékonyságra koncentrál. Az értékelési tevékenység az M&É csoport feladata lesz, amelyik az 

önkormányzati képviselők és a polgármester közreműködésével négy alkalommal stratégia kiértékelő 

szessziókat fognak rendezni, a következők szerint:  
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 Baseline értékelés, a stratégia elején, a 2014. 3. negyedévében, ahol az érintett szereplők 

megismerkednek a stratégia prioritásaival és célkitűzéseivel. Az első értékelési szesszió során 

kinevezik az M&É csoportot az önkormányzat saját személyzete sorából.  

 Közbenső értékelés, a 2016. 2. negyedéve 

 Végső értékelés – a 2020. utolsó negyedéve 

 Hatásértékelés – a 2021. második negyedéve 

Hogyha a közbenső értékelési tevékenység során súlyos eltéréseket észlelnek a stratégia által 

meghúzott iránytól, gyökeres változások állnak be a külső környezetben, akkor újra kell tervezni a 

stratégia célkitűzéseit és a fejlesztési intézkedéseket, hogy a jövőkép és a prioritások teljesüljenek.  

Minden értékelési fázis után egy értékelési jelentést állítanak össze, amit bemutatnak a helyi 

szereplőkkel (vállalkozók, intézmények, civil szervezetek, mezőgazdasági dolgozók, egyének stb.) 

szervezett fórumok keretében. 
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12. FORRÁSTÉRKÉP 

Az európai és hazai fejlesztéspolitikai keretek bővülésével egyidejűleg a támogatási lehetőségek köre 

is kiszélesedett. Ma már a helyi fejlesztések során is egyre nagyobb figyelmet kapnak a különböző 

Éurópai Uniós és más támogatási programok. A jelen stratégia intézkedései keretében megfogalmazott 

feladatok, projektek is legtöbb esetben saját önerőt és pénzügyi kapacitást meghaladó erőforrások 

bevonását teszik szükségessé. A forrástérkép intézkedés, valamint projektszinten összegzi a 

potenciálisan becsatornázható külső pénzügyi erőforrásokat, egy könnyen áttekinthető, hasznos 

eszközként szolgálva a kivitelezés során.  

Megjegyzendő, hogy a forrástérkép időszakos felülvizsgálatot és aktualizálást igényel, különösen, 

hogy a tervezés pillanatában a következő tervidőszak (2014-2020) támogatáspolitikájának számos 

eleme még egyáltalán nem, részlegesen, vagy csupán előzetes formában ismert. 

  



 
 

 

Intézkedés Projektek Források Megjegyzés 

1.1 A közúti 

infrastruktúra 

fejlesztése 

 Tamásfalva-Szörcse út 

 Szörcse-Petőfalva út 

 Zabola- Páva út 

 Szörcse-Kovászna út  

 Szörcse- Orbaitelek út 

 Szörcse- Dálnok út 

 Zabola- Gelence út 

NVFP- 7 Intézkedés - Alapszolgáltatások 

és falumegújítás 

LEADER 

ROP – 7 Tematikus cél  

A megyei utak 

felújítása a ROP-ból 

valószínűleg 

továbbra is megyei 

önkormányzati 

hatáskör 

1.2 A mezőgazdasági és 

erdei utak 

modernizálása és 

karbantartása 

 Községi mezőgazdasági utak 

rehabilitációja 

 Községi erdei utak rehabilitációja 

NVFP- 7 Intézkedés - Alapszolgáltatások 

és falumegújítás 

LEADER 

Közbirtokosságok 

jogosultsága 

valószínűsíthető  

1.3 Vezetékes vízellátás 

és szennyvízhálózat 

kiépítése 

községszinten 

 A község teljes területére kiterjedő 

integrált projekt 

NVFP- 7 Intézkedés - Alapszolgáltatások 

és falumegújítás 

LEADER 

Nagy Infrastruktúra OP 

A NIOP valószínűleg 

nagyobb területi 

együttműködést 

igényel, regionális 

szolgáltatót 

támogat 

1.4 Fenntartható 

hulladékgazdálkodás 

 

 Tájékoztató-tudatosító projektek 

 Illegális hulladéktárolók 

megszüntetése 

 Környezetfejlesztési projektek 

 Hulladékszállítási rendszer 

kiterjesztése a községre  

NVFP- 7 Intézkedés - Alapszolgáltatások 

és falumegújítás 

LEADER 

Nagy Infrastruktúra OP 

DUNA Nemzetközi Együttműködési 

program 2014-2020 

A NIOP valószínűleg 

nagyobb területi 

együttműködést 

igényel, regionális 

szolgáltatót 

támogat 
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Intézkedés Projektek Források Megjegyzés 

1.5 A villamos 

energiahálózat 

karbantartása és 

fejlesztése 

 NVFP- 7 Intézkedés - Alapszolgáltatások 

és vidéki falumegújítás 

LEADER 

 

2.1 Agrárvállalkozások 

ösztönzése, életképes 

helyi gazdaságok 

 

 Szemináriumok szervezése, 

információszolgálat 

 Gazdálkodói egyesület (ek) 

tevékenységének támogatása  

 Vetőanyag beszerzés és közös 

termékértékesítés  

 Pénzügyi ösztönzők rendszerének 

kidolgozása  

 Köztulajdonú legelők fiatal gazdáknak 

való kedvezményes bérbeadása 

 Gyakorlati ismeretek a helyi oktatásban 

NVFP- 6 Intézkedés – Farmok és 

vállalkozások támogatása 

NVFP – 1 és 2 Intézkedések a 

tájékoztatásra vonatkozóan és NVFP- 16 

intézkedés az együttműködés 

támogatására 

LEADER 

 

2.2 A mező és 

erdőgazdálkodás 

egyedi termékeinek 

kifejlesztése  

 

 Az ökologikus gazdálkodás támogatása és 

népszerűsítése  

 Érdei gyümölcs és gomba gyűjtése, 

tárolása és feldolgozása  

 A vadgazdálkodás, vadhús előállítás 

ösztönzése 

 A helyi értékesítés rendszerének 

kidolgozása 

 Termék márka és közös marketing 

kidolgozása és a piacra jutás segítése 

NVFP- 11 Intézkedés – Ökogazdálkodás 

támogatása 

NVFP- 6 Intézkedés – Farmok és 

vállalkozások támogatása 

LEADER 

NVFP-16 Intézkedés az együttműködések 

támogatására 

NVFP-9 Termelői csoportok létrehozása 

ROP 3 Tematikus cél- kkv-k és az 

agrárszektor versenyképességének 

növelése 
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Intézkedés Projektek Források Megjegyzés 

2.3 Gyümölcstermelés 

fejlesztése 

 

 Jelenlegi és potenciális termelők, 

bevonható területek és gyümölcsfajták 

feltérképezése, piacelemzés 

 Szakképzések és jó gyakorlat bemutatók 

szervezése az érdekeltek számára 

 Égyüttműködői szerveződés létrehozása 

 Pénzügyi ösztönző rendszer 

 Közös tárolási és feldolgozási 

kapacitások kiépítése 

NVFP- 6 Intézkedés – Farmok és 

vállalkozások támogatása 

NVFP-1 Intézkedés – Tudástranszfer és 

tájékoztató akciók 

NVFP-9 Termelői csoportok létrehozása 

LEADER 

2014-től várható 

egy országos 

program beindítása 

a gyümölcsösök 

támogatására 

(Program de 

reconversie și 

plantare pentru 

pomicultură)   

2.4 Faértékesítés és 

feldolgozás fejlesztése 

 

 Érdőtulajdonosok és fafeldolgozók 

térségi szerveződéseinek 

kezdeményezése  

 Rendszeres egyeztető fórumok  

 Szakmai előadások szervezése, 

gazdálkodási modellek  

 Forrásbevonási tanácsadás  

 A helyi önkormányzat és 

közbirtokosságok erdőgazdálkodásának 

modernizálása (eszközfejlesztés) és helyi 

fa alapanyagok használata a közcélú 

beruházásokban 

NVFP-1 Intézkedés – Tudástranszfer és 

tájékoztató akciók 

NVFP-4 Intézkedés a beruházásokra, 

eszközfejlesztésre vonatkozóan 

NVFP-8 Intézkedés az erdőgazdálkodásra 

vonatkozóan 

NVFP-16 Intézkedés az együttműködések 

támogatására 

LEADER 

 

  



 
 

102 
 

Intézkedés Projektek Források Megjegyzés 

2.5 

Vállalkozástámogatás 

 Forrásbevonási és vállalkozási állandó 

tanácsadás  

 Alapszintű vállalkozói ismeretek 

oktatása a község iskoláiban 

 Rendszeres vállalkozói délutánok/estek 

szervezése  

 Vállalkozói telephely közművesítése és 

kiépítése  

 Helyi gazdasági ösztönzők induló 

vállalkozásoknak 

 Helyi termékek kifejlesztésének és 

fogyasztásának ösztönzése 

NVFP-1 Intézkedés – Tudástranszfer és 

tájékoztató akciók 

NVFP- 6 Intézkedés – Farmok és 

vállalkozások támogatása 

LEADER 

ROP 3 Tematikus cél- kkv-k és az 

agrárszektor versenyképességének 

növelése 

 

3.1 Turisztikai 

intézményrendszer 

fejlesztése és a 

vendéglátás 

szervezettségi 

szintjének fokozása 

 Turisztikai akcióterv 

 A turisztikai iroda felszerelése és 

fejlesztése 

 Égyüttműködések és partnerségek 

fejlesztése 

 Információs szolgáltatás a turisztikai 

szereplők részére 

 Égyüttműködés a Mikes Kastéllyal közös 

a szolgáltatások és turisztikai programok 

 Az önkormányzat kezelésében lévő 

turisztikai létesítmények menedzsmentje 

 

NVFP-1 Intézkedés – Tudástranszfer és 

tájékoztató akciók 

NVFP-16 Intézkedés az együttműködések 

támogatására 

LEADER 
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Intézkedés Projektek Források Megjegyzés 

3.2 Falukép- és 

kulturális 

örökségvédelem 

 Falukép védelmi elvek és akcióterv kidolgozása  

 Általános rendezési terv kidolgozása a falukép 

védelmi elvek figyelembevételével 

 Helyi építési szabályozók kidolgozása és 

érvényesítése 

 Közterületek és azok bútorzatainak egységes 

arculat szerinti felújítása 

 Műemlék épületek felújítása és új funkciók 

szerinti használata 

 Élhagyott értékes hagyományos épületek 

megvásárlása, felújítása és új funkciók 

kialakítása Figyelemfelhívó kampány az épített 

környezet értékeinek tudatosítására, 

szemináriumok 

 Hagyományőrző egyesületek és a Múzeum 

támogatása 

NVFP- 7 Intézkedés - 

Alapszolgáltatások és 

falumegújítás 

LEADER 

ROP 6 Tematikus cél – 

környezetvédelem és az 

erőforrások felhasználásának 

támogatása 

SEE Alap 

DUNA Nemzetközi 

Együttműködési program 2014-

2020 

Az aktuális verziójú 

ROP a vidéki 

területek 

vonatkozásában is 

fenntartja az 

intézkedéseket 

3.3 Turisztikai kínálat 

fejlesztése és térségi 

integrációja 

 

 Turisztikai szokások és igények felmérése 

 Égyüttműködés információs irodákkal 

 Égységes arculat kidolgozása és marketing 

kampány 

 Turisztikai szolgáltatáscsomagok kialakítása, 

fejlesztése 

 Önkormányzati kezelésben lévő turisztikai 

létesítmények fejlesztése és bekapcsolása a 

vendéglátó forgalomba 

 Új turisztikai termékek fejlesztésének 

ösztönzése 

NVFP-1 Intézkedés – 
Tudástranszfer és tájékoztató 
akciók 
NVFP- 6 Intézkedés – Farmok és 
vállalkozások támogatása 
NVFP-16 Intézkedés az 
együttműködések támogatására 
LEADER 
ROP 6 Tematikus cél – 
környezetvédelem és az 
erőforrások felhasználásának 
támogatása 
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Intézkedés Projektek Források Megjegyzés 

3.4 Turisztikai 

termékfejlesztés: 

Egyedi turisztikai 

programok és 

események szervezése 

 

 Mikes Kastély látogathatóságának megszervezése 

 Néptánc és népművészeti programok, táborok fejlesztése 

 Ifjúsági rendezvények és táborok szervezése a Csipkés 

táborban 

 Komoly és könnyűzenei koncertek szervezése (Thúry-

Bányai kúria, Mikes Kastély) 

 Alkotótáborok és művészeti kiállítások szervezése 

 Helyi vásárok és mesterség bemutatók szervezése (helyi 

mesterségek fesztiválja) 

 A Petőfalvi Fortyogófürdő bővítése, szolgáltatásainak és 

programjainak fejlesztése 

 Gasztronómiai és népi-kulturális programok kidolgozása a 

Mikes-Kastélyba érkező üzleti turisták számára 

 Vadászturizmus megszervezése a turisztikai információs 

iroda és a közbirtokosságok együttműködésében 

 Konferenciák és előadások szervezése 

 Egy-két napos programcsomagok kifejlesztése hétvégi 

turisták számára 

 Jelenlegi túraútvonalak karbantartása és fejlesztése 

NVFP- 6 Intézkedés – 

Farmok és 

vállalkozások 

támogatása 

LEADER 

ROP 6 Tematikus cél – 

környezetvédelem és 

az erőforrások 

felhasználásának 

támogatása 

LEADER 

DUNA Nemzetközi 

Együttműködési 

program 2014-2020 

 

4.1 Helyi tehetségek 

gondozása, 

tehetségápolás 

 

 Helyi tehetségek (művészetben, sportban, táncban és 

tanulásban kiemelkedő eredményt elért jó képességű 

fiatalok, alkotók, művészek) feltérképezése 

 Speciális, tehetséggondozó foglalkozások szervezése helyi 

intézmények, iskolák bevonásával 

 Pályázati rendszer létrehozása a helyi önkormányzatnál a 

helyi tehetségek támogatására 

 Éves helyi tehetségcímek adományozása, teljesítmények 

elismerése 

NKA 

AFCN 

Erasmus+ 
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4.2 Közösségi terek 

fejlesztése és 

kialakítása 

 Helyi igények felmérése  

 Látványtervek, rendezési és technikai kiviteli tervek 

elkészítése 

 Új, kulturális (kiállító és eseményterek) és közösségi 

funkcióval rendelkező ingatlanok építése 

 Meglévő közösségi (pl.: Gyárpuszta) és kulturális terek 

fejlesztése a közösség igényei szerint 

 Játszóterek kialakítása, meglévők karbantartása 

NVFP- 7 Intézkedés - 

Alapszolgáltatások és 

falumegújítás 

Norvég Alap 

LEADER 

 

 

4.3 Közösségi és 

kulturális események 

szervezése és 

támogatása  

 Meglévő események támogatása  

 Közösségi és kulturális eseményekhez kapcsolódó 

kiadványok támogatása 

 Kulturális események marketingje (lakosság fele és a község 

határain túl) 

 Település szintű események szervezések, szomszédos 

települések megvendégelése 

 Célzott forrásfigyelés és forrásbevonás  

LEADER 

NKA 

AFCN 

 

4.4 Helyi sportélet 

támogatása  

 Futballcsapat létrehozása községszinten 

 Települési futballpályák felújítása, a szörcsei pálya 

tulajdonviszonyának rendezése 

 Köztéri sportolásra alkalmas eszközök telepítése 

 Iskolai és községek közötti sportvetélkedők szervezése 

 Új sportágak oktatása és népszerűsítése községszinten 

 Kiváló tehetségek támogatása 

Erasmus+ 

LEADER 
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4.5 Szociális ellátás és 

infrastruktúra 

fejlesztése 

 A szörcsei szociális szolgálat beindítása és tevékenységének 

fejlesztése  

 A Caritas otthoni beteggondozás és szociális gondozás 

rendszer fenntartása, fejlesztése 

 Veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek folyamatos 

követése 

 Öregotthon létrehozása a községben 

 Szociális konyha beindítása a rászorulóknak 

ROP 9 Tematikus cél – 

szociális integráció 

támogatása és 

szegénység elleni 

küzdelem 

LEADER 

Térségi 

feladatokat is 

ellátó funkciók 

támogathatósága 

valószínűbb  

4.6 Egészségügyi 

ellátás fejlesztése, 

elérhetőségének 

javítása 

 A lakosság teljes integrálása a család orvosi rendszerbe 

 Betegek szállításának megoldása az összes településről (lásd 

falugondnoki rendszer) 

 Periodikus szűrések, orvosi és fogorvosi karavánok 

szervezése a községhez tartozó településrészeken 

 Népszerűsítési kampányok szervezése Orvosi rendelők és 

lakások számára alkalmas köztulajdonban lévő ingatlanok 

felújítása 

 Rekreációhoz és egészségmegőrzéshez kapcsolódó 

szolgáltatások kialakítása 

ROP 9 Tematikus cél – 

szociális integráció 

támogatása és 

szegénység elleni 

küzdelem 

LEADER 

Térségi 

feladatokat is 

ellátó funkciók 

támogathatósága 

valószínűbb 

4.7 Falugondnoksági 

rendszer létrehozása 

 Források megteremtése a rendszer beindításához 

 Helyi igények feltérképezése a falugondnoki rendszerrel 

kapcsolatban  

 Adminisztratív lépések, állás létrehozása, meghirdetése, 

versenyvizsga, stb. 

 Észközpark biztosítása (gépjármű, számítógép, telefon, stb.) 

 Képzések és továbbképzések szervezése 

NVFP- 7 Intézkedés - 

Alapszolgáltatások és 

falumegújítás 

LEADER 
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4.8 Oktatási 

intézményrendszer 

fejlesztése, iskolák 

felújítása és 

modernizációja 

 Oktatási intézményeknek helyet adó épületek felújítása, 

karbantartása, osztálytermek felszerelése 

 Sporttermek építése/kialakítása és felszerelése 

 Szaklaboratóriumok létrehozása és felszerelése  

 Délutáni foglalkozások gyerekeknek, szakkörök beindítása 

 Továbbképzőtáborok szervezése pedagógusoknak és 

tanulóknak 

 Népfőiskola létrehozása és működése 

ROP 10 Tematikus cél 

– Az oktatásba történő 

beruházások 

támogatása és 

élethosszig tartó 

tanulás 

LEADER 

 

5.1 Önkormányzati 

tájékoztatási gyakorlat 

bővítése 

 Kétnyelvű egyszerűsített ügyintézés: Tulajdonviszony 

kérdések tisztázásának felgyorsítása, tájékoztatás a 

folyamatokról, ügyekről  

 Kétnyelvű, aktualizált hirdetőfelületek Településszintű 

ügyfélfogadás:  

 Községi sajtó (hetilap vagy havilap) beindítása és on-line 

kommunikációs felületek fejlesztése Roma lakosság részéről 

„kisebbségi megfigyelő” a helyi tanácsban 

 Tájékoztató szolgálat civil szervezetek, vállalkozások, gazdák, 

stb. számára 

ROP 11 Tematikus cél 

– Intézményi kapacitás 

és hatékony 

adminisztráció 

Adminisztratív 

Kapacitás OP 

Élőreláthatóan a 

tulajdonviszonyok 

tisztázása és a 

birtoklevelek, 

telekkönyvezések 

ügyének 

felgyorsítása nagy 

hangsúlyt kap 

5.2 Önkormányzati 

projektfinanszírozás 

 

 

 

 Forrásszerzés saját pályázati kerethez 

 Űrlapok és értékelési rendszer kidolgozása 

 Pályázati kategóriák létrehozása: tématerületek és 

kedvezményezettek 

 Pályázati lehetőségek közzététele, tájékoztató fórumok 

szervezése 

 Pályázati rendszer gyakorlatba ültetése, támogatások 

odaítélése 

ROP 11 Tematikus cél 

– Intézményi kapacitás 

és hatékony 

adminisztráció 

Adminisztratív 

Kapacitás OP 

LEADER 
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5.3 Nemzetközi és 

testvér települési 

kapcsolatok ápolása 

 Testvér települési kapcsolatok ápolása, közös 

programok és projektek szervezése különböző 

területeken 

 Kézműves, civil szervezeti és gazdasági 

kooperációk elősegítése 

 Testvér települési kapcsolatok kiszélesítése, új 

kapcsolatok létesítése 

 Többnyelvű (angol, francia, német), községről 

szóló kiadvány és elektronikus információs 

csomag összeállítása 

 Községi weboldal fejlesztése  

ROP 11 Tematikus cél – Intézményi 

kapacitás és hatékony 

adminisztráció 

Adminisztratív Kapacitás OP 

LEADER 

DUNA Nemzetközi 

Együttműködési program 2014-

2020 

Europe for Citizens program 

2014-2020 

 

5.5 Önkormányzati és 

közcélú 

energiagazdálkodás 

hatékonyságának 

növelése 

 Énergiatudatosság népszerűsítése a helyi 

lakosság és iskolások körében 

(energiafogyasztás, fűtés, közlekedési szokások) 

 Energiarendszerek korszerűsítése a háztartások 

és vállalkozások körében (napkollektorok 

felszerelése, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) 

 Az energiahatékonyság és környezetvédelem 

szempontjainak érvényesítése a közcélú 

beruházások során    

 Középületek hőszigetelése 

 Középületek fűtésrendszereinek korszerűsítése 

 Községi közvilágítási rendszer modernizációja, 

új, energia hatékony technológiák alkalmazása 

(led, indukciós égők, stb.) 

 Közcélú energiatermelés a helyi lehetőségek 

kihasználásával 

ROP 4 Tematikus cél- alacsony 
széndioxid kibocsátású gazdaság 
Intelligent Energy Europe III 

A ROP-ból a vidéki 

térségek 

támogathatósága 

még kérdéses 


