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Bevezetés 

A 21. század közösségeit a mindennapi élet új kihívásokkal szembesíti, amelyekre 

kreatív, innovatív, hatékony és fenntartható megoldásokat kell nyújtani. Mindez 

olyan stratégiai tervezést igényel, amely felméri az adott település potenciálját, 

aktuális problémáit és a helyi lakosság véleményének meghallgatásával 

megfogalmazza a legfontosabb prioritásokat.  

Ez a dokumentum azzal a céllal készült, hogy összegezze mindazokat az adottságokat, 

amelyekkel ez a közösség rendelkezik és külön területekre bontva felmérje azokat a  

hiányosságokat, amelyek kiküszöbölésére Kápolnásfalu Község Önkormányzata 

kiemelt hangsúlyt kíván fektetni az elkövetkezendő évek munkája során.  

A stratégiai tervezés alatt a helyi vezetőség figyelembe vette a jelenlegi 

szükségleteket, a meghatározott prioritások pedig elsősorban a helyi életszínvonal 

javítását célozzák, amely Hargita megye 2012-2020-as időszakra vonatkozó 

Gazdaságélénkítő Programja szerint elsősorban a helyi erőforrások minél 

hatékonyabb felhasználásával érhető el.  Mindemellett pedig a meghatározott 

stratégiai tervek arra is fókuszálnak, hogy ez a székely település, amely jelentős 

néprajzi örökséggel és hagyományvilággal rendelkezik, megőrizze és védje tradícióit.  

Hargita megye, így Kápolnásfalu is a Központi Fejlesztési Régió részét képezi, amely 

etnikai tekintetben az ország egyik legsokszínűbb fejlesztési régiója. A régió által 

megjelölt fejlesztési prioritások között szerepel a kutatás és innováció területének 

fejlesztése, a gazdasági versenyképesség megteremtése, a humánerőforrás 

fejlesztése, a környezetvédelmi intézkedések és az energiahatékonyság növelés, az 

alternatív energiák használatának népszerűsítése, a vidéki környezet fejlesztése, a 

természeti adottságok védelme és fenntarthatósága, a mezőgazdasági és 

erdőgazdálkodási tevékenységek támogatása, a régió turisztikai vonzerejének 

növelése, illetve a kulturális és rekreációs tevékenységek támogatása is. 

Kápolnásfalu tagja a Homoród-Rika-Küküllő LEADER térségnek, amely a vidéki 

gazdaság fejlesztését célzó közösségi kezdeményezés. Tevékenységük során helyi 

akciócsoportok (Grupului de Acţiune Locală) létrehozásával igyekszenek hozzájárulni 

a térség életszínvonalának és életminőségének javításához.  A Homoród-Rika-Küküllő 

LEADER térség prioritásként nevezi meg a helyi termékek és vállalkozások 

fejlesztését, a turizmus elősegítését, a természeti, kulturális és épített örökség 

védelmét. Mindemellett fontosnak tartja a térségi arculat kialakítását, az identitás 

erősítését. Kiemelt hangsúlyt fektet a közösségi és térségi együttműködésekre, illetve 

a humánerőforrás fejlesztésére. Kápolnásfalu Önkormányzata ezen célokhoz 

alkalmazkodva, a helyi specifikumokat figyelembe véve fogalmazta meg célkitűzéseit.  
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Az elkészített fejlesztési stratégia meghatározza a település fejlesztési irányait és 

összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket. Összefogja és ütközteti az 

érintett partnereknek – az üzleti szektornak, a civil és közszféra szereplőinek, illetve a 

lakosságnak – a céljait és elvárásait. A stratégiai tervezés a fenntarthatóság alapelveit 

követte, amelyek arra épülnek, hogy a jelen szükségleteinek biztosítása mellett a jövő 

nemzedékeinek igényét is ki tudja elégíteni.  A fenntartható fejlődés három fontos 

alappillérre támaszkodik: a szociális, gazdasági és környezeti tényezőket együttesen 

kezeli és összehangoltan kapcsolja be a cselekvési programokba. Egy ilyen fejlesztést 

célzó stratégia elkészítése önmagában is hasznos egy Önkormányzat számára, 

ugyanakkor megléte feltétele is lehet egyes támogatások igénybevételének. 

Ez a dokumentum szerkezeti felépítését tekintve egy leíró résszel indul, amely 

igyekszik szakterületekre bontva ismertetni a település jelenlegi helyzetét és 

problémáit, kiemelve a legfontosabb prioritásokat. A prioritások minden esetben 

reális és megvalósítható célkitűzéseket fogalmaznak meg, közösségi, hétköznapi 

problémákra keresnek válaszokat, anélkül, hogy elrugaszkodnának a valóságtól. A 

helyzetfeltárás és a problémák összegzése helyi fókuszcsoportos beszélgetések 

szervezésével lett feltérképezve. A levonható következtetéseket a SWOT-elemzés 

foglalja keretbe.  

Kápolnásfalu fejlesztési stratégiája szellemiségében a múlt értékeire épít és a 

település önmagáról alkotott jövőképének elérését szolgálja. Olyan összefoglaló 

dokumentum ez, amely kijelöli azokat a területeket, amelyekre vonatkozóan 

beavatkozásokat tervez a község vezetése. A fejlesztések megtervezése a lokális 

erőforrásokon alapul.  

Jövőkép 
Olyan Kápolnásfalut szeretnénk, ahol jó élni és gyarapodni. Ahonnan nem 

kívánkoznak el a fiataljaink, mert szülőföldjükön is megtalálják az érvényesülés 

lehetőségeit: biztosítani tudják megélhetésüket, ezért szívesen vállalják a 

családalapítást is. Ez a fejlesztési stratégia úgy készült el, hogy elsődleges 

célcsoportként a helyi lakosságot jelölte meg, az ők igényeire igyekezett válaszokat 

megfogalmazni. Kápolnásfalu számára jelenleg az elvándorlás, a fiatalok külföldi 

munkavállalása súlyos kihívást jelent mind a községvezetés, mind a helyi közösség 

számára. Tudjuk, hogy ezekre a demográfiai változásokra csupán fejlesztések és 

beruházások által tudunk reagálni. Ezért az a célunk, hogy megerősítsük és tudatos 

életvitelre ösztönözzük a helyi közösséget, azt szeretnék, ha fiataljaink a társadalmi 

mintákat a helyi kultúrából merítenék.  

Ez a fejlesztési stratégia másodlagos célcsoportként a turisták és a térségbe érkezők 

elvárásait is figyelembe vette, hiszen az a turisztikai potenciál, amely a térségben 
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fellelhető, még kiaknázásra vár. Azt szeretnénk, ha Kápolnásfalu az évek során képes 

lenne minőségi és változatos faluturizmusra berendezkedni, ah egy olyan település 

lenne, ahol a turistát többnapos programsorozat fogadja: helyi ízeket kóstolhat, helyi 

szokásokat ismerhet meg és közelebb kerülhet a természethez. Mindemellett pedig 

egy olyan Kápolnásfalut képzelünk el, amelyre nem csupán a turista kíváncsi, hanem a 

helyi ember is maradéktalanul büszke. Büszke a székely értékeire: az épített 

örökségére, szokásaira, gazdag néphagyományaira. Hiszünk abban, hogy 

amennyiben büszkék tudunk lenni mindazokra az értékekre, amit elődeinktől 

örökültünk, akkor képesek leszünk megvédeni és továbbörökíteni ezeket. 

Kápolnásfalu vezetősége 

I. FEJEZET: KÁPOLNÁSFALU HELYZETELEMZÉSE 

I. 1. Település általános bemutatása 
Kápolnásfalu község (románul Căpâlnița) Románia középső részén, Hargita 

megyében, a Nagy-Homoród és Kis-Homoród folyók vízválasztóján található. A 

település a Hargita-hegység nyugati oldala mögötti fennsíkon, a Csíkszeredát és 

Székelyudvarhelyt összekötő, 13A elnevezésű országút mentén fekszik. Nyugatról 

Homoródfürdő, keletről Szentegyháza határolja. Székelyudvarhelytől mintegy 22, 

Csíkszeredától pedig 30 km távolságra található. 

A település magas fekvésű, tengerszint feletti magassága 875 m. Északon egy 

mélyebb fekvésű része is van, ez az ún. Lok. A Hargita hegység oldalából két patak is 

ered, melyek átszelik a községet: a Kis-Homoród patak mentén a Lok található, illetve 

a Csonka-patak vagy más néven Rákos-Homoród patak a falu belterületét szeli át. A 

település négy nagyobb részre oszlik a Feltíz vagy Felszeg, a Középtíz – a falu középső 

része, a Tófalvi tíz vagy Tófalva, és az Altíz vagy Alszeg. 

Kápolnásfalu község az egykori Udvarhely vármegye keleti részén húzódik, természeti 

és közigazgatási okok miatt főként Székelyudvarhellyel tartott kapcsolatot 1968-ig, a 

közigazgatási átszervezésig. Ezt követően Hargita megye létrehozásával Csíkszeredába 

összpontosult az adminisztratív ügyintézés, a települést azonban ma is Udvarhelyszék 

részeként emlegetik. Szintén 1968-ig a községhez tartozott Homoródfürdő is, mely 

települést immár Szentegyháza adminisztratív területeként jegyzik. Kápolnásfalu 

községhez közigazgatásilag tehát nem tartozik más beosztott település.  

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás adatai szerint Kápolnásfalu község 2.026 lelket 

számlál. Az elmúlt húsz év alatt a legnagyobb népességfogyást az ezredforduló után 

szenvedte el a település, viszont 2007 óta mérsékelten növekszik a helyi állandó 

lakosság összlétszáma.  
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A helyiek közül legtöbben mezőgazdaságból élnek, esetleg fakitermeléssel 

foglalkoznak, de számottevő a könnyűiparban dolgozó nők aránya és jelentős a fém 

megmunkálásával dolgozó férfiak száma is. Utóbbiaknak az ingázást is vállalniuk kell a 

környező településekre. 

A település és környékének igen változatos állat- és növényvilága van. Megtalálható a 

barnamedve, a farkas, a róka, a hiúz, a vadmacska, a nyest, a nyuszt, a görény és más 

kisebb ragadozók is. Növényi flóráját tekintve pedig 429 különböző faj fordul elő a 

környéken. A többségében katolikusok által lakott település turisztikai jelentőségét is 

elsősorban a természeti környezete és elhelyezkedése adja. A Madarasi Hargita, 

Homoródfürdő, a szentegyházi termálfürdő, a Szeltersz üdülőhely, valamint 

Kirulyfürdő is a közvetlen szomszédságában található, a településről pedig 

Székelyudvarhely és Csíkszereda is rövid idő alatt elérhető. Ugyancsak vonzó 

turisztikai célpont azok számára, akik a székely faluturizmust keresik. Kápolnásfaluban 

számos közösségi hagyomány még élő szokásként van jelen, amely a turisták számára 

is közvetlenül megismerhető és megtapasztalható. 

I. 2. Története 

Kápolnásfalu és Szentegyháza története szorosan összefonódik egymással. 1876 előtt 

a két település együtt alkotta Oláhfalu várost és egyedülálló privilégiumokkal 

rendelkezett. Ekkor Kápolnásfalunak még Kisoláhfalu volt a neve.   

Kutatások szerint Kápolnásfalu területe már a 11-12. században lakott volt, viszont az 

első hivatalos írásos emlék, amely igazolja a település létét 1722-ből származik. Ez az 

ún. csonka anyakönyv, amely a Gyulafehérvári Püspökség levéltárában található és 

amelyből kiderül, hogy a község ezekben az időkben már adót fizetett. A korábbi 

századokról nincsenek hivatalos okiratok, annyi azonban ismert, hogy a 150 éves 

török pusztítás ezt a települést sem kímélte, továbbá nehéz időket éltek meg az itt 

lakók a protestantizmus terjedése alatt is.  

1723-ből származik Istvánfy plébános monográfiája, amely leírja, hogy Bocskay István 

fejedelem 1604–1613 között telepítette vissza a lakosságot, főleg Csíkból, Gyergyóból 

és Háromszékről költöztetett családokat a településre, azzal a céllal, hogy biztonságot 

nyújtsanak az erdőben meghúzódó tolvajok ellen mindazoknak, akik ezen a lakatlan 

területen átkelni szándékoznak. Az átköltöztetés tényét ma is igazolni lehet, hiszen a 

kápolnásfalusi családnevek ezeken a területeken is fellelhetők.  

A falu lakói kiváltságokat kaptak 1614-ben Bethlen Gábor fejedelemtől, aki 

adómentességet biztosított a helyieknek, mindössze arra kötelezte őket, hogy évente 

1000 deszkát szállítsanak Kőhalomba. Szintén Bethlen Gábor fejedelem osztott 

bíráskodási jogot a helyieknek, amely azt jelentette, hogy az elfogott rablók 
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büntetéséről azonnal, helyben dönthettek. Az ítéletet a falu melletti dombon 

hajthatták végre, amely helyet ma is Akasztófának neveznek a kápolnásfalusiak.  

Apafi Mihály idején, a 18. században, bár Szentegyházával közös közigazgatás 

alatt állt a település, mégis külön követet küldhetett az Országgyűlésbe. Ezzel a 

kiváltságával a település 1919-ig élhetett.  

A település mostani nevét az 1710-ben épített fakápolnáról kapta.  A közösségi 

tudatban a község nevének eredetét az Orbán Balázs által is említett hargitai kápolna 

leköltöztetésének tulajdonítják, amelyet 1622-re datálnak. Valószínűsíthető azonban, 

hogy már korábban is volt kápolnája a településnek, mert 1602-ben már szerepel a 

nevében.  Az 1710-ben épített kápolnát később lebontották és 1797-ben építették a 

helyébe a ma is meglévő templomot. A falu neve abban az időben Kápolnás 

Oláhfalu volt, mely később Kápolnásfalura változott.1 

I. 3. Földrajzi adottságok, természeti kincsek 
 

A település földtani felépítése szorosan összefügg a Hargita hegység, illetve a 

Kárpátok kialakulásával. Egy vulkanikus platón helyezkedik el, melyet andezit kőzetek 

alkotnak, ezek lehetnek akár 100-500 m vastagok is. A település területén fellelhetők 

pirites és bazaltos kőzetek is, amelyek annak bizonyítékai, hogy a Hargita hegység 

vulkanikus eredetű. 

„Helyenként a szálban álló andezit lávatakaró 40-50 m vastag-pados alakzatban 

bukkan a felszínre, különösen a Kis-Homoród völgyében, a Loktól északra, a Homoród-

tető (890 m) és a Felső-Homoródtető (963 m) keleti oldalában. A falu határának nagy 

részét az andezit törmelékes kőzetek borítják. Más fontosabb magaslatok: 

északkeleten a Gyepű (881 m), keleten a Kosártető (876 m), délen a vízválasztón a 

Hegy (866 m), északnyugaton a Homoród-tető (890 m). A talajtakaró köves, sziklás.2"  

A települést éghajlati szempontból rövid és hűvös nyár, hosszú és zord tél jellemzi. A 

hótakaró tartósan, évente 70-100 napig is megmarad, a havazásos napok száma pedig 

átlag 80-90 nap. Az évi középhőmérséklet 8-10 °C, de mértek már -25 °C-ot is 

februárban és +28 °C-ot augusztusban, néha akár melegebbet is. A csapadék 

átlagosan évi 500-600 mm. Jellemző a hegy-völgyi szél. Kápolnásfaluban is észlelhető 

a Keleti-Kárpátok helyi szele, a Nemere, mely átkel a hegységeken és a székely 

kismedencékbe hideg levegőt szállít.  

                                                             
1
 Bálint, M. (2007). Örökségünk 2007/2. Kápolnásfalu és tájháza. Székelyudvarhely: Hargita Megyei 

Hagyományőrzési Forrásközpont 
2 Vofkori, L. (1998). Székelyföld útikönyve I-II. Budapest: Cartographia Kft. 
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Nagy a hőmérsékleti ingadozás, különösen tavasszal, de néha nyáron is. Sok a szeles 

napok száma. Az észak-keleti szél szárazságot, télen pedig nagy fagyokat okoz. A dél-

nyugati szél enyhébb és csapadékban gazdagabb. Télen-nyáron gyakoriak a viharok. A 

nyári viharok nagy károkat okoznak, fenyőfákat törnek le és az épületeket is 

megrongálják. A település éghajlatát a hosszú tél, rövid tavasz, száraz és rövid nyár, 

valamint hosszú ősz jellemzi.3 

Kápolnásfalu területén két patak folyik át: a Kis-Homoród-patak és a Csonka-

patak. Mindkettő a Hargita-hegységből ered, lefutnak a Központi Hargita dél-nyugati 

lejtőin és az Oltba ömlenek. Forrásvizek: Csihányos kútja, Mita kútja, Gödrös csorgója 

és a Loki kút.  A borvízforrások száma kevés, legjelentősebb a falu északi részén levő 

Gyepű-patak melletti Gyepű-forrás (Felszegi borvíz). A Kis-Homoród a falu nyugati 

részén folyik el, mellékágai a Falbükk-pataka, Száraz-patak, Szén-Homoród-pataka, 

Bükkmocsár-pataka, Mihályfenyeje-pataka, Málna-vész-patakka. Rákos-Homoród-

pataka a Halas és a Láz-patak vizét gyűjtik össze. A Csonka-patak - mely a falu déli 

részén folyik el - mellékágai a Virgó és Hüvölgy pataka. A falutól kissé nyugatra folyik 

a Nagy-Homoród, amely Homoródfürdőtől délre gyűjti össze a mellékvizeket.4 

A település talaja sárgás-barna agyagos talaj. 500-600 m tengerszint feletti 

magasságban barna erdőtalaj és tölgyerdők jellemzők. 900 m magasan savas barna 

erdőtalajjal találkozunk. 1000-1200 m magasságon a barna rendzina talaj az uralkodó 

és a bükkerdők. 1500 méterig a fenyőrégió alakult ki, itt a talaj tápanyagokban 

szegény, szürke, kilúgozott podzol talaj. 1800-2000 m az alhavasi régió, itt található a 

törpefenyő és a szürke erdei talaj. A falu külterületein sok az el nem mállott szikla, 

kemény kőzet. Ezeket építkezésekhez, útkövezéshez használják. 

A település és környékének igen változatos állatvilága van. Megtalálható a 

barnamedve, a farkas, a róka, a hiúz, a vadmacska, a nyest, a nyuszt, a görény és más 

kisebb ragadozók is. Szép számban találkozhatunk gímszarvassal, őzzel, vaddisznóval, 

mezei nyúllal, és más kisebb rágcsálókkal is. Ornitológiai szempontból vizsgálva a 

községet, fekvéséből kifolyólag igen sokszínű a felhozatal. A sólyomfélék közül a 

leggyakoribb az egerészölyv és a barna rétihéja. A tyúkalakúak közül a ritkaságszámba 

menő siketfajdon kívül még megtaláljuk a fürjet és a császármadarat is. Ugyanakkor 

találkozhatunk a kakukkal, vagy a bagolyalakúak közül a kuvikkal, illetve az erdei 

fülesbagollyal is. Nagyszámban képviseltetik magukat a verébalakúak: pacsirtafélék, 

fecskefélék, billegető félék, légykapófélék, rigófélék, varjúfélék és verébfélék. Az 

utóbbi évtizedekben megjelent a községben a gólya is. 

                                                             
3 Kovács, Cs. – Koszti, E. (2005). Kápolnásfalu településföldrajza. Kolozsvár: Államvizsgadolgozat 

4 Vofkori, L. (1998). Székelyföld útikönyve I-II. Budapest: Cartographia Kft. 
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Ugyancsak gazdag a vidék flórája is, amelyről legelőször 1989-ben készült el egy 

növénylista, ebben 176 növényfajt említenek. Elekes Erzsébet tanárnő, botanika-

kutató végzett alapos felmérést a környéken, aki további 253 fajjal egészítette ki a 

helyi flóralistát. Az ő munkája nyomán tudjuk, hogy Kápolnásfalu környékén a 

természetes flórában előforduló fajok száma 429, amelyek 265 nemzetségre, 71 

családra, 48 rendre, 8 alosztályra, 6 osztályra, 2 altörzsre és 2 törzsre oszlanak. A 429 

edényes növényből 11 haraszt, 5 nyitvatermő és 413 zárvatermő. 

Mindemellett Elekes Erzsébet felleltározásából az is kiderült, hogy a 429 faj közül 8 

védett, 2 romániai viszonylatban is ritkaság, 3 erdélyi ritka növénykincs és 40 növény 

pedig helyi ritkaság.  

A közelben nem található olyan ipari létesítmény, amely szennyező, káros hatást 

bocsátana ki. Ezért, illetve a természeti adottságoknak, erdős területeknek 

köszönhetően megfelelő a levegő minősége a településen. Hasonlóképpen a 

talajminőség is mentes a kémiai szennyeződésektől.    

I. 4. Demográfiai helyzet 

A társadalmi helyzetkép áttekintése, a község emberi erőforrásainak számbevétele a 

stratégiai tervezés során kulcsfontosságú szerepet kap, hiszen így felszínre kerülnek a 

Kápolnásfaluban zajló népesedési folyamatokból fakadó szükségletek vagy éppen az 

abban rejlő lehetőségek is. Az alábbiakban az Országos Statisztikai Intézet (INSEE) 

információit felhasználva ismertetjük a térségre és a községre vonatkozó hivatalos 

demográfiai adatokat.  

A Központi Fejlesztési Régió lakosságának 13,1%-át Hargita megye adja. A 2011-es 

népszámlálási adatok szerint 310.867 főre tehető a megye lakosságának száma. A 

megyében élők 12,96 %-a román, míg 85,21%-a magyar nemzetiségűnek vallja magát. 

Az állandó lakosság nagyobb része, 57,4% vidéki, 42,6% pedig városi környezetben él.  

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás adatai szerint Kápolnásfalu község 2.026 lelket 

számlál, ebből 1.041 a férfiak és 985 a nők száma. Az alábbi táblázatból (1. ábra) 

kitűnik, hogy az ezredforduló elején, a rendszerváltás utáni években nagyobb 

ütemben fogyott az állandó lakosság száma. Ez a jelenség betudható annak a 

rendszerváltás utáni migrációs folyamatnak, amelynek részeként ezen a vidéken is 

tapasztalható volt a külföldi munkavállalók megnövekedett száma, főként a 

Magyarországon munkát vállalok aránya. A hivatalos népszámlálás adatai alapján 

vizsgálva, az 1992-2011-es időszakban egy mérsékelt népességfogyás tapasztalható, 

4,38%-al csökkent a helyi lakosság számaránya.  

Év 1992  2002  2011  

Lakosságszám 2.119 1.983 2.026 
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Népességfogyás 20 év alatt 93 (4,38%) 

1 ábra. Kápolnásfalu község népességszám-alakulása a hivatalos népszámlálási adatok szerint 

 

Amennyiben az éves statisztikai méréseket is áttekintjük (2. ábra), 13 év távlatában 

láthatjuk az állandó lakosságra vonatkozó demográfiai mutatókat. Az ezredfordulót 

követő lassú népességszám-fogyás egészen a 2007-es évig megfigyelhető a 

kápolnásfalusiak körében. Az is kitűnik azonban, hogy ezeket az éveket az utóbbi 

időszakban egy mérsékelt népességszám-növekedés követi, amely a falu fejlődését 

illetően mindenképpen pozitív tényezőként értékelhető.  

 

 
2 ábra. Az állandó lakosság számának alakulása Kápolnásfalu községben 2000-2013 között.  

Forrás: INSEE 

 

Korcsoportonkénti megoszlás  

A demográfia jellemzők vizsgálata során nem csupán a népességszám alakulásának, 

hanem a lakosság korcsoportonkénti megoszlásának áttekintése is kiemelten fontos. 

Mind a gazdasági, mind a szociális, az oktatási vagy éppen az egészségügyi hosszútávú 

tervezés során is figyelembe kell venni a lakosság korcsoportos besorolását, hiszen ez 

az információ árnyaltabban jelenítheti meg a helyi szükségleteket.  

A 2011-es népszámlálási adatok alapján elmondható, hogy kedvező képet mutat 

Kápolnásfalu község korösszetétele (3. ábra). A népesség legnagyobb részét az aktív 

korúak adják, ebbe a csoportba sorolhatjuk a 15-64 év közöttieket, azaz 1.326 főt. 

Százalékban meghatározva az itt élők 65,4%-át az aktív lakosság teszi ki, a 
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gyermekkorúak (0-14 év közöttiek) az összlakosság 19,7%-át adják, míg az időskorúak 

(65 felettiek) aránya 14,7%-os.  

 

 

Születések, házasságkötések és elhalálozási arányszámok 

 

Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a 2008-2013-as időszakban 

Kápolnásfaluban az elhalálozási számarányok minden évben meghaladták a születési 

arányokat, esetenként akár ötszörösen is. Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy ez nem 

csupán helyi szinten, hanem Hargita megyei viszonylatban is problémát jelent. Az 

említett időszakban ugyanis a megyei statisztikák is magasabb elhalálozási 

arányszámokat mutatnak a születésekkel összehasonlítva.  

2008-2013 között Kápolnásfaluban 54-en születtek, míg 129-en hunytak el. Ez azt 

jelenti, hogy a lakosság körében egy folyamatos csökkenés tapasztalható, amelynek 

mérséklése vagy visszafordítása megyei és helyi szinten is helyet kell kapjon a 

stratégiai tervekben. Az életszínvonal növelése mellett olyan családpolitikai 

intézkedésekre van szükség, amelyek pozitívan befolyásolhatják a gyermekvállalási 

kedvet.  

 

Élveszületések száma 

Év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hargita megye 3729 3644 3542 3278 3360 3281 

Kápolnásfalu 32 29 29 19 27 22 

 Elhalálozások száma  

Év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Hargita megye 3714 3679 3654 3556 3564 3384 

Kápolnásfalu 26 22 10 21 25 25 

Házasságkötések száma 

Év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hargita megye 1745 1660 1503 1345 1302 1364 

Kápolnásfalu 15 11 3 4 13 8 

Forrás: INSSE 

A statisztikák azt igazolják, hogy országos szinten csökken a házasságkötések száma. A 

Hargita megyei adatokat a 2008-2013-as évek tükrében áttekintve azt mondhatjuk, 

hogy bár 2008-hoz képest valóban csökkenőben vannak a házasságkötések, 2011 és 

2013 között stagnálnak az értékek. Kápolnásfalu esetében sem jelenthetjük ki, hogy a 

házasságkötések egyértelműen csökkenőben vannak, a mért időszakban a 2010-es és 

a 2011-es évek nagymértékű csökkenése ellenére 2012-ben és 2013-ban ismét nőtt a 

házasságkötések száma a településen. 

 

Etnikai és anyanyelvi megoszlás  

A 2011-es adatok szerint Kápolnásfalu etnikai térképe magyar, roma és román 

nemzetiségűekből tevődik össze. A lakosság 95,01%-a, mintegy 1.925 fő magyar 

nemzetiséget származást jelölt meg. Roma nemzetiségűnek 81-en, azaz a lakosság 

3,99%-a vallotta magát. A településen elenyésző a román lakosság száma, 

mindösszesen 4-en, a lakosság 0,19%-a jelölt meg román nemzetiséget a legutóbbi 

népszámlálás során, 16 személy pedig nem töltött ki erre vonatkozó információt.  

Ami az anyanyelvi megoszlást illeti látható, hogy többen adták meg a magyar nyelvet 

anyanyelvként, mint ahányan magyar származásúnak vallották magukat. A lakosság 

99,01%-a, összesen 2.006 fő a magyar nyelvet, 4 személy pedig a románt tekinti 

anyanyelvének. Figyelembe véve, hogy a roma nyelvet senki nem jelölte 

anyanyelvként, azt mondhatjuk tehát, hogy a kápolnásfalusi roma közösség teljes 

egészében a magyar nyelvet tekinti anyanyelvének.  

Etnikai megoszlás 

Év Magyar 

nemzetiségű 

Roma 

nemzetiségű 

Román 

nemzetiségű 

Nem elérhető adat 

2011 1.925 81 4 16 

 

Anyanyelvi megoszlás 

Év Magyar 

anyanyelvű 

Roma anyanyelvű Román anyanyelvű Nem elérhető adat 
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2011 2.006 - 4 16 

 

Felekezeti megoszlás 

A kápolnásfalusiak nagy része római katolikusnak vallotta magát. A 2011-es adatok 

alapján a lakosság 96,1%-a, összesen 1.948 személy ezt a vallást jelölte meg. Alacsony 

az unitárius és a református közösségek száma, előbbi 22, utóbbi 21 főt számlál. A 

településen hatan Jehova tanúi hitét követik, öten ortodox vallásúak és négyen 

hetednapi adventisták, 16 személy pedig nem vallott vallásáról.  

Felekezeti megoszlás 

Lélekszám (Százalék) 

Római katolikus 1.948  ( 96,1) 

Unitárius 22  (1,08) 

Református 21 (1,03) 

Jehova tanúja 6  (0,29) 

Ortodox 5  (0,24) 

Hetednapi adventista 4  (0,19) 

Nem vallott vallásáról 16  (0,78) 

 

I. 4. Testvértelepülések 

Kápolnásfalunak négy magyarországi testvértelepülése van, melyekkel több évtizedes 

kapcsolatot tart fenn. Bercel, Gyöngyössolymos, Kápolna és Kötegyán települések 

vezetőségével a rendszerváltás utáni időszakban kezdődtek az együttműködések. A 

lengyelországi Opatow, illetve a szlovákiai Kékkő (szlovákul Modry Kamen) 

településekkel szintén kialakult egyfajta együttműködés az elmúlt évek során. Ezek a 

kapcsolatok főként a személyes találkozásokon alapszanak, melyek során a 

települések képviselői egymás szellemi és kulturális fejlődését egyaránt elősegítik, 

viszont az évek során arra is volt példa, hogy nem csupán erkölcsi, hanem konkrét 

anyagi támogatással is segítették egymást a települések.  

Az együttműködő települések vezetőségei, küldöttségei, kulturális csoportjai 

rendszeresen részt vesznek egymás különböző eseményein. Kápolnásfalu vezetősége 

kiemelten fontosnak tartja a testvérkapcsolatok további fenntartását, ezt támasztja 

alá, hogy az önkormányzat a 2013-as évben az „Európa a Polgárokért” Program 

keretében 25.000 euró értékű európai uniós finanszírozást nyert testvértelepülési 

találkozó szervezésére. A program célja, hogy hozzájáruljon a kultúrák közti 

párbeszéd elősegítéséhez, ezért olyan projekteket finanszíroz, amelyek az európai 

uniós polgári öntudat fejlesztését, a közös értékeken, történelmen és kultúrán 
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alapuló európai identitás kialakítását, illetve az európai polgárok közti kölcsönös 

megértést erősítik. Így jöhetett létre az Aktív részvétel, Európai demokrácia címmel 

Kápolnásfaluban megszervezett testvértelepülési találkozó, melynek során kulturális 

műsorok mellett olyan szakmai programokat is szerveztek, ahol alkalom nyílt a 

további együttműködési lehetőségek átgondolására és megvitatására is. 

Kápolnásfalu Önkormányzata a jövőben is tervez olyan programokat, amelyeket 

közösen a testvértelepüléseivel bonyolít majd: konkrét elképzelés van arra, hogy a 

már említett „Európa a Polgárokért” európai uniós program keretében ifjúsági téren 

is kezdeményezzenek együttműködést. 

I. 5. Gazdaság 

Egy térség fejlődésének talán a gazdasági növekedés a legfontosabb indikátora. A 

válság utáni időszak új kihívások elé állítja a gazdasági rendszerek különböző 

szereplőit, amely nem csupán globális, hanem helyi szinten is érzékelhető. Az államok 

arra kényszerültek, hogy gazdasági célkitűzéseiket felülvizsgálják, a vállalkozások 

pedig arra, hogy új stratégiákat léptessenek életbe a megmaradás vagy fejlődés 

érdekében. Mindezzel egyidőben azonban az önkormányzatok gazdaságszervező 

szerepe is felértékelődött, viszont sok esetben nincs kapacitás vagy kellő akarat arra, 

hogy a helyi gazdasági élet folyamatait ezek az intézmények befolyásolni tudják.  

Amikor a helyi gazdaságról igyekszünk átfogó vizsgálatot végezni, megkerülhetetlen a 

térségi koncepciók figyelembe vétele. Hargita megye 2012–2020-as időszakra 

vonatkozóan átfogó gazdaságfejlesztési programot készített. Ez a dokumentum 

részleteiben ismerteti a gazdasági kihívásokat és megállapítja, hogy a karakterisztikus 

gazdaságföldrajzi pozíció, a kedvezőtlen elérhetőségi viszonyok, az alacsony 

népsűrűség, az agrárjelleg, a fejletlen műszaki infrastruktúra és a versenyképes tudás 

hiánya a tőke számára sem tette vonzó befektetési célterületté a megyét. Ugyanakkor 

ebből a kedvezőtlen állapotból előnyt lehet kovácsolni, mert a gazdasági fejlődés 

alapját képező természeti erőforrások még nincsenek kiszipolyozva, még nem 

kerültek idegen kézre. A térség gazdaságát a helyi vállalkozások termelik ki, a 

munkahelyek zömét is ők adják.  Ugyancsak előnyként említi a megyei stratégia azt a 

tényt, hogy a közösségek szolidaritásalapú önszervező képességét nem sikerült 

megsemmisítenie az egyénközpontú fogyasztói modelleknek, és nem utolsó sorban 

még mindig jellemzi a megyében élőket az önállóságra törekvés és a 

kiszolgáltatottság elleni küzdelem. 

A dokumentumból kiderül, hogy a Hargita megyei termelés (GDP) közel felét a 

szolgáltatási szektor adja, az ipar egyharmadát teszi ki, 10% százalékát a 

mezőgazdaság, és 6,5%-át az építőipar. Ettől eltérő azonban a foglalkoztatási 
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szerkezet: a lakosság közel egyharmada dolgozik az agrárszektorban, egynegyede az 

iparban, közel 5%-a az építőiparban és 38%-a a szolgáltatások ágazatban.  

A stratégia megállapítja, hogy a gazdasági kihívások kezelésére a romániai 

önkormányzatok eltérő válaszokat adnak. Ugyanakkor pozitívan értékeli, hogy 

Székelyföldön a helyi tanácsok egyre inkább feladatuknak érzik az önkormányzat és 

helyi vállalkozói szféra kapcsolatának fejlesztését, ugyanis világossá vált, hogy a 

felek által birtokolt erőforrások összeadásából mindkét fél számára előnyök 

származhatnak.  

Hargita megye gazdaságélénkítő programja négy pilléren álló gazdaságfejlesztési 

modellt javasol és ezekhez konkrét programokat is rendel. Prioritásként nevezi meg a 

minőségi élelmiszertermelés támogatását (termelőszövetkezetek, gazdaszervezetek 

támogatása, agrár- és élelmiszeripari kurzusok indítása, székely termék program), a 

megújuló energiaipar lehetőségek kihasználását, a fenntartható erdőgazdálkodást 

és a versenyképes megyei faipar megvalósítását, valamint a turisztikai potenciál 

minél szélesebb körű kiaknázást.   

A dokumentum szorgalmazza, hogy Hargita megyében és Székelyföldön ösztönözni 

kell a vállalkozásindítást, és hangsúlyozza, hogy a vállalkozóbarát térség 

megteremtésében minden önkormányzat igyekezzen szerepet vállalni. Ennek 

szükségességét azzal indokolja, hogy egy erős, a helyi erőforrásokat magas 

hozzáadott értékkel hasznosító, helyi tulajdonban lévő kis- és középvállalati szektor 

kiépítése jelenti a következő évek egyik legfontosabb feladatát. 

I. 5. 1. Helyi vállalkozások, foglalkoztatottság 

 

Kápolnásfaluban a www.listafirme.ro oldal adatai szerint 38 cég van bejegyezve. A 

vállalkozások legnagyobb része, 39%-a a vezetőségen kívül nem foglalkoztat más 

alkalmazottat, ezek 1-2 személyes családi vállalkozások. A cégek 26%-a pedig alig egy 

alkalmazottal dolgozik. A település legnagyobb foglalkoztatója egy fakitermelésre 

szakosodott, 1998 óta működő vállalat, amely a 2014-es évben átlagban 18 

munkavállalónak biztosított munkalehetőséget. Ugyancsak ezen a szakterületen 1994 

óta dolgozik az a helyi cég is, amely 9 alkalmazottjával a második legnagyobb 

foglalkoztató a településen. A legtöbb helyi vállalat fakitermeléssel és 

fafeldolgozással, illetve a kiskereskedelmi szektorban tevékenykedik. Jelentős 

szektorok még a vendéglátóipar, az építőipar és a mezőgazdaság. Láthatjuk tehát, 

hogy a helyi vállalkozók elsősorban kis létszámú alkalmazottal működnek, ami azt 

jelenti, hogy a vállalkozók zömét vállalkozásuk létrehozásában gyakorta a helyi 

munkaerőpiac korlátozott lehetőségei motiválják. Vagyis önmaguk és családtagjak 

http://www.listafirme.ro/
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számára igyekeznek helyben megteremteni a megélhetés lehetőségét. A 

vállalkozásokat helyi tőkehiány jellemzi, ezért kevés a visszaforgatás, így pedig 

elmaradt a bővítés, a fejlesztés és a munkaadói-képesség sem növekszik.  Ugyancsak 

gyenge a térség tőkevonzó képessége is, alacsony a befektetői érdeklődés. 

Az Önkormányzat becslése szerint egyébként a térségben mindenféle jogi 

személyiséget beleértve megközelítőleg 100 magánvállalkozás működik.  

A településen alkalmazásban állókra vonatkozóan az Országos Statisztikai Hivatal 

adatai szerint azt is megállapíthatjuk, hogy 6 év alatt, 2008-2013 között 10%-al 

növekedett a munkavállalók számaránya. Ez egy olyan mérsékelt növekedést mutat, 

amelyből következtethető, hogy a településen alacsony számú új vállalkozás, ezáltal 

munkalehetőség jött létre a vizsgált időszak tükrében. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kápolnásfalu 100 113 111 112 112 112 

Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 

 

A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség nyilvántartása szerint az utóbbi 

időszakban évente átlagban 50 főre tehető a kápolnásfalusi regisztrált munkakeresők 

száma. A tapasztalatok azonban azt mutatják - figyelembe véve a külföldi 

szezonmunkásokat, illetve a roma lakosság körében mutatkozó tendenciákat - hogy a 

munkanélküliség eléri/elérheti a 100-130 személyt is.  

  Kápolnásfalu Hargita megye 
ÉV 2010 2011 2012 2013 szep. 

2014 

2010 2011 2012 2013 szep. 

2014 

Munka-

nélküliek 

száma 

53 59 49 61 49 12777 9196 10567 10128 7819 

Aránya 

(%) 

4,3 4,8 4 4,9 4 8,8 6,33 7,48 6,96 5,42 

Forrás: Hargita Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség 

Amennyiben a hivatalos adatokat vizsgáljuk, a fenti táblázatból kitűnik, hogy a 

regisztrált munkanélküliek százalékos aránya nem haladja meg a megyei átlagot. 

Hargita megyében 2010 és 2014 szeptembere között rendszerint 6%-nál magasabb 

mértékű volt az aktív korúak munkanélküliségi rátája, Kápolnásfaluban ez az érték 

egyik évben sem éri el az 5%-ot.   

A községben a legtöbben, hozzávetőlegesen 950-1020 személy mezőgazdaságból 

biztosítja megélhetését. Az Önkormányzat helyi tapasztalatai egyébként azt mutatják, 

hogy 100-150 lehet azon személyek száma, akik vállalják a napi ingázást: 

Székelyudvarhelyen, illetve a környező településeken állnak alkalmazásban. Körükben 
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számottevő a könnyűiparban dolgozó nők aránya, de jelentős a fém 

megmunkálásával dolgozó férfiak száma is. 

 

 

 

 

 

 

I. 5. 2. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás 

 

A klasszikus, konvencionális mezőgazdaság ma már nem tud olyan népességet 

eltartani, mint korábban, mert a hatékonysági és gazdasági elvárások 

versenyképességre ösztönzik a szereplőket. Akik nem tudnak fejleszteni, nem tudják 

felvenni a mai piac ütemét, azok lassan lemorzsolódnak vagy csökken a 

mezőgazdasági szerepük. Láthattuk az előzőekben, hogy a mezőgazdaságból élők 

becsült száma 950-1020 főre tehető a községben, ezért az Önkormányzat 

intézkedései sorában a mezőgazdasági szektorból élő kápolnásfalusiak egyértelmű 

figyelmet kapnak. 

A természeti, talajtani viszonyok inkább az állattenyésztést favorizálják, ebből 

adódóan a nagyobb hangsúly az állattenyésztésre fektetődik a községben. Az 

állattenyésztésben dolgozók száma megközelíti a 800 főt, a növénytermesztéssel 

foglalkozók száma kb. 200 – 220 főre becsülhető.   

Az Önkormányzat nyilvántartása szerint 2014-ben 130 személy vállalt szezonális 

külföldi munkát valamely nyugati országban, ezek a személyek pedig elsősorban a 

mezőgazdasági ágazatból kerültek ki. Ebből következtethető tehát, hogy a 

mezőgazdaságból élők gyakorta szorulnak külföldi munkavállalásra annak érdekében, 

hogy megélhetésüket biztosítani tudják.  

Állatállomány: Az alábbi táblázatban, amely a község állatállományának alakulását 

mutatja be, láthatjuk, hogy a 2000-es évektől vizsgálva Kápolnásfaluban a marha- és a 

juhtenyésztés látványosan megnövekedett, míg mérsékelten emelkedett a 

kecskefélék száma is. Ez az Európai Uniós támogatáspolitikának is köszönhető, 

ugyanis azok a szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztők, akik a Mezőgazdasági és 

A tudás a legfőbb versenyképességi tényezővé vált az utóbbi években. A 

humánerőforrás fejlesztését, de egyáltalán az információs társadalom által 

kínált lehetőségek (akár munkalehetőségek) területi terjedését ma már az 

Önkormányzatoknak is fel kell vállalniuk. Különösen igaz ez olyan vidékeken, 

amelyek zárt, hagyományos közösségekként működnek. Ilyen intézkedésekkel 

a marginalizálódott települések gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolása is 

elősegíthető. 
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Intervenciós Kifizetési Ügynökség (APIA) nyilvántartásában egyéni azonosító kóddal 

rendelkeznek, támogatást kérhetnek az egyedek után.  

  2000 2005 2008 2011 2013 2014 2015 

MARHA 820 840 980 1017 1140 1487 1487 

SERTÉS 650 597 495 542 855 485 667 

JUH 1125 1230 1304 1398 1543 1405 1405 

KECSKEFÉLÉK 85 70 94 78 139 102 136 

SZÁRNYASOK 1213 1250 1010 997 995 998 998 

LÓ 490 510 377 319 290 303 303 

MÉHEK 50 50 43 45 47 51 51 

Állatállomány Kápolnásfaluban. Forrás: Kápolnásfalu Önkormányzata 

 

A mezőgazdaság témája kapcsán is fókuszcsoportos beszélgetésre került sor, ahol 

számos probléma elhangzott. A legfontosabbakat pontszerűen ismertetjük: 

 A helyi gazdaegyesület újjáélesztése és tevékenységének bővítése: 

Ennek szükségessége évekkel ezelőtt már körvonalazódott és a gazdaegyesület 

fellendítése is elkezdődött. Olyan tevékenységek indultak el az egyesület 

kezdeményezése révén, amelyek egyrészt szakmailag (tájékoztató fórumok 

szervezése pályázatokról, új technológiákról), másrészt pedig az értékesítésben (őszi 

vásárok szervezése, tejértékesítés elősegítése) próbálják támogatni a helyi gazdákat.  

A gazdaegyesület abban is igyekszik előrelépni, hogy új egyedekkel bővítse a 

tenyésztések során használt apaállatokat. Az igények szerint állatfajtákként 

(szürkemarha, ló, juh, nyúl, szárnyasok) 2-3 apaállatra lenne szükség ahhoz, hogy a 

génállomány felújítása biztosítva legyen.  Az egyesült emellett a fajállatok vásárlását 

is igyekszik ösztönözni a gazdák körében, valamint a településen zajló húsmarha-

tenyésztést is erősíteni kívánja. Ezt elősegítheti a Szlovákiából nemrégiben behozott 

két bikaállat is.  Az egyesület továbbá célként tűzte ki, hogy gépparkot hozzon létre a 

jövőben, amely műszaki eszközökkel konkrét segítséget is nyújthat a 

mezőgazdaságból élők számára.   

 Termékértékesítési lehetőségek hiánya a gazdák esetében: 

Egy olyan termékbemutató piacra lenne szükség, ahol mindazok, akik valamilyen helyi 

terméket készítenek, értékesíteni is tudnák azt. A gazdaegyesület ebben igyekszik 

szerepet vállalni. Az önkormányzat pedig ennek turisztikai jelentőségét is 

hangsúlyozza, ezért a jövőben olyan rendezvények szervezését is tervezi, ahol a helyi 

termelők is felvonulhatnak kínálatukkal.  
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 Nincs innováció-képesség a növénytermesztésben: 

A helyiek szerint hasznos lenne a gyógynövény-termesztés népszerűsítésére, 

energianövények és különböző bogyós gyümölcsök termesztésére is figyelmet 

fordítani a községben. Ehhez azonban a felvásárlói piac előzetes kutatását is el kellene 

végezni.  

 Szétszabdaltak a mezőgazdasági területek:  

Ennek a problémának a kezelése elsősorban egy tájékoztató és tudatosító akció 

elindításával lehetséges, hiszen ennek a jelenségnek a megakadályozása 

mentalitásváltást is igényel. Sokan idegeneknek adják el vagy idegenekkel cserélik el 

területeiket, nem a szomszéd földtulajdonosokat részesítik előnyben. Az új 

földtörvény részben megoldást jelen a problémára.   

 Székely gyümölcs program hiánya a községben: 

Kápolnásfaluban a gyümölcstermesztésnek nincs nagy hagyománya. A piaci igények 

azonban afelé mutatnak, hogy a székely gyümölcsök értékesítési lehetőségei egyre 

inkább növekszenek. Hargita megyében is vannak már olyan települések, ahol 

gyümölcsfeldolgozót hoztak létre és közösségi célokért eredményesen működtetik. 

Ezen a településen is érdemes lenne ösztönözni a gyümölcstermesztést, ismertetni a 

technológiákat és felmérni azokat a lehetőségeket, amelyek irányába hasznos és 

kifizetődő lenne az elmozdulás.  

 Nincsenek korszerű istállók: 

Ösztönözni kellene a településen kívüli korszerű istállók építését. Önerőből és 

pályázati pénzekből elő kellene segíteni azt, hogy a nagyobb gazdák a települések 

határában gazdálkodjanak, ezzel saját tevékenységüket is modernizálják, illetve 

hozzájárulnak egy védettebb községi környezet megteremtéshez.   

Erdőgazdálkodás: Kápolnás község területe 7497 hektár, az adminisztratív terület 

60,95 %-át a mezőgazdasági területek, szántók, kaszálók, legelők adják. Az erdős 

területek a község 35,86 %-át teszik ki.  (Forrás: Országos Statisztikai Intézet, INSSE) 

Hargita megyében az erdővagyon fölötti tulajdonjog közel fele (47%) közbirtokossági, 

a többi magánszemélyek, helyi önkormányzatok, egyházak és az állam tulajdonában 

van. Az erdő erőforrás szerepét hangsúlyozza az adat, miszerint megyénkben egy 

lakosra 0,7 ha erdős terület jut, míg országos szinten ez az érték csak 0,29 ha, az 

európai átlag is kevesebb, mint fele, 0,30 ha. (Forrás: Hargita Megyei 

Gazdaságélénkítő Program) 

A Közbirtokosság szerepe Kápolnásfaluban a megyei arányokhoz hasonlóan 

ugyancsak kimagasló. A 2010-es adatok szerint községi szinten 650 család van, 
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amelyből 458 család közbirtokossági tulajdonos, azaz a lakosság 71%-a. A 

közbirtokosság, mint a közösségi birtoklás egy formája évek óta jelentős szerepet 

játszik a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek tompításában. Az Önkormányzattal 

együttműködve számos olyan beruházást valósítottak meg Kápolnásfaluban, amelyek 

hozzájárulnak a jobb életkörülmények kialakításához. A Közbirtokosság tehát 

amellett, hogy egy környezetbarát erdőgazdálkodás fenntartását hivatott elvégezni, 

kimagasló közösségfejlesztő szereppel is bír.  

Napjainkban a székely közösségekben az Önkormányzathoz hasonlóan a 

Közbirtokosságnak is jelentős része van abban a tevékenységben, amely a turizmus és 

az erdőgazdálkodás kapcsolatrendszerének erősítésére irányul. Olyan fejlesztésekre 

van szükség, amelyek révén a turisták számára is megközelíthetővé és érdekessé válik 

az erdő. Különösképpen fontos ez egy olyan vidéken, ahol a Madarasi Hargita 

közelsége még inkább vonzza a környezeti értékek iránt érdeklődő turistaforgalmat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 5. 3. Infrastruktúra 

Az infrastruktúra színvonala a települések jövője szempontjából döntő befolyással bír. 

A jól fejlett, modernizált vidéki környezetek egyre inkább felértékelődnek és 

vonzóbbak lesznek, ezért egy település infrastrukturális fejlettségi szintjének a 

demográfiai folyamatokra is előnyös ráhatása lehet. Az Európai Unió különösen nagy 

gondot fordít a regionális fejlesztési programjai révén a vidéki térségek és a falvak 

kiemelt támogatására, azok a régiók részesülnek a strukturális alapokból, amelyek 

Ingyenes telekkönyvezés Romániában 

Várhatóan 2015 őszétől indul el – településenként eltérő időpontban- az az új 

rendelkezés Romániában, amelynek célja a tisztázatlan tulajdonjogi problémák 

megoldása. A tervek szerint a következő nyolc évben (2015-2023 között) az ország 

teljes területét felmérik és telekkönyvezik. Az érintett tulajdonosok mindezt 

díjtalanul kérvényezhetik, mivel ennek költségeit az állami kasszából és európai 

uniós forrásokból finanszírozzák. A kataszteri törvény szerint az eljárás során 

ingyenesen lehet rendezni az eddig elhanyagolt hagyatéki ügyeket is, nem kell 

fizetni sem a közjegyzőnek, sem a topográfusnak, sem a telekkönyv kiállításáért. A 

telekkönyvi nyilvántartási rendszer aktualizálása kulcsfontosságú kérdés, ugyanis 

néhány éven belül csupán azok a személyek kaphatnak területalapú és állattartás 

után járó uniós támogatásokat, akik fel tudják mutatni a tulajdont igazoló törvényes 

dokumentumokat. A programnak a célja továbbá az is, hogy tisztázza a szomszédos 

közigazgatási egységek közötti vitás területek helyzetét is, például ennek nyomán 

rendeződhet Kovászna és Hargita megyék területvitája a Kárpát-kanyaron túli 

megyékkel. 
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nem érik el az uniós regionális GDP átlagának 75%-át. Az EU ezeknek a térségeknek – 

köztük Romániának is – a felzárkózását például iskolafejlesztések, falusi 

infrastruktúra-fejlesztések, az agrárszféra támogatásához kapcsolódó vidékfejlesztési 

programok biztosítása révén igyekszik elősegíteni. A konvergencia-programok 

alapvető célkitűzése, hogy ezeknek a településeknek a fenntarthatóságát mind 

gazdasági, mind társadalmi és mind ökológiai értelemben szavatolni lehessen.  

Az utóbbi években Kápolnásfaluban is több olyan beruházás valósult meg, amelyek 

jobb életkörülményeket biztosítanak a helyieknek: pályázati forrásokból megújult az 

iskola, önkormányzati támogatással a kultúrotthon teljes felújítása megvalósult, 

ugyancsak önkormányzati, megyei és közbirtokossági támogatással a templom 

korszerűsítése is folyamatban van. Mindezek mellett azonban jelenleg egy 

nagyszabású beruházás kivitelezésén dolgoznak Kápolnásfaluban, pályázati 

támogatásnak köszönhetően ugyanis átalakul, modern 21. századi hangulatot idéző 

élettérré válik a falu központja. 

A 13A műúttól a faluközpontjáig a bevezető útszakaszt teljesen felújítják, kimarják és 

új kövezéssel helyreállítják az út alaprétegét. Ennek a szakasznak az aszfaltburkolattal 

való ellátása is biztosítva lesz, ugyanis ezen a részen a szennyvízhálózat is kiépült. Egy  

méter széles járdákat alakítanak ki, valamint nyitott és födött sáncokkal biztosítják a 

vízelvezetést. A projekt részeként 360 négyzetméteren hoznak létre parkolókat a 

központban, mintegy 27 férőhellyel. A közlekedési infrastruktúra tekintetében 

megállapíthatjuk, hogy mindaddig, amíg a teljes szennyvízhálózat nem épül ki, az 

ívóvízhálózat pedig, ahol szükséges nem kerül felújításra, addig a településen nem 

lehet aszfaltozásokat végezni. Az önkormányzati költségvetést nagyléptékben 

meghaladó beruházásra a faluvezetés újra pályázati úton próbál forrásokat találni, 

ugyanis a korábbi pályázati kísérlet sikertelenül zárult. Addig is az utcák, beleértve a 

mezei és erdei utak minőségét is rendszeres karbantartással, feltöltéssel próbálják 

megőrizni, amelyben a helyi közbirtokosság is partnerként szerepet vállal. Az utak 

karbantartása nem csupán a helyi lakosságnak fontos, hanem a mezőgazdaságból 

élők számára is előnyösebb feltételeket teremt. A Kápolnásfaluban található utak 

hosszúsága egyébként megközelíti a 12 kilométert. Ebből a községet nagyjából 500 

méteren átszelő DN 13A műút aszfaltozott, valamint a fentiekben leírtak szerint a 

központig tartó körülbelül 700 méteres szakasz lesz aszfaltréteggel borítva.  

 

Szintúgy ez a projekt teszi lehetővé, hogy az önkormányzat be tud szerezni egy 

hóeltakarító-eszközt, amelyet az önkéntes tűzoltóalakulat rendelkezésére bocsájt. 

Lévén, hogy a településen novembertől márciusig gondot jelent a hótakaró, ezért 

mindenképpen indokolt egy hasonló eszköz beszerzése.  
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Két fontosabb intézményi infrastrukturális fejlesztés is elindult Kápolnásfaluban. Épül 

egy multifunkcionális központ, amely egy általános szociális intézményként működik 

majd: fiatalok és idősek egyaránt használhatják, a központ különböző tematikus 

rendezvényeik és találkozóik számára biztosít majd korszerű és kényelmes helyszínt. 

Emellett pedig helyi költségvetési ráfordításból és kormánytámogatásból a jelenlegi 

épület mögött már majdnem teljesen elkészült az új Polgármesteri Hivatal. A helyi 

közigazgatás várhatóan 2016-tól egy modernebb épületben szolgálja majd ki a 

lakossági igényeket. Ez a beruházás pedig a faluközpont térrendezését is előnyösen 

befolyásolja, ugyanis a tervek szerint a régi épület lebontásra kerül, helyén játszótér 

és zöldövezet létesül.  

A tervek között pedig azt is fontos hangsúlyozni, hogy az Önkormányzat az idei évben 

egy napközi építésére is pályázatot kíván benyújtani, hogy az óvodás korú gyerekek 

egy egészséges környezetben és épületben, nem pedig szétszórtan tanulhassanak és 

fejlődhessenek.   

Ami a közvilágítást illeti, szükséges lenne a hálózat modernizálása és bővítése, 

energiatakarékos lámpákkal való felszerelése. Annak érdekében, hogy az 

Önkormányzat csökkentse a közvilágítás biztosításával járó jelentős összeget, nem 

működtet minden oszlopon lámpákat, illetve 24:00 – 04:00 órák között a településen 

teljesen szünetel ez a szolgáltatás. A közbiztonság növelése azonban egyértelműen 

fontos feladata az Önkormányzatnak, ezért a közvilágítás helyzetének rendezése a 

következő évek prioritásai közt szerepel. 

Két évvel ezelőtt, 2013-ban térfigyelő kamerákat helyeztek ki a település 

központjában, illetve a falu bejáratainál is. Egyrészt ezek az éjjellátó modern eszközök 

szintén a közbiztonságot segítik elő, másrészt pedig a rendőrséggel összedolgozva fel 

kívánják számolni a falopásokat. Az Önkormányzat célja, hogy a térkamera-hálózatot 

is bővítse a jövőben.  

 

 

 

 

 

 

 

A településen már több alkalommal is okozott gazdasági és 

infrastukturális károkat a nagy esőzésektől megáradt Nagy- és Kis-

Homoród patak. Házakat és udvarokat lepett el a nagymennyiségű víz, 

egy tucat hidat és pallót, valamint több kilométer községi utat is 

megrongált. Nagy kihívás ez az Önkormányzat számára, de a károk 

helyreállítását és a szükséges árvízvédelmi intézkedéseket igyekszik 

megfelelően, a helyi akcióterv alapján ellátni. 
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Összegzés: 

A gazdaságfejlesztési célok összegzéseképpen elmondható, hogy Kápolnásfalu 

esetében is az vezethet sikerre, ha a település a helyi erőforrásaira építi a gazdaság 

alapjait. A települések túlélésének ma már elengedhetetlen része a saját 

adottságokhoz igazodó helyi gazdaságpolitika kialakítása, ebben a folyamatban 

azonban meg kell jelennie a vállalkozói szféra, és egyéb gazdasági szereplők 

igényeinek is. Ezekkel a csoportokkal rendszeres és formalizált találkozókra van 

szükség. 

Ugyanakkor fontos, hogy az Önkormányzat a helyi termékek népszerűsítését is 

felvállalja, elősegítheti azt, hogy a kápolnásfalusi termékek is megjelenjenek 

különböző, akár helyi, akár megyei szintű rendezvényeken is. A település vezetősége 

az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatos döntések során pedig figyelembe kell 

vegye a turizmus szempontjait, ugyanis meg kell teremteni azokat a településszintű 

infrastrukturális feltételeket, amelyek nélkül nem biztosíthatók a színvonalas 

turisztikai szolgáltatások.  

 

Prioritások összegzése 

Gazdaság, mezőgazdaság, infrastruktúra 

Növelni az Önkormányzat gazdaságszervező szerepét, együttműködésben a 

helyi vállalkozói igényekkel 

A Gazdaegyesület tevékenységeinek bővítése a mezőgazdaságból élők minél 

hatékonyabb támogatása érdekében 

Termékértékesítési lehetőségek bővítése 

A növénytermesztés innovációs-képességének növelése 

Korszerű istállók építésének ösztönzése 

Gyümölcstermesztés és feldolgozás lehetőségeinek felmérése 

Teljes szennyvízhálózat kiépítése, a meglévő vízhálózat modernizálása  

Közvilágítás modernizálása, bővítése, energiatakarékos működtetése 

Napközi építése pályázati pénzekből 

A faluközpont teljes térrendezése 

A jelenlegi hivatali épület elbontása, helyén park, játszótér, zöldövezet 

kialakítása 

Térfigyelő kamera-hálózat bővítése 
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Kápolnásfalu az alábbi fejlesztési társulások, egyesületek tagja: 

 

2001-től:  Tízek Szövetsége - Bögöz, Farkaslaka, Szentlélek, Fenyéd, 

Korond, Oroszhegy, Parajd, Varság, Zetelaka és Kápolnásfalu települések 

együttműködését szolgálja 

2007-től: Felső-Homoródmente Kistérség – Kulturális, gazdasági, 

tudományos, vallási, sport programokkal szervezésével és pályázatírással 

foglalkozik.  

2007-től: Hargita Megyei Egységes Hulladékgazdálkodási Rendszer – Olyan 

közösségi társulás, amely a megye egységes hulladékkezelési rendszerét 

igyekszik kialakítani. 

2009-tól:„Fejlődő Udvarhelyszék” Közösségi Fejlesztési Társulás – 

közműszolgáltatások terén történő fejlesztések összehangolását szolgálja 

pl. energiaszolgáltatás, hulladékkezelés, közvilágítás stb. 

2011-től: Nagyküküllő Közbirtokossági Tulajdonosszövetség 

2011-től: Homoród- Rika-Küküllő Helyi Akciócsoport – A LEADER térség 

keretében létrehozott akciócsoport.  

2011-től: Homoródmente Kulturális Egyesület – Az egyesület sikeresen 

megpályázta a Kápolnásfaluban létrehozott turisztikai iroda pályázatát.  

2011-től: Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás – Olyan regionális 

fejlesztéseket igyekszik egybehangolni, amelyek kifejezetten közösségi, 

szociális célok megvalósítására fókuszálnak. 

2012-től: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete – Vidéki 

települések felzárkóztatását célzó intézkedéseket foganatosít, vidék és 

mezőgazdasági fejlesztésekre koncentrál.  

2012-től: Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás – A Hargita-

hegység turisztikai potenciáljának növelését célozza, fejlesztések és 

népszerűsítő akciók révén. 
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II. 6. Turizmus 
 

A székelyföldi régió részeként Udvarhelyszék is kedvelt úti célja lett a térségbe érkező 

turistáknak. Valójában a terület iránti érdeklődés a rendszerváltás után vált 

tömegessé, ekkor jelentek meg ugyanis a magyarországi turisták, akik ma is 

elsődleges célcsoportjai a faluturizmusra berendezkedő székelyföldi településeknek. 

A vidék és a székelymagyar települések vonzerejét autentikus, természetes miliőjük 

adják. Olyan közösségekkel találkozhatnak itt a turisták, amelyek még őrzik 

hagyományaikat, életmódjuk pedig tradicionális közösségi értékek mentén alakult ki.  

Napjainkban végzett kutatások igazolják, hogy a székelyföldi turizmus akkor tud 

igazán sikeres lenni, ha két pilléren fejlődik. Egyrészt figyelembe kell venni a belföldi 

turisták igényeit, hiszen a térséghez köthető gyógyturisztikai lehetőségek 

fejlesztésével látható, hogy egyre több román turista érkezik Székelyföldre minőségi 

szolgáltatásokat keresve. Gazdasági szempontból pedig azt igazolják az adatok, hogy a 

székelyföldi turizmust legnagyobb részben valójában a román piac tartja fent, ezért is 

nagyon fontos, hogy a térség megtalálja annak lehetőségét, hogy vonzó ajánlatokat 

fogalmazzon meg a belföldi turisták számára is. Másrészt pedig még él – viszont nagy 

kérdés, hogy meddig fenntartható – az a fajta turizmus, amely a székely embert 

akarja látni és megismerni. Ez utóbbit viszont alighanem a Magyarországról érkező 

turisták keresik és igénylik jobban. Amikor tehát Kápolnásfalu turisztikai fejlesztési 

lehetőségeiről beszélünk, faluturizmusban kell gondolkodnunk és elsődlegesen a 

magyarországiak igényeit kell figyelembe vennünk.  Faluturizmus szempontjából 

fontos vonzerőt jelentenek a paraszti kultúra épített örökségei, a székely kapuk, a 

jellegzetes székely házak, de ugyanúgy turisztikai attrakciónak számítanak a székely 

közösség életmódjában, étkezési szokásaiban, viseleteiben, használati tárgyaiban és 

mulatságaiban mai napig fellelhető hagyományok. A világ felgyorsulása, a 

technológiai fejlődés előrehaladása azonban egyáltalán nem kedvez a hagyományos 

közösségeknek és így a faluturizmusnak sem. A modernizáció Székelyföldön is 

tájidegen építészetet hozott magával és átformált számos közösségi szokást. A 

faluturizmus tehát felelős vezetés és felelős közösség nélkül szinte 

magvalósíthatatlan, fenntarthatatlan. Éppen emiatt Kápolnásfalu Önkormányzata 

olyan projekteket kíván bonyolítani a jövőben, amelyek révén a kápolnásfalusiak 

bevonásával tudatosan lehet fejleszteni ezt a területet.   
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A fentiekben már szót ejtettünk arról, hogy a székelyföldi falusi turizmus iránt 

elsődlegesen a magyarországi turisták érdeklődnek. Fontos azt is látni azonban, hogy 

a rendszerváltás óta az anyaországból nagyon sokan érkeztek a térségbe. A Hargita 

megyében eltöltött vendégéjszakák számának alakulása pedig azt igazolja (4. ábra), 

hogy a turisták, a vendégéjszakák és a férőhelyek száma is folyamatos csökkenést 

mutat a rendszerváltás utáni időszak statisztikáihoz viszonyítva. Valószínűsíthető 

tehát, hogy a Magyarországról érkező turisták számát már nem lehet tovább bővíteni, 

ugyanis azok, akik érdeklődnek a székely kultúra iránt, már megfordultak a vidéken, 

ismerik a helyi látványosságokat. A visszatérő magyarországi turisták jelentik 

leginkább a térség iránt érdeklődő, fejlesztési szempontból igen jelentős turisztikai 

célközönséget mind Székelyföld, mind Kápolnásfalu számára is.    

Év Férőhelyek 

száma 

Vendégérkezések 

száma (ezer ) 

Vendégéjszakák 

száma (ezer) 

Kihasználtság 

(%) 

1995 9399 142,2 514,5 38,8 

2000 7256 87,5 359,1 23,8 

2001 6552 85,7 356,9 21,6 

2002 6393 73,0 289,9 21,8 

2003 6185 93,9 319,5 23,3 

2004 5964 100,6 343,6 23,3 

2005 7644 85,2 311,2 27,5 

2006 7486 87,2 290,3 27,7 

2007 7063 85,3 273,9 28,0 

2008 7263 77,0 242,3 26,4 

2009 6428 69,4 206,9 24,0 

2010 6909 76,9 207,6 21,8 

2011 6759 100,3 251,2 22,7 

2012 8542 103,4 304,9 19,9 

2013 8015 114,7 319,9 16,3 

4 ábra. Vendégéjszakák számának alakulása Hargita megyében 1995-2013 között 

Forrás: Hargita Megyei Statisztikai Hivatal 

 

Az alábbiakban fontosnak tartjuk kitérni arra, hogy az érzelmi kötődés vagy rokoni 

kapcsolatok ápolása mellett miért jönnek Székelyföldre és itt milyen lehetőségeket 

keresnek a 21. század magyarországi turistái, hiszen a turisztikai fejlesztés során 

ezeket az igényeket is szükséges figyelembe venni.  

A turisztikai szokások átalakulását tapasztalhatjuk, ha visszatekintünk a korábbi 

évekre. Bár az ide érkezők továbbra is a hagyományos székely értékeket keresik, a 



26 
 

székely emberek életformáját, vendégszeretetét, a székely „leleményességet” 

próbálják megtapasztalni, mindennek azonban már nem csupán szemlélői, hanem 

résztvevői is kívánnak lenni. Arra törekednek, hogy empirikus ismereteket 

szerezzenek például egy falusi disznóvágás hangulatáról, a helyi termékek 

tradicionális elkészítéséről, a növény- és állatvilággal való természetes érintkezésből. 

Megnövekedett továbbá az aktív részvétellel járó kikapcsolódás igénye is, az 

ideérkezők a természeti adottságokat kihasználva kalandokat is keresnek. Emellett 

egyre környezettudatosabbak, igénylik és fontosnak tartják a környezetbarát 

megoldásokat, ezért ezek immár minden turisztikai létesítmény alapvető elvárásai.  A 

jelen és a jövő turistái egyre tapasztaltabbak, ezért igényesebbek is, ami azt jelenti, 

hogy megkövetelik a minőséget és a szakmaiság szempontjainak betartását. Az 

elvárások összegzéseképp tehát elmondható, hogy minőségi szolgáltatásokra és olyan 

programlehetőségekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a székely kulturális 

értékek és életforma megismerése mellett, az ideérkezők többnapos kikapcsolódási 

lehetőséget és aktív elfoglaltságot találjanak.  

I. 6. I. Látnivalók, turisztikai szolgáltatások 

Kápolnásfalu turisztikai jelentőségét elsősorban a természeti környezete és 

elhelyezkedése adja. A Madarasi Hargita, Homoródfürdő, a szentegyházi termálfürdő, 

a Szeltersz üdülőhely, valamint Kirulyfürdő is a közvetlen szomszédságában található, 

a településről pedig mind Székelyudvarhely, mind Csíkszereda rövid idő alatt 

elérhető. Azok, akik érdeklődnek a székely kultúra és életforma iránt, nem csupán ezt 

a természeti környezetet élvezhetik, hanem itt-tartózkodásuk alatt hasznos 

tapasztalatokat és maradandó élményeket gyűjthetnek.  

Katolikus templom: 1797–1800 között épült a falu kis kápolnája helyére, ekkor lépett 

Kápolnásfalu az önállósodás útjára. 

Tájház: A Kriza János Iskola Alapítvány 1999-ben kapta meg a községtől az 526. szám 

alatti ingatlant egy tájház kialakítása céljából. Az 1890-es években épült parasztházat 

2005-re sikerült felújítani és népi berendezéssel ellátni. A tájház működtetői azóta is 

igyekeznek élettel megtölteni a múzeumjellegű létesítményt, hogy vissza tudják adni 

a „meleg családi fészek” hangulatát.  

Emlékhelyek: A templommal szemben két emlékmű található, amelyek az első és 

második világháborúban elesett hősök emlékét őrzik. A templom bejáratánál pedig 

egy 1910-ből származó kőkereszt áll, amelyet a községből elvándoroltak állítottak. A 

2000-es évek elején az iskola előtti kertben egy milleniumi kopjafát helyeztek el, 

illetve egy faragott haranglábat iskolaharanggal, továbbá a falu központjában egy 

1848-as emlékmű is helyet kapott.  
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Sírkeresztek: A falu temetőjében több száz éves sírkeresztek találhatók, melyeket 

egykoron a virrasztóba érkező férfiak faragtak.  

Borvízforrás: A falutól 300 méterre található a felszegi borvízforrás, amelynek enyhén 

sós ízű vizét gyomor-, epe-, és májbántalmakra is használják a környékbeliek. 

Hegyi kerékpárút: 2013-ban adták át azt a 19,4 kilométeres kerékpáros közlekedésre 

alkalmas útszakaszt, amely a Madarasi Hargitát és Kápolnásfalut köti össze.  A Hargita 

Megye Tanácsának támogatásával létrejött projekt kivitelezését a Madarasi 

Hargitáért Egyesület, a Kápolnási Gazdák Egyesülete és a Harmont Hegyimentők 

közösen vállalták. 

Túraútvonalak: A természetjárás kedvelői két túraútvonalat járhatnak be gyalogosan. 

A Kicsi Homoródloka-túra Homoródfürdővel köti össze a települést, a javasolt útvonal 

egy nap alatt megtehető. A Madarasi Hargita-túra 2-3 napos kirándulási lehetőséget 

biztosít, a madarasi menedékházhoz 13 km-es gyalogút vezet Kápolnásfaluról. A 

Polgármesteri Hivatal szükség szerint vezetőt is biztosít a gyalogtúrák résztvevőinek.  

Mária Út: Közép-Európa zarándokútja, amely a Kárpát-medence Mária-kegyhelyeit 

köti össze, Kápolnásfalut is érinti. Az ide érkezők a település több pontján is láthatják 

a fehér-lila színű jelzéseket. A Mária Út két fő ága a térképen végigkövetve keresztet 

rajzol ki, amely a zarándokút alapvető üzenetét is hordozza: meg kell őrizni a 

keresztény értékeket. A Mária Út kelet-nyugati, mintegy 1400 kilométeres tengelye 

érinti Kápolnásfalut, amely az ausztriai Mariazell-től Csíksomlyóig vezet. A zarándokút 

gyalogosan 60 nap alatt járható be.  

I. 6.2.  Turisztikai iroda 

. 

A helyi turizmus szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy 2013-ban 

Kápolnásfaluban nyílt meg a Homoródmente Turisztikai Információs Központ, 

amelynek elsődleges célja, hogy Homoródmente és a környék szellemi hagyományait, 

kulturális értékeit közvetítse, illetve információt nyújtson a térségbe érkező turisták 

számára.  Az iroda a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 140 ezer euró értékű 

támogatásával épült, mely finanszírozást a Homoródmente Kulturális Egyesület 2010-

ben nyerte el.  Tevékenysége révén ingyenesen kínál turisztikai kiadványokat, 

térképeket, különböző programlehetőségekről szóló tájékoztatókat, 

szállásismertetőket. Mindemellett az intézmény épületében egy állandó kiállítás 

kézműves termékekkel ismerteti meg a látogatókat. Az interneten böngészők 

számára pedig rendszeresen frissített, bőséges információkat kínáló honlapot is 

működtetnek, amely a www.homorodinfo.ro–ra kattintva érhető el.  

http://www.homorodinfo.ro/
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A turizmus témakörében szervezett helyi beszélgetés során kiderült: a 

kápolnásfalusiak azt látnák ideálisnak, hogy néhány éven belül ez a turisztikai iroda 

képes legyen ellátni vendégekkel a falut, emellett pedig több napos 

programlehetőséget tudjon ajánlani az ide érkezőknek, így növelve a vendégéjszakák 

számát. Ez az elképzelés az iroda megnyitása óta egyre inkább megvalósulni látszik, 

olyan kezdeményezések által, mint például a Fonó programjainak elindítása. A 

turisztikai irodában kialakított Fonóban a turisták nem csak megnézhetik a szövés, 

varrás, hímzés fortélyait, hanem el is sajátíthatják azt, mindeközben pedig 

daltanulásra is lehetőség nyílik, melyeket citera és furulya kíséretében mutatnak be.  

Szerveznek továbbá olyan szekeres sétákat is, melyek alkalmával a helyi és 

környékbeli látnivalókat tekinthetik meg az érdeklődők. A kalandvágyók pedig 

szervezett program keretében gyalog, biciklivel, szekérrel, de akár traktorral is 

meglátogathatják a székelyek szent hegyét, a Madarasi Hargitát.  

A helyiek úgy vélik, ezeket a programlehetőségeket ki lehetne szélesíteni, annak 

érdekében, hogy szélesebb kínálatból választhassanak az ide érkezők. Népszerűsíteni 

lehetne a hagyományos mezőgazdasági tevékenységeket, például szervezett esztena-

látogatással, de be lehetne mutatni a helyi mesterségeket is, a kőszaggatást, 

lópatkolást, fafaragást. Újabb potenciált jelenthetne a népszokások ismertetése: a 

zöldághozás, aprószentekelés, locsolás, farsangi bálozás, hecskázás (botos játék) és a 

kótyázás is különleges élményeket nyújthatna az ide érkezőknek. Ahhoz, hogy ezek 

megvalósuljanak, szükség lenne a helyi értékek feltérképezésére és az információk 

összegzésére, ehhez pedig meg kellene találni azokat a személyeket is, akik ezt 

szakszerűen el tudnák végezni. Ennek a gyűjtési folyamatnak a részeként pedig azt is 

fel kellene leltározni – hangzott el a találkozón -, hogy Kápolnásfaluban a helyi 

mesteremberek milyen termékek készítésével foglalkoznak. Amennyiben elkészülne 

egy ilyen adatbázis, az segíthetné a helyi hagyományos termékek minél szélesebb 

körű megismertetését.  

A helyiek szerint egy turisztikai szervezet létrehozása is elengedhetetlen része a 

fenntartható turizmus kialakításának, amely összefogná a helyi turisztikai kínálatot és 

hálózatba tömörítené azokat a személyeket, akik turizmussal foglalkoznak.  Egy ilyen 

szervezet hozzá tud járulni ahhoz, hogy a turisták egységes arculatot kapjanak a helyi 

turisztikai lehetőségekről és elősegítheti a turisztikai szereplők közti együttműködést 

és a fejlesztési tervek közös meghatározását.  

Annak igénye is felmerült, hogy létre lehetne hozni további túraútvonalakat a 

környéken. Egy konkrét elképzelés szerint pedig az ún. keresztút kialakítása 

egyediséget is adhatna egy ilyen megvalósításnak. A keresztút egyes állomásain 

fakereszteket helyeznének el, ezek kapcsolnák össze a teljes útvonalat.  
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I. 6. 3. Szálláshelyek 

 

A Kápolnásfaluban működő hivatalos szálláshelyekről a www.homordinfo.ro oldalon 

találunk tájékoztatást. Az oldal ismerteti a Mária Vendégház, a Csillagösvény Panzió, a 

Lőrincz Panzió és Nefelejcs Vendégház, a Melinda Vendégház és a Hajnal Vendégház 

által kínált szolgáltatásokat.  

Az említett szálláshelyek pótágyak nélkül összesen 153 személyt tudnak elszállásolni 

mintegy 59 szobában. Szolgáltatásaikat tekintve a mai elvárásoknak megfelelő széles 

kínálatot nyújtanak. A vendégek számára felszerelt konyhát, ebédlőt, és szabadtéri 

grillezési lehetőséget biztosítanak, ahol saját maguk számára készíthetik elő az 

étkezéseiket, azonban a legtöbb helyen igény szerint a házigazdák is szívesen kínálnak 

helyi fogásokat. Újabban nem csupán a televízió, hanem az internet-hozzáférés is 

mindegyik szállásadó helyen biztosított. A szobák nagyobb része pedig saját 

fürdőszobával, esetenként erkéllyel is rendelkezik. A vendégek számára minden 

szállásadó ingyenes parkolási lehetőséget biztosít. Míg a szülők a kerthelyiségekben 

pihenhetnek, a gyerekek a szabadtéri játszórészek előnyeit élvezhetik.   

A vendéglátók igény szerint a faluturizmushoz kapcsolódó számos programot is 

ajánlanak és megszerveznek. A Kápolnásfaluba érkezők szekerezhetnek, 

lovagolhatnak, akár traktorral is kirándulhatnak a környéken, gyógynövényeket 

gyűjthetnek, esztena-látogatáson vehetnek részt.  

I. 6. 4. Faluképvédelmi program 

 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a faluturizmus fejlesztése faluképvédelmi intézkedések 

nélkül akár veszélybe is kerülhet. Ahogyan arra a bevezetőben is kitértünk, a 

modernizáció Székelyföldön is tájidegen építészetet hozott magával, amelynek hatása 

Kápolnásfalu arculatán is meglátszik. A helyiek lebontanak régi tájjellegű épületeket 

és eltávolítják a régi székely kapukat. Ugyancsak problémát jelent a házak kültéri 

színválasztása is, amelyek megtörik a település hangulatát és eltérnek a hagyományos 

szokásoktól. Ennek megakadályozása érdekében olyan intézkedésekre van szükség, 

amelyekkel tudatosítani lehet az értékek megőrzésének közösségi hasznát és 

turisztikai fontosságát. Ennek folyamata már elindult Hargita Megye Tanácsának 

Faluképvédelmi Programja által. A kezdeményezés arról szól, hogy a megye egyes 

településeit szakemberek járják körbe és felmérést készítenek az épített örökségek 

állapotáról, majd javaslatokat fogalmaznak meg azok védelmére vonatkozóan. 

Ugyanakkor ennek a programnak egy tájékoztató és nevelő szerepe is van, amely 

http://www.homordinfo/
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formálhatja a falubeliek ízlését és tudatosíthatja azokat az előnyöket, amelyekkel egy 

hagyományőrző falukép bír.  

Alapvetően három módja létezik annak, hogyan lehet felügyelet alá venni és kézben 

tartani a faluban történő építészeti megnyilvánulásokat. Az egyik megközelítés a 

szabályzat bevezetése lehet, amelyet helyi szinten léptetnek érvénybe, a be nem 

tartás pedig büntetéseket vonhat maga után. Szabályozni lehet az épületek méretét, 

formáját, funkcióját, a felhasznált építészeti anyagokat, az épített örökségek 

védelmének körülményeit. A másik járható út a támogatások biztosítása, azaz 

előnyökhöz juthatnak azok, akik a faluképvédelmi előírások szerint építkeznek, 

bizonyos feltételeknek megfelelnek. A támogatások révén elősegíthető, hogy abba az 

irányba haladjon a falukép alakítása, amelyet a település célként nevez meg.  

Ugyancsak fontos eszköz a példamutatás is, hiszen az emberek hajlamosak egymást 

másolni, úgy cselekedni, ahogyan a szomszéd is cselekszik. A rossz példák közt jó 

példákat is találunk, ezért segíteni kell a pozitív példák terjedését és ösztönözni annak 

követését.   

A Faluképvédelmi Program részeként Kápolnásfaluban is elkészültek a terepmunkák 

és az erről szóló szakmai értékelések is. A dokumentumok készítői javaslatot tesznek 

egy olyan szabályozási rendszer felépítésére, amely a népi építészeti örökség 

védelmét szolgálja és hangsúlyozzák, hogy a helyi civil szervezetek tevékenységét ki 

kellene szélesíteni olyan programokkal, amelyek a falukép védelméért lépnek fel.  

Hosszútávon a megye vezetése arra törekszik, hogy a program keretében 

pénzösszegeket is tudjon biztosítani a települések számára, a jövőben pedig 

Kápolnásfalu Község Önkormányzata is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a falu 

arculatának alakítására, és azt sürgeti, hogy e tekintetben is megtalálja azokat az 

intézkedéseket, amelyek eredményesek lehetnek.   

A fókuszcsoportos beszélgetések során a falu arculatának védelme visszatérő téma 

volt. A helyiek szerint amellett, hogy az épített örökség védelmét szolgáló 

intézkedésekre van szükség, az is fontos lenne, hogy a szép porták kialakítását 

szorgalmazza a vezetőség. A kidőlt kerítések, gondozatlanul hagyott kapubejárók és 

sáncok ugyanis nagyban megbontják a falu összképét.  

I. 6. 5. Rendezvények  

A helyi civil szervezetek és az önkormányzat munkájának köszönhetően az elmúlt 

években megnövekedett a kápolnásfalusi rendezvénykínálat. Vannak évről évre 

visszatérő, hagyományosnak mondható események, nevezetesebb ünnepségek. A 

falu életében - lévén, hogy erős vallási tudatú közösségről van szó – központi helyet 

kap a Szent Péter és Pál búcsúünnep, amelyet június 29-én tartanak. Az esemény 
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hagyománya régi időkre tekint vissza. Orbán Balázs leírásából tudjuk, hogy a falu első 

ősi kápolnája a Hargita havasán állt, a Kápolna bérce nevű helyen, amelynek 

területére VIII. Orbán pápa Szent Péter és Szent Pál tiszteletére búcsút engedélyezett 

1643. augusztus 29-én. Mivel a kápolna látogatása a nagy távolság miatt nehézkes és 

fáradságos is volt, a helybeliek kérésére XIV. Kelemen pápa 1721. május 13-án kelt 

engedélyével áthelyezte a faluba a hargitai búcsút. Ennek hagyományát őrzik ma is a 

kápolnásfalusiak.5 

A búcsú mellett hagyományos helyi rendezvény a farsang alkalmával tartandó 

kosaras bál is, a szeptemberi szüreti bál, vagy az év utolsó vasárnapján esedékes 

nagykorúsítási ünnepség is. Emellett időszakos rendezvényekre is gyakran kerül sor a 

településen: fúvósfesztiválok, néptánctalálkozók, népdalvetélkedők színesítik a helyi 

programkínálatot. 

2009 óta új rendezvénysorozat is indult a településen, amelyet azóta minden év 

júliusában, nagy érdeklődés kíséretében szervez meg a helyi vezetőség. A Falunapok 

immár egy olyan kétnapos esemény a közösség életében, amely a kulturális 

csoportok segítségével ápolja a hagyományokat és igyekszik közösségformáló 

szerepet vállalni azáltal, hogy minőségi és tartalmas szórakozási lehetőségeket kínál. 

A szervezők célja emellett, hogy arra buzdítsák a közönséget: érdemes alkotni, 

tevékenykedni a kultúra érdekében és a hagyományápolás mellett szükséges az új 

értékek megteremtése is. Az eddigi rendezvényekhez képest a falunapok jelentősége 

azért is kimagasló, mert külföldről is nagyszámú vendég és vendégszereplő érkezik a 

településre, így ez az alkalom arra is jó lehetőség, hogy turisztikai szempontból 

népszerűsíteni lehessen a kápolnásfalusi értékeket.    

Fontos megemlíteni, hogy az Őszi szarvasmarha vásár és kiállítás egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend, nem csupán a környékbeli településekről, hanem egész 

Udvarhelyszékről érkeznek gazdák az eseményre.  

A település rendezvénykínálata elsősorban a helyi közösség hagyományait ápolja, 

amelyek fenntartása az értékek megőrzése és továbbadása miatt rendkívül fontos. 

Mindezek az események azonban minimális turisztikai vonzerővel bírnak, hiszen 

jelentőségük elsősorban a helyiek és a település iránt érdeklődők számára van. A 

vezetőség körében egyetértés mutatkozik azt illetően, hogy a rendezvénykínálatot 

valamilyen formában át kellene alakítani. Egyrészt fontos lenne, hogy a helyieket is 

minél hatékonyabban be lehessen vonni, másrészt turisztikai szempontból is erősíteni 

kell az események jellegét.  

                                                             
5 Major, S. (2013). A Szent Péter és Szent Pál egyházközség születése. Kápolnásfalu: Római Katolikus 
Plébánia 
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Ezt a célt szolgálná az az elképzelés, miszerint a szeptemberi szüreti bálnak új 

arculatot adna az önkormányzat. A bál minden hagyományával együtt megmaradna, 

azonban egyfajta vásárrá is átalakulna: a település központjában a helyiek saját 

termékeiket kínálhatnánk.  

Prioritások összegzése 

Turizmus fejlesztésére vonatkozó prioritások 

Turisztikai szervezet létrehozása 

Helyi programlehetőségek kiszélesítése: pl. helyi népszokások, mesterségek és 

mezőgazdasági tevékenységek ismertetése által 

Adatbázis készítése a helyi mesteremberekről és termékeikről 

A település értékeinek, sajátos jellemzőinek tudatosítása a helyi lakosság körében 

Feltérképezni a helyi értékeket 

Keresztút kialakítása 

Faluképvédelmi intézkedések bevezetése 

Rendezvénykínálat átalakítása (a hagyományos szüreti bál programjának 

kibővítése) 

 

I. 7. Oktatás 

A kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskolában, 1-8. osztályos, illetve előkészítő 

csoportban lévő diákok tanulnak. Az iskola éveken át az óvodás korú gyermekek 

számára is otthont biztosított, azonban az épület modernizálását követően a termek 

száma csökkent, így az óvodásoknak új helyszínt kellett találni.  

A 2014/2015-ös tanévben összesen 282 beiskolázott gyermek volt a településen. 

Ebből 121-en 1-4. osztályba, 102-en 5-8. osztályba és 59-en óvodába jártak. Az iskola 

sok más településtől eltérően megfelelő gyermeklétszámmal működik, mindezidáig 

nem tapasztaltak nagymértékű gyermeklétszám–csökkenést a településen, amely 

hátrányosan befolyásolhatta volna az oktatási intézmény és oktatási rendszer 

fenntartását.  

Az iskola épületének felújítása 2011-ben kezdődött, a munkálatokra Kápolnásfalu 

Önkormányzata a tanügyminisztérium által koordinált és a Világbank révén 

finanszírozott iskolafelújítási program keretében nyert támogatást. Ez a projekt az 

épület teljes renoválását lehetővé tette: kicserélték a tetőszerkezetet, a nyílászárókat, 

szigetelték az épületet, új fűtésrendszert szereltek be, korszerűsítették a 

villanyhálózatot, felújították a padlózatot, mellékhelyiségeket alakítottak ki, 

szaktantermeket hoztak létre és új tanszereket is vásároltak.  
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A kápolnásfalusi gyermekek a megye egyik legmodernebb iskolájában tanulhatnak. Az 

épületben a biológia és földrajz terem interaktív táblával és tévével van felszerelve, a 

fizika labor vízellátása is biztosított, a fizika oktatásához szükséges felszerelések 

beszerzése pedig folyamatban van. Négy osztályteremben televízió és számítógépes 

rendszer segíti az oktatást. Az iskolának informatika terme is van, amelynek a 

gépparkja jelenleg bővítésre szorul, annak érdekében, hogy a diákok ne megosztva, 

hanem egyedül használhassanak egy számítógépet.  

Az iskola egyik jelentős hiányossága, hogy nem rendelkezik tornateremmel. Van 

kültéri műgyepes pályájuk, viszont sportolásra a falu lakossága is használja ezt a 

területet. Az iskola vezetősége szerint számos problémára megoldást nyújtana, ha 

lenne a településen sportcsarnok, ahol az oktatás mellett különböző 

sporttevékenységekre is lehetőség nyílna és ahol a helyi fiatalok „fölös energiáikat” 

levezethetnék.  

Az iskola 19 hektár erdőrészt birtokol, amely területekért a helyi közbirtokosságtól 

részesedést kapnak. Ez az összeg teszi lehetővé azt, hogy az oktatáshoz szükséges 

segédanyagokat, az iskola felszereléseit bővíteni tudják. A jövőbeni fejlesztések 

között szerepel az iskola kerítésének újjáépítése.  

Az iskola környéke, és ezzel együtt Kápolnásfalu központjavteljes átalakuláson megy 

át az elkövetkezendő időszakban. Az intézmény vezetősége pozitívan értékeli azt a 

szándékot, hogy a Polgármesteri Hivatal jelenlegi épülete helyén egy olyan 

zöldövezetet hoznak létre, amelyen játszótér is helyet kap majd. Ezt a területet az 

iskolások is ki tudják majd használni.  

A bevezetőben már kitértünk rá, hogy az óvodásoknak nincs saját épületük, a tanítás 

több helyszínen zajlik. Egyelőre nem sikerült megnyugtatóan megoldani ezt a 

helyzetet, de az önkormányzat legfontosabb prioritásai közt szerepel a napközi 

kérdésének rendezése is. Az intézményt egyébként napközi rendszerben kívánják 

majd működtetni.  

I. 7. 1. Felnőttképzés 

Egyértelműen szükség mutatkozik arra, hogy Kápolnásfaluban különböző képzéseket, 

átképzéseket tartsanak az elkövetkezendő időszakban. Az Önkormányzat két fontos 

szakirányt jelölt meg, amelyekhez kapcsolódóan felnőttek részére kíván képzési 

lehetőséget biztosítani. Mivel a település vezetősége a helyi turizmus erősítését 

célként tűzte ki, ezért fontos lenne a turisztikai szereplőkkel való közös gondolkodás 

kialakítása. Ezt a szándékot időszakosan megszervezett képzésekkel, szakemberek 

bevonásával hatékonyabban lehetne elérni.  
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A másik terület, amely szintén meghatározza a településen élők életét és sokaknak 

biztosít megélhetést, az a mezőgazdaság. Az Európai Uniós támogatáspolitikának 

köszönhetően az mezőgazdaság területen is kiszélesedtek a lehetőségek, amelyek bár 

számos előnnyel járnak, sok követelményt is támasztanak a földművelésből, 

állattenyésztésből vagy növénytermesztésből élők számára. Az Önkormányzat 

meglátása szerint ezekről a lehetőségekről, illetve az újszerű mezőgazdasági 

megoldásokról fontos lenne rendszeresen továbbképzést tartani, amelyet szintén 

szakemberek bevonásával lehetne eredményesen kivitelezni.  

Prioritások összegzése 

Oktatás fejlesztésére vonatkozó prioritások 

Napközi létrehozása 

Sportcsarnok építési lehetőségének felmérése, amelyet tornateremként is 

használni lehetne 

Felnőttképzések szervezése:  

turisztikai és mezőgazdasági szakirányok terén 

 

I. 8. Környezetvédelem 
 

A környezet egy olyan tényező, amely befolyásolja az emberek életminőségét, hiszen 

kihat az egészségre, a teljesítőképességre vagy akár a hangulatra is. Az 

orvostudomány a környezeti állapot és a különböző megbetegedések közt számos 

esetben összefüggéseket állapított meg.   

A természet az emberi élet alapja, ezért létfontosságú, hogy a társadalmak tudatosan 

védelmezzék a természeti erőforrásokat: a vizet, a levegőt, a természeti élőhelyeket 

és a különböző növény- és állatfajokat. A tiszta és védett környezet, illetve a 

természeti adottságok ily módon felértékelhetnek egy települést.   

Az Európa Unió környezetvédelmi előírásai a legszigorúbbak közé tartoznak a világon. 

A környezetvédelmi politika célja többrétű. Fontos szempont az Európai Unióban élő 

emberek egészségének és életminőségének megőrzése, a környezet állapotának és a 

természeti erőforrásoknak a védelme, valamint a veszélyeztetett fajok és élőhelyek 

pusztulásának megállítása. Ugyanakkor megfogalmazott cél az uniós gazdaság 

környezetbarát alapokon való működtetése is, ezt a prioritást az Európai Uniós 

támogatási rendszer kritériumai során is rendszerint tetten érhetjük. Napjainkban a 

beruházások vonzásában is egyre kiemeltebb szempont, hogy az adott település 

olyan telephelyekkel rendelkezzen, melyek nem szennyezettek és kiépített környezeti 
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infrastruktúrával bírnak. Az Európai Unióban a versenyképesség növelése 

környezetbarát technológiák, átfogó környezetgazdálkodási stratégiák és integrált 

környezeti tervezés nélkül szinte elképzelhetetlenné válik.  

Az uniós csatlakozásból következő jogszabályi elvárások magas terheket rónak 

Kápolnásfalu térségére is. A vidék mezőgazdasági jellegéből adódóan, illetve az ipar 

alacsony aránya miatt a környezetkárosítás, mint sajátos probléma sokáig nem tűnt 

valódi fenyegetésnek. Ma azonban látni kell, hogy a mezőgazdaságból élők 

bevételeikből nem tudnak elegendő pénzösszeget visszafordítani termelési 

folyamataik korszerűsítésére. Sok esetben rossz műszaki állapotú gépjármű-

állománnyal dolgoznak, esetenként a szennyvíz vagy hulladék elhelyezéssel okoznak 

környezeti problémát. Az Önkormányzat anyagi források hiányában ebbe a 

folyamatba leginkább tudatosan koordinált szakmai tanácsadással, Európai Uniós 

pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatókkal tud beavatkozni.  

Amennyiben Kápolnásfalu természeti adottságait környezetvédelmi szempontból 

vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy a vezetékes, hálózati vízszolgáltatás a környéken a 

legjobb minőségűek közé sorolható. Ennek oka, hogy a helyi vízkészlet nem felszíni 

vízből van befogva, hanem több bővizű forrás táplálja. A községen átfolyó patakok 

ellenben már kisebb mértékben szennyezettek, mivel nincs megoldva még a 

szennyvízhálózat, csatornázás kérdése. Ez azonban a prioritások sorában az elsők közt 

helyezkedik el.  

A településen a hulladékgazdálkodást jelenleg egy szakcég végzi, amely hetente egy 

alkalommal gyűjti és szállítja a háztartási hulladékot egy engedélyezett, EU-konform 

lerakóba. A településen jelenleg nem működik a szelektív hulladékgazdálkodás, bár 

voltak erre vonatkozó próbálkozásai az Önkormányzatnak. Kápolnásfalu is része a 

Hargita megye integrált hulladékgazdálkodási rendszernek, amely projekt még 

jelenleg kivitelezés alatt áll és amely lehetővé teszi majd a hulladékok célirányos 

begyűjtését. A megye vezetése 2013. októberében egy olyan projekt finanszírozási 

szerződését írta alá, amelynek a kivitelezése az egész megye hulladékgazdálkodását 

igyekszik egységesen megoldani. A projekt részeként Gyergyóremete központjától 

körülbelül hat kilométerre egy 20 hektáros területen készül el egy olyan 

hulladékkezelő központ, amely megfelel az európai uniós követelményeknek.  Ezzel 

párhuzamosan pedig 8 régi, műszaki és környezetvédelmi szempontból elavult, nem 

EU-konform hulladéklerakó bezárását végzik el. A 45 millió euró értékű pályázat 

lebonyolítása során, 2015 végéig a megyében az egész hulladékgazdálkodási 

folyamatot újraépítik, kezdve az összegyűjtéstől a végső lerakásig. Európai uniós 

célkitűzés, hogy 2030-ra az újrahasznosítatlan hulladék mennyisége nulla legyen.  
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Fontos ugyanakkor arra is kitérni, ahogyan azt a turizmus fejezetnél már érintettük, 

hogy napjaink turistái egyre környezettudatosabbak, ezért ha a térség turisztikai 

potenciáljának fejlesztésén gondolkodunk elmaradhatatlan tényező a környezetbarát 

megoldások figyelembe vétele.  Az Önkormányzat vezetőségének meggyőződése, 

hogy mindez csupán akkor megvalósítható, ha a lakosság is környezettudatos 

magatartást tanúsít. Szükség van tehát arra, hogy a kápolnásfalusiak is kövessék a jó 

példákat, a termelt hulladékokat kizárólag az arra kijelölt helyeken hagyják, óvják a 

környezetet, a vizeket, a fákat és egyéb természeti adottságokat. A település 

vezetősége ebből adódóan támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a 

környezettudatos nevelést célozzák.  

Prioritások összegzése 

Környezetvédelemre vonatkozó prioritások 

Környezettudatos nevelés 

Környezetbarát megoldások népszerűsítése 

Szelektív hulladékgyűjtésre való ösztönzés 

Szennyvízhálózat kiépítése által a patakok szennyezettségének csökkentése  

 

I. 9. Szociális szolgáltatások 

A szociális ellátási rendszer legfontosabb célja a társadalmi kirekesztődés 

megakadályozása, hiszen a segítségre szoruló hátrányos helyzetben lévők számára a 

szociális intézmény elérhetősége a létbiztonság egyik fontos tényezője. A hátrányos 

helyzetű térségekben nemcsak a gazdaság állapota rosszabb az átlaghoz képest, 

hanem a szociális szolgáltatások iránti igények is nagyobbak. Láthatjuk tehát, hogy a 

gazdasági és a szociális kérdések kölcsönhatásban vannak egymással.  

Kápolnásfalu Önkormányzatának szociális osztálya a törvényi előírásoknak 

megfelelően körülbelül 70 családnak nyújt családpótlékot és 20 családot részesít 

szociális segélyben. Ha azt vesszük alapul, hogy a családok átlagosan 3 főt számlálnak, 

akkor elmondhatjuk, hogy a település lakosságnak megközelítőleg 15%-a szociális 

ellátásra szorul.   

Az Önkormányzat munkáját nagyban kiegészítik azok a szociális tevékenységet 

folytató szervezetek, amelyek Kápolnásfaluban is működnek. Ezek támogatását az 

Önkormányzat maradéktalanul felvállalja.  

A Gyulafehérvári Caritas Kápolnásfaluban is jelen van, otthoni betegápolást és 

szociális gondozást végeznek a rászorulók igényei szerint, átlagban 20 beteghez 

járnak ki állandó jelleggel.  
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2006-ban nyitotta meg kapuit a dévai Szent Ferenc Alapítvány által létrehozott 

gyermekvédelmi otthon. A Remény Háza évente körülbelül 20 kápolnásfalusi 

gyermeknek és ezáltal családjaiknak nyújt segítséget a tanulásban, étkeztetésben és 

nevelésben.  

Ugyancsak jelen van a településen a Szent Gellért Alapítvány is, amely négy 

munkaponton fejti ki tevékenységét: Székelyudvarhelyen, Szentegyházán, 

Kápolnásfaluban és Lövétén. Célcsoportjukba tartoznak a gyermekek, fiatalok, 

fogyatékkal élők és családjaik, idősek, betegek, illetve a hátrányos helyzetűek is. 

Tevékenységük szerteágazó, a gyermekek részére többek között készségfejlesztő 

programokat szerveznek, a sérülteknek egyéni fejlesztésben és felnőttképzéseken is 

segítenek, az időseknek csomagokat osztanak, gyógyászati segédeszközöket 

kölcsönöznek.   

Ami az egészségügyi ellátást illeti, Kápolnásfalunak van háziorvosa, fogorvosi 

rendelője, illetve gyógyszertár is található a településen. Összetettebb orvosi 

esetekkel azonban Szentegyházára, Székelyudvarhelyre vagy Csíkszeredába kell 

menniük a helyieknek. Szentegyházán, amely alig 3 kilométerre található, már 

működik egy városi kórház.  Az egészségügyi szolgáltatások sorában meg kell 

említenünk, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosai és 

egészségügyi szakemberei időközönként Kápolnásfaluban is végeznek különböző 

szűrővizsgálatokat. A témában szervezett fókuszcsoport beszélgetésen felmerült 

annak az igénye, hogy szükség lenne fogászati – nevelési program elindítására a 

lakosság körében.  

A szociális helyzet áttekintése során a helyi roma közösség tekintetében 

elmondhatjuk, hogy a településen a roma lakosság száma nem elhanyagolható. Az 

Önkormányzat körülbelül 80 személyt tart nyilván, akik személyigazolvánnyal is 

rendelkeznek. A közösségre jellemző a gyakori iskolaelhagyás, már az általános 

iskolából is kimaradnak, a 8. általánost alig 1-2 személy végzi el. Emellett 

közbiztonsági gondot is jelentenek, hiszen gyakoriak a lopások és különböző 

zavargások, amelyek ezekhez a csoportokhoz köthetők. Az Önkormányzat arra 

törekszik, hogy a roma közösségekkel egyfajta együttműködést alakítson ki, amelynek 

eredményeként az utóbbi időben a feszültségek valamiképpen redukálódtak.  

Folyamatban van egy multifunkcionális központ létrehozása a településen, amely a 

vezetőség elképzelése nyomán szociális indíttatású tevékenységek helyszíne is lesz. 

Például otthont adhat időskorúak klubjának vagy fogyatékkal élőknek tartott 

foglalkozásoknak is. A különböző hátrányos helyzetű csoportok megsegítése mellett 

az Önkormányzat betegségmegelőzési programok szervezését is preferálja, amelyek 
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hozzájárulnak egy tudatosabb életvitel kialakításához és a hosszantartó egészség 

megőrzéséhez.   

 

I. 9.1. Lakáshelyzet 

A 2011-es népszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre a kápolnásfalusi lakáshelyzet 

áttekintéséhez, amelyből a település szociális helyzetére vonatkozó 

következtetéseket is levonhatunk. A településen összesen 869 különböző típusú lakás 

található, amelyek 94%-a rendelkezik villanyárammal, 80%-a vízellátással, 78,8%-a 

szennyvízhálózattal. Konyha a lakások 96,5%-ában, fürdőszoba pedig 66,1%-ában 

található. Központi fűtéssel 15,8% rendelkezik. Amennyiben ezeket az arányszámokat 

a megye összes községére vonatkozó adatokkal összevetjük, akkor láthatjuk, hogy a 

lakások alapfelszereltségét tekintve a kápolnásfalusi otthonok az átlagon felül 

teljesítenek, a vízellátás, szennyvízhálózat, villanyáram, konyha és fürdőszoba 

tekintetében is. A központi fűtés az egyetlen olyan felszereltség, amelyet illetően 

Hargita megye községeire vonatkozó átlagos mérésekhez képest alul maradnak a 

kápolnásfalusi lakóházak, viszont ez az érték megyei szinten sem éri el a 20%-ot. 

  

Lakások 

száma 

Vízellátás Szennyvízhálózat Villanyáram 

Szám 

szerint 
% 

Szám 

szerint 
% 

Szám 

szerint 
% 

Hargita 

megye 132589 99135 74,8 94677 71,4 126310 95,3 

Községek 77860 48038 61,7 44429 57,1 72913 93,6 

Kápolnásfalu 869 695 80,0 685 78,8 817 94,0 

 

 Központi fűtés Konyha Fürdőszoba 

 
Szám szerint % 

Szám 

szerint 
% 

Szám 

szerint 
% 

Hargita 

megye 54486 41,1 121781 91,8 90834 68,5 

Községek 15250 19,6 69569 89,4 41774 53,7 

Kápolnásfalu 137 15,8 839 96,5 574 66,1 

 

Prioritások összegzése 

Szociális szolgáltatások 

Hátrányos helyzetű csoportok támogatásának biztosítása 

Szociális jellegű programok a multifunkcionális központ keretében 
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Egészségmegőrző programok támogatása 

Fogászati-nevelési program elindítása 

I. 10. Egyház, vallás 
 

A demográfiai leírásnál láthattuk, hogy a kápolnásfalusiak legnagyobb része, 96,1%-a 

római katolikus vallású. Az egyház, mint intézmény az egységes vallási tömbök 

esetében gyakorlatilag a teljes közösséget jelenti, így a helyieket tradicionális népi 

szokásaik mellett vallási hagyományaik is összekötötték és összekötik a mai napig is. A 

helyi templom amellett, hogy a falu legfontosabb szakrális tere, kiemelkedő szerepet 

játszik a közösségi élet tekintetében is. Érthető tehát, hogy az Önkormányzat munkája 

során erőteljesen megjelenik az az igény, hogy az egyház képviselőivel megfelelő 

együttműködést tartson fenn, amelyet állandó egyeztetés és ötletelés jellemez. 

Infrastrukturális fejlesztések tekintetében a templom teljes felújítása mind az 

Önkormányzat, mind a katolikus egyház közös prioritása. A modernizálás, amelyet a 

helyi közbirtokosság és Hargita Megye Tanácsa is támogatott, jelenleg is folyamatban 

van. Elkészült a templom új tetőszerkezete, kicserélték a nyílászárókat, 

korszerűsítették a fűtésrendszert, megoldásra vár viszont a templom alapjának 

gombás környezete, időszerű az épület körüli vízelvezetés és a padozat cseréje is.  Az 

egyházi épület körül, a hittan-teremben is új berendezésekre lenne szükség: székekre 

és padozatra egyaránt.  

A helyi plébános véleménye alapján a római katolikus temetőkertben lévő egykori 

kápolnát vissza kellene állítani és eredeti rendeltetése szerint használni. 2008-ban a 

régi kápolna szentélyéből ravatalozót alakítottak ki, hogy a háztól történő temetés 

megszűnjön a településen. A munkálatokat helyi és külföldi segítséggel végezték el, 

kívül-belül korszerűsítették az épületet és székely kaput állítottak a bejárathoz. 

Szükség lenne azonban arra, hogy a helyi közösség számára létrehozzanak egy 

modern, kizárólag erre a célra kialakított ravatalozót, mert akkor a plébános szerint 

vissza lehetne állítani a régi kápolnát: „egy oltárt ugyanis sosem szabad 

megszüntetni.” 

Az egyház és az önkormányzat közösen elkészítette a temetőhasználat szabályzatát, 

amely előírja például a sírkert lehetséges méreteit, a keletkező hulladék kezelését, de 

ajánlásokat fogalmaz meg a hagyományos jellegű síremlékek védelme, a keresztfák 

renoválása kapcsán is. Ez a dokumentum, bár több alkalommal is elégedetlenséget 

keltett a helyi közösség körében, azt a célt szolgálja, hogy megőrizze a temetőkert 

bensőséges jellegét és rendezett arculatát. Olyan szabályzat ez, amely tudatosítani 
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kívánja a hagyományos székely temetkezési szokások megőrzésének fontosságát és a 

vonatkozó értékek védelmét.  

A keresztfák visszaállításáról már a turizmus fejezetnél is szót ejtettünk. Láthatjuk 

tehát, hogy a közösségi célokon túl akár turisztikai jelentőséggel is bírhatnak azok a 

vallási értékek és örökségek, amelyekkel a kápolnásfalusiak is rendelkeznek. Elég, ha 

csak a csíksomlyói búcsúval példálózunk, érzékelhető, hogy a székelyföldi vallási 

turizmus erőteljesen jelen van a térségben. Az ún. Mária Út, amely Kápolnásfalut is 

érinti, még közelebb hozza azokat a külföldi turistákat, akik a szakrális értékeket 

keresik. Az értékmentés mellett, az infrastrukturális fejlesztések sorában az 

elkövetkezendő időszakban a temetőkert kerítésének újjáépítése is szükségszerűen 

megjelenik.  

 

Az egyház és a vallás szerepének megerősítése mindennapi életünkben közéleti 

programok és események szervezésével lehetséges. Az egyház továbbra is támogatja 

az egyházi kórus fenntartását, felkarolja a helyi események szervezését, a búcsú 

ünnep megszervezésével igyekszik lehetővé tenni a kapcsolatok ápolását a helyiek és 

elszármazottak között, illetve megpróbál hozzájárulni ahhoz, hogy a rendszeresen 

templomba járó személyek bekapcsolódjanak és aktívan részt vegyenek az egyházi 

közösségi tevékenységekben.  

 

Prioritások összegzése 

Egyház és közösség 

Az egykori kápolna visszaállítása, egy új ravatalozó építési lehetőségeinek 

felmérése 

Templom felújításának folytatása 

A hittan-terem modernizálása 

Temetőkert használati szabályzatának betartatása 

Temetőkert kerítésének modernizálása 

Keresztfák visszaállítása a temetőkertben 

A közösségi élet erősítése vallási események szervezése által 

 

I. 11. Kultúra, sport, ifjúság, civil szféra 

A kultúra területén a kápolnásfalusi közösség jelentős hagyományokkal rendelkezik, 

melyeknek egy részét a mai napig sikerült megőrizni. Egy közösség életében nagyon 

fontos szerepe van a kultúra megőrzésének, a hagyományok ápolásának, hiszen 

mindez identitáserősítő jelleggel bír. A kulturális tevékenységek fenntartása pedig 

még ennél is jelentősebb egy interetnikus régióban, ahol különböző népek 
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sajátosságai találkoznak. Székelyföld tekintetében a kulturális értékek megőrzése 

pedig turisztikai szempontból is felértékelődik, hiszen azt tapasztaljuk, hogy 

napjainkban, amikor Székelyföld turizmusának fejlesztéséről beszélünk, az itt élők 

elsősorban a hagyományok, a rurális környezet, a vallási értékek, az eredeti kultúra 

megőrzésében látják a potenciált. Minden olyan székely közösség tehát, amely nem 

tudja megfelelően átörökíteni kulturális értékeit, identitása mellett turisztikai 

potenciálját is veszélyezteti. 

Kápolnásfalu esetében a település kulturális értékeinek védelmét elsősorban a helyi 

fúvószenekar, a huszárcsoport, a hagyományőrző csoport, az egyházi kórus, az 

általános iskola diákjai, a helyi ifjúsági szervezet végzi. Fontos megemlíteni, hogy a 

településen vannak olyan személyek, akik még ismerik néhány hagyományos 

mesterség fortélyait, pl. a szövési kottaolvasás, a fafaragás, kőfaragás, a fonás vagy 

különböző kézműves alkotások technikáit. 

A technológiai fejlődés előrehaladtával, a világ „felgyorsulásával” a hagyományos 

közösségi szokások is átalakulóban vannak, amely folyamat a legtöbb székely 

településen, így Kápolnásfalu életében is tetten érhető. A témában szervezett 

fókuszcsoportos beszélgetésen elhangzott, hogy az egyik legnagyobb problémát a 

humánerőforrás hiánya jelenti, ugyanis egyre kevesebb olyan lelkes személy van, aki 

energiát és időt nem sajnálva szerepet vállal a lokális tradíciók átörökítésében. A 

településen egyre kevesebb a helyi pedagógus, hiányoznak az olyan motiváló, 

ösztönző emberek, akik kulturális téren meg tudnák mozgatni a helyi fiatalságot. A 

helyi általános iskola diákjai rendszeresen részt vesznek kulturális programokon, 

megfelelő kulturális nevelésben részesülnek, azonban van egy passzív réteg is a 

fiatalkorúak körében, akiket nagyon nehéz bevonni ezekbe a tevékenységekbe. A 

helyiek azt is negatívumként említik, hogy az olyan népi hagyományok, mint a 

valamikori közkedvelt bálok a 2000-es évek után megritkultak a településen, ennek a 

népi szokásnak és szórakozási formának az újjáélesztésére azonban továbbra is igény 

mutatkozik. Egyfajta hagyománya még létezik a szüreti báloknak, amelyet minden 

évben a nagykorúsított fiatalok szerveznek meg, azonban egyre több olyan 

körülmény van – például sok fiatal külföldre megy dolgozni -, amely nehezíti a 

szervezést. A báli események megritkulása mellett problémát jelent a régi 

mesterségek feledésbe merülése is. Például a szövés-fonás művészetét már nem 

ismerik a mai fiatalok, pedig még lenne, akitől megtanulhatnák. A helyiek úgy vélik 

tehát, hogy a mesterségek átörökítésére is figyelmet kellene fordítani.  

I. 11. 1. Kulturális intézmények 

 

Kultúrotthon:  
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A kápolnásfalusi kultúrotthon igen jelentős találkozási pontja a helyi közösségnek, 

számos eseménynek szolgál helyszínéül. Próbák és bemutatók, előadások, 

ünnepségek, különböző célzatú összejövetelek, mulatságok, lakodalmak zajlanak itt. 

Az elmúlt évek során kormánytámogatással és a helyi önkormányzat 

szerepvállalásával sikerült megújítani az épületet és biztosítani azt az 

alapfelszereltséget, amely alkalmassá teszi a helyiséget az események megtartására. 

Az intézményt 2009-ben, az első falunapok keretében nevezték el Sütő András íróról. 

Könyvtár:  

A községi könyvtár épülete is az évek során folyamatosan megújult és a 

könyvállomány gyarapodása mellett a helyi szolgáltatásokat is sikerült bővíteni. A 

helyi könyvtár a Kölcsey Ferenc Alapítvány Testvérkönyvtár programja keretében 

2013-ban értékes könyvadományhoz jutott, amely pályázatot Kápolnásfalu 

testvértelepülése, Kötegyán nyújtotta be. A 2011-es évben pedig a közkönyvtár-

fejlesztési programként ismert ún. Biblionet program előnyeiből is részesült a helyi 

könyvtár, amelyet a Bill & Melinda Gates - Global Libraries Alapítvány 

kezdeményezett azzal a céllal, hogy a lakosság számára ingyenes internet-hozzáférést 

tegyen lehetővé. A pályázatot a Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár nyerte meg, és 

ennek köszönhetően a kápolnásfalusi könyvtár négy számítógépet kapott teljes 

felszereléssel, nyomtatóval, szkennerrel és vetítővászonnal együtt. Ezzel a bővítéssel 

lehetőség nyílt arra, hogy azok a kápolnásfalusiak is megismerhessék a világhálón 

elérhető információkat, akiknek odahaza nincs saját internet-hozzáférésük.  

A könyvtár egyébként rendszeresen ad otthont különböző kulturális programoknak: 

könyvkiállításoknak, könyvbemutatóknak vagy éppen mesemondó és felolvasó 

rendezvényeknek.  

I. 11. 2. Kulturális csoportok 

 

Amatőr színjátszás:  

Kápolnásfaluban több évtizedes múltra tekint vissza az amatőr színjátszás. A háborús 

időkben megszakításokkal ugyan, de már az 1920-21-es évektől létezett színjátszó 

csoport a településen, amelynek előadásai az egyházi ünnepekhez vagy egyszerűen a 

vasárnapi bálokhoz kapcsolódtak. A csoport tagjai a községben élő ifjak és fiatal 

házasok voltak, vezetőjük a mindenkori kántortanító vagy későbbi időkben a 

pedagógusok közül került ki. Az 1990-es évektől nyolc éven keresztül minden 

karácsonykor és farsangi időszakban bemutatásra került egy színdarab. 1998 után 

azonban érezhetően átalakultak az igények, így az amatőr csoport főként a farsangi 

időszakra készített színdarabokat, ez a jelenség napjainkra is kivetődött. A 

kápolnásfalusi színjátszók a hagyományos farsangi kosaras bálra készítenek előadást.  



43 
 

A csoport legnagyobb nehézségei közé tartozik a kosztümök és díszletek beszerzése, 

amelyek gyakran nagyobb anyagi ráfordítást igényelnek, azonban a minőségi 

előadásokhoz nélkülözhetetlenek az illeszkedő kellékanyagok.  

Huszárcsoport:  

2001-ben alakult meg a hagyományőrző helyi huszárcsoport, amelynek tagjai azóta a 

megemlékező ünnepségek kiemelt résztvevői lettek. A helyi ünnepségek mellett 

azonban más települések rendezvényein, a huszár hagyományokat őrző hadjáratokon 

is képviselik a helyi kulturális értékeket és a huszármagyar szokásokat.  

Fúvósok:  

A kápolnásfalusi fúvószenekar 1935-ben alakult meg és egészen 1965-ig, harminc 

éven keresztül működött. A mostani zenekar 1979-ben alakult újra, jelenleg 24–25 

taggal működik György István karmester irányítása alatt. Repertoárjukban 

népdalfeldolgozások, indulók, gyászdalok szerepelnek. A zenekar tagjai helyi 

rendezvények mellett más településekre is rendszeresen meghívást kapnak. A 

csoportnak szüksége lenne különböző felszerelésekre és új hangszerekre, amelyek a 

jobb hangzás és minőségi műsorkínálat lehetősége mellett azt is elősegíthetnék, hogy 

a fiatalabbak szívesebben kapcsolódjanak be és nagyobb érdeklődéssel kívánják 

megtanulni a különböző fúvós technikákat.   

Hagyományőrző csoport:  

1999-ben alakult meg a kápolnásfalusi hagyományőrző csoport, a Fonós cím alatt. 

Feladatuknak a régi hagyományok bemutatását tartják, évente részt vesznek 

különböző kulturális eseményeken. A csoport tevékenységét népi hagyományos 

hangszerek vásárlásával lehetne még színesebbé és közösségi szempontból is 

nagyobb jelentőségűvé tenni, hiszen nem csupán bemutathatnák, hanem akár 

taníthatnák is a fiatalabbaknak a korai hangszerek megszólaltatásának művészetét.  

Egyházi kórus: 

Kulturális és vallási tekintetben is egyaránt fontos az egyházi kórus tevékenysége. A 

csoport már a 80-as években működött és előadásaik a mai napig lényeges 

momentumai mind a helyi, mind a környékbeli eseményeknek.  

Kulturális csoportok tekintetében, bár széles skála rajzolódik elénk, mégis létezik egy 

olyan szegmens, amely jelenleg háttérbe szorul. A helyiek és az Önkormányzat 

véleménye alapján is szükség lenne egy néptánccsoport létrehozására. Bár a fiatalok 

az iskolában tanulhatnak táncokat, de nincs egy olyan csoport, amely szervezett 

formában arra hivatott, hogy ezt az értéket élő hagyományként védje és átörökítse, 

valamint Kápolnásfalut képviselje különböző térségi eseményeken, vagy 

testvértelepülések által szervezett rendezvényeken.  
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A kulturális csoportok részéről az eszközök beszerzése, a felszerelések modernizálása 

mellett az utaztatás nehézségei is megfogalmazódtak. Igény lenne egy olyan 

kisbuszra, amelyet ezek a csoportok használhatnának a különböző kiszállásaik során. 

Az Önkormányzat ennek megoldását is a következő évek céljaként tűzte ki.  

I. 11. 3. Civil szervezetek 

 

Kriza János Iskola Alapítvány:   

1993 jött létre, 1994 óta jogi személyiségként működik. Elsődleges tevékenységi 

területei a kultúrára és az oktatásra irányulnak. Fő tevékenysége a kápolnásfalusi 

tájház működtetése, melynek épületét 1999-ben romos állapotban kapta meg az 

alapítvány, 2005-re azonban sikerült elvégezni a szükséges felújításokat és elhelyezni 

a népi berendezéseket. Az alapítvány két alkalommal (2013,2014) is részt vett a 

Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett Fuss neki! elnevezésű 

adománygyűjtő akcióban, melynek keretében a diákok segítségével sikerült pénzt 

gyűjteni iskolai és óvodai oktatás során használt sportfelszerelésekre és egy, az iskola 

melletti kültéri edzőpálya kialakítására. 

Kápolnási Gazdák Egyesülete :  

2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy a helyi gazdáknak segítséget nyújtson a 

munkájuk során. Szakmai fórumokon gazdáknak szóló támogatási lehetőségekről 

tájékoztatnak, emellett pedig immár rendszeresen megszervezik Kápolnásfaluban a 

helyi állatvásárt és gazdanapot.  Az Egyesület hosszútávon fő prioritásának tartja a 

helyi gazdák továbbképzését, a tapasztalatcsere megteremtésének lehetőségét, a 

gazdák hozzásegítését a génállományok felújításához. Az Egyesület továbbá ahhoz is 

hozzá kíván járulni, hogy a gazdák minél hatékonyabban tudják értékesíteni 

termékeiket.  

Önkéntes tűzoltóalakulat: 

Néhány éve, 2006-ban Kápolnásfaluban is megalakult egy önkéntes csoport, 

amelynek tagjai önként, ellenszolgáltatás nélkül vállalják tűzesetek, egyéb balesetek 

során a segítséget. A helyi önkéntes-alakulat 35 főt számlál. Egy település életében 

nagyon fontos egy ilyen szervezet, hiszen ha jól működnek, akkor rendkívüli 

segítséget jelentenek a lakosság biztonsága érdekében, hiszen helyben nyújtanak 

azonnali beavatkozást. A kápolnásfalusi önkéntes tűzoltók rendszerint tartanak 

bemutatókat, ezek az események pedig a tűzvédelemre is felhívják a lakosság 

figyelmét. Amellett, hogy az önkéntes tűzoltócsoport megléte növeli a 

közbiztonságot, közösségformáló erővel is bír.   

Kápolnásfalusi Ifjúsági Társaság (KIT): 
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A KIT egy, a kápolnásfalusi fiatalságot összefogó nonprofit szervezet, amely aktívan 

szervezi a helyi ifjúsági életet. Minden település számára mind közösségi, mind 

kulturális tekintetben nagyon fontos, hogy a legtöbb generáció be tudjon kapcsolódni 

a helyi történésekbe, ezáltal a közösség aktív tagjának érezze magát. A KIT különböző 

ifjúsági programokat szervez, illetve a helyi hagyományos rendezvényeket igyekszik 

olyan tartalmakkal megtölteni, amelyekkel a fiatalabbakhoz is könnyebben el lehet 

jutni. Emellett önkéntességre is bátorítja a kápolnásfalusi ifjúságot például 

szemétgyűjtő akciók szervezésével. 

Kápolnás 2008 Sportegyesület:  

A labdarúgás sem egy újkeletű tevékenység Kápolnásfaluban, hiszen a ’80-as évek 

elejéig működött egy komoly múlttal és eredményekkel rendelkező helyi 

futballcsapat. Ennek újjáélesztése 2008-ra ért be valójában, amikor sikerült egy 20 fős 

csapatot toborozni, melléjük elismert edzőt, nem utolsó sorban pedig lelkes 

szurkolótábort találni és „Kápolnás 2008” névvel elindítani a helyi sportegyesületet.  

A csoport azzal a céllal indult, hogy állandó résztvevője legyen az Udvarhely körzeti 

bajnokságoknak és lehetőség szerint a rangsorolás alapján bekerüljön a B csoportba. 

Ezt az elmúlt évek alatt sikerült teljesíteni. A sportegyesület küldetésének tartja, hogy 

ismét megszerettesse a sportot, a helyi fiatalságot bevonja a sportéletbe, az 

egészséges életmód és a rendszeres testmozgás fontosságát népszerűsítse. 

Működésükhöz szükséges költségeiket helyi és megyei pénzforrásokból igyekeznek 

biztosítani.  

A Kápolnásfalusi Közbirtokosság és a helyi önkormányzat segítségével a 

sportegyesület tagjai kialakítottak és bekerítettek egy futballpályát. Ezt használják az 

edzésekre, lévén, hogy Kápolnásfalu nem rendelkezik helyi sportcsarnokkal. Évek óta 

azonban megfogalmazódott az az igény, hogy szükség lenne egy sportcsarnokra, így 

ugyanis különböző sporttevékenységek szakszerű gyakorlására nyílhatna lehetőség a 

településen. A sportcsarnok pedig az iskola tornaterem-hiányára is megoldás lehetne, 

az oktatási intézmény műgyepes pályája nem alkalmas minden időszakban a tornaóra 

oktatási tevékenységeihez. Egyelőre nincs olyan konkrét terület, amely a 

sportcsarnok helyszínéül szolgálhatna, fontos lenne ugyanis, hogy elhelyezkedés 

szempontjából viszonylag könnyen és rövid időn belül megközelíthető legyen az 

épület. Finanszírozás tekintetében sem mutatkozik egy biztos és kiszámítható 

lehetőség, ezért az Önkormányzat a projekt elképzelését egyelőre kérdőjelekkel, de 

annál határozottabb támogatással igyekszik napirenden tartani.  

A civil szervezetek hálója és magas szintű aktivitása számottevő közösségi szereppel 

bír: erősíti a személyes kapcsolatok szövedékét, hozzájárul a lakosság egymás közti és 

a közszféra iránti bizalmának növeléséhez. Emellett pedig a civil szervezetek a köz- és 
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a magánszféra közötti kommunikációs csatorna fenntartásában és működtetésében is 

nagy szerepet játszanak. Nem beszélve arról, hogy Kápolnásfalu a civilek segítségével 

sokkal élénkebben tudja őrizni saját hagyományait és értékeit. Az Önkormányzat 

meggyőződése, hogy a helyi civilek jelentős ráhatással vannak a település közösségi 

tudatára, ezért az általuk képviselt célokat lehetősége szerint igyekszik támogatni. 

Tevékenységeikhez anyagi támogatást biztosít és pályázati úton igyekszik elősegíteni 

az egyes szervezetek eszközbeszerzését is.  

Megjegyzés: A szociális, illetve gazdasági tevékenységeket folytató civil 

szerveződésekről az illeszkedő fejezeteknél ejtettünk szót.  

Prioritások összegzése 

Kultúra, sport, ifjúság-, és civil szféra fejlesztésére vonatkozó prioritások 

Kulturális csoportok eszközbeszerzésének segítése 

Néptánccsoport újjáélesztése 

Civil szerveződések eszközbeszerzésének támogatása 

Sportcsarnok építési lehetőségének felmérése 

 

II. FEJEZET: SWOT-ELEMZÉS 
 

A település fejlesztését befolyásoló tényezők összefoglaló értékelését egy SWOT-

elemzéssel (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) vezetjük le. A külső 

meghatározottságok és a település adottságainak figyelembevételével kirajzolódnak a 

lehetséges fejlődési irányok.  

Térségi szerepkör, természeti és épített környezet, infrastruktúra 

Erősségek Gyengeségek 

 Fontos tranzit-útvonal két jelentős 

Hargita megyei város 

Székelyudvarhely és Csíkszereda 

között 

 Egymást kiegészítő idegenforgalmi 

vonzerő 

 A Madarasi Hargita közelsége 

 Növény- és állatvilágban gazdag, 

szennyeződésektől mentes 

természeti környezet 

 Arculatát jellemzik a székely 

építészet sajátosságai: parasztházak, 

o Fejletlen közlekedési infrastruktúra, 

aszfaltozott utak hiánya 

o Szennyvízhálózat hiánya 

o A turisztikai potenciál alacsony 

kihasználtsága 

o Tájidegen építészeti stílus terjedése 

a lakosság körében 

o A turisztikai vonzerővel bíró székely 

építészeti sajátosságok „pusztítása”: 

jellemző a parasztházak, székely 

kapuk lebontása, átépítése  

o Műemlékvédelmi épületek hiánya 
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székely kapuk, kopjafák 

 Jó térségi együttműködés a többi 

településsel  

 Saját ivóvíz-szolgáltatás jó minőségű 

forrásokból 

Lehetőségek Veszélyek 

 A Madarasi Hargita közelségéből 

adódó térségi pozíció erősítése 

 Természeti és épített környezetből 

fakadó turisztikai potenciál erősítése 

 A székely építészeti örökség tudatos 

védelmezése 

 Infrastrukturális fejlesztések 

pályázati források bevonásával 

o Tranzit-útvonal jellegéből adódóan 

jellemzi a tranzitturizmus  

o A Nagy -, illetve Kis-Homoród 

patakok többszöri alkalommal 

megáradtak, jelentős károkat okozva 

a településen.  

 

 

Demográfiai adottságok 

Erősségek Gyengeségek 

 A népesség legnagyobb részét az 

aktív korúak adják 

 Kedvező a község lakosságának 

korösszetétele, az elöregedés 

veszélye mérsékelt 

 Magas a gyermeklétszám, a helyi 

iskola megfelelő számú osztályokat 

tud indítani 

 A demográfiai adatok nem mutatnak 

egyértelmű népességfogyást, 

néhány évben népességnövekedést 

is tapasztalhatunk 

 A közösség őrzi a székely 

hagyományokat 

 Sok hagyományos mesterséget 

ismernek még a településen 

 Erős vallási közösség, amely követi a 

katolikus egyház hagyományait 

o Sokan választják a külföldi 

munkavállalást 

o Éppen az elvándorló fiatalság miatt 

gyakran nehezen sikerül helyi 

hagyományos rendezvényeket 

megszervezni, a tradíciókat ápolni 

o A magasan kvalifikált munkaerő-

megtartó képesség alacsony 

o Eltűnőben van a kaláka, mint a 

hagyományos székelyföldi közösségi 

munka formája 

o Kevesen vállalnak önkéntes szerepet 

közösségi célokért 

o Egyre nehezebb különböző 

rendezvényekkel megmozgatni a 

helyi lakosságot 

Lehetőségek Veszélyek 
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 Célzott – fiatal és idős – 

korosztályoknak szóló fejlesztések 

 A régi hagyományos mesterségek 

továbbadása, turisztikai célú 

bemutatása 

 A hagyományos közösségi élet 

fenntartása és működtetése 

o Csökkenhet a község fiatalokat 

megtartó ereje 

o A külföldi munkavállalás tendenciái a 

helyi megélhetés biztos alapjai 

nélkül nem tudnak visszafordulni, ez 

a jelenség pedig negatív befolyással 

bír a demográfiai folyamatokra 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdaság, turizmus 

Erősségek Gyengeségek 

 A mezőgazdaságnak és 

erdőgazdálkodásnak nagy 

hagyománya van 

 Fakitermeléssel és fafeldolgozással 

több helyi vállalkozás foglalkozik 

 Erős a kiskereskedelmi és a 

vendéglátói szektor is  

 Újjáélesztett Gazdaegyesület, amely 

felkarolja a mezőgazdaságban 

dolgozókat 

 Erős Közbirtokosság, amely 

közösségi szerepet is vállal 

 A helyiek saját hagyományos 

termékeket készítenek 

 Magas turisztikai potenciál: nyáron a 

faluturizmus, télen pedig a Madarasi 

Hargita sípályája vonzó 

 Turisztikai központ és tájház 

működik 

 A megyei átlagnál alacsonyabb a 

regisztrált munkanélküliek száma 

o Nincsenek nagy foglalkoztatók a 

községben, sokan ingáznak vagy 

külföldön vállalnak munkát 

o Nem növekszik a helyi vállalkozások 

munkaadói-képessége 

o Gyenge a térség tőkevonzó 

képessége, alacsony a befektetői 

érdeklődés 

o Alacsony termékértékesítési 

lehetőség 

o Nincs innováció a mezőgazdaságban 

pl. hiányzik a gyümölcstermesztés 

o Adatbázis hiánya a helyi 

mesteremberekről és termékeikről 

Lehetőségek Veszélyek 
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 Régió kistérségeinek sajátosságait 

figyelembe vevő, területileg 

összehangolt turisztikai fejlesztések 

 Programturizmus erősítése, térségi 

együttműködések révén 

 A turizmust télen és nyáron is lehet 

működtetni  

 Termékértékesítési lehetőségek 

növelése 

 Non-profit szektor aktivitásának 

térségfejlesztésébe való 

bekapcsolása 

 Gyümölcstermesztés ösztönzése 

 Felnőttképzések szervezése a 

helyi/térségi igényekhez igazítottan 

o Helyi tőkehiány – az alacsony 

nyereség miatt kevés a 

visszaforgatás 

o A költségvetési forráshiány 

veszélyezteti a helyi innovációt  

o A turisták átlagos tartózkodási ideje 

és fajlagos költése alacsony 

o A külföldi munkavállalás magas 

arányú tendenciája 

 

Közintézmények, szociális szervezetek 

Erősségek Gyengeségek 

 Modern és jól felszerelt általános 

iskola működik a településen 

 Felújított kultúrotthon biztosít teret 

a közösségi programoknak 

 Felszerelt könyvtár segíti a tanulást 

 Turisztikai központ és tájház 

működik 

 Épül a multifunkcionális központ 

 Modern épületbe költözik a 

Polgármesteri Hivatal 

 Háziorvosi és fogorvosi rendelő, 

illetve gyógyszertár működik 

 Aktív kulturális csoportok ápolják a 

hagyományokat 

 Sportegyesület tevékenykedik 

 Önkéntes tűzoltó-alakulat működik 

 Több civil és szociális szervezet vállal 

társadalmi felelősséget  

 Gazdaszervezet működik 

 Sok a hagyományos, közösségi 

rendezvény 

o Nincs napközi-épület 

o Komolyabb egészségügyi 

problémákkal a környező 

településekre kell utazni 

o Nincs sportcsarnok  

o Növekszik az érdektelenség az egyes 

kulturális programok, közösségi 

rendezvények iránt 

o A legtöbb civil és kulturális csoport 

kis költségvetéssel rendelkezik, ez 

korlátozza a tevékenységüket, 

továbbá eszközbeszerzésre 

szorulnak  

o Nincs néptánccsoport a településen 

Lehetőségek Veszélyek 
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 Intézményi infrastruktúra-bővítés 

pályázati úton: óvoda/napközi, 

sportcsarnok 

 Felnőttképzések szervezése a 

helyi/térségi igényekhez igazítottan 

 Pályázatok leadása 

eszközbeszerzésre civil és kulturális 

szervezetek részére 

 Betegségmegelőzési programok 

szervezése 

 Turizmushoz kapcsolódó 

szolgáltatások minőségének 

növelése 

 Források hiányában 
ellehetetlenednek a civil 
szerveződések 

 A kulturális és hagyományos 
programok iránti érdeklődés 
csökkenése 

 

 

III. FEJEZET: CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 
 

A térség adottságait és lehetőségeit figyelembe véve, a kívánt jövőképet minden 

esetben csak közösen, a közszféra, a gazdasági szereplők, a civil szektor és a lakosság 

együttműködése által lehet elérni és fenntartani. Láthatjuk, hogy az egyes 

szegmensek kölcsönhatásban vannak egymással, ezért a közöttük létrejövő 

rendszeres egyeztetések, találkozók és információ-cserék vihetik előre egy közösség 

ügyét.  

Kápolnásfalu nagy előnye, hogy számos székelyföldi településtől eltérően nem küzd 

demográfiai problémákkal. A lakosság korcsoportonkénti eloszlása megfelelő, az idős 

korosztály mellett a fiatalság is markánsan jelen van, gyermeklétszámban pedig 

ugyancsak nincs hiány. Kihívást jelent ugyanakkor a helyi munkalehetőségek 

növelése, hiszen a vállalkozói szféra nem rendelkezik erős tőke-felhalmozással, 

továbbá alacsony a befektetés-vonzás is. A lakosság zöme évek óta mezőgazdasággal 

és fakitermeléssel foglalkozik a településen, a helyi gazdaság két jelentős pillérének 

minőségi színvonalát pedig szükségszerű kialakítani és fenntartani. Ebben nagy 

szerepe van az érintett gazdasági szektor képviselőinek, az Önkormányzatnak és a 

Gazdaegyesületnek is. Harmadik gazdasági húzóerőként a turizmust nevezhetjük 

meg, amelyet a tranzitturizmus jelensége árnyékol be. Ez csupán úgy védhető ki, ha a 

vonzó székelyföldi turisztikai térségek körében Kápolnásfalu is megtalálja egyéniségét 

és szerepét. Mindebben a község számára a székely faluturizmus lehetőségei, illetve a 

Madarasi Hargita közelsége jelenthetnek támpontot.  
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Kápolnásfalu esetében az elkövetkezendő időszak legfontosabb fejlesztési prioritásai 

az infrastrukturális beruházásokra vonatkoznak, hiszen a szennyvízhálózat 

modernizálásával, az úthálózat felújításával vagy éppen egy napközi építésével a helyi 

életszínvonal növelését lehet elősegíteni. Ahol pedig jó az életszínvonal, ott jók a 

demográfiai tendenciák is, nem utolsó sorban pedig az infrastrukturális fejlesztések a 

gazdasági és a turisztikai szektorra is kivetítik jótékony hatásukat. Az elkövetkezendő 

időszakban előreláthatólag az Országos Vidékfejlesztési Program 7.2-es és 4.3-as 

kiírásai válnak érdekessé Kápolnásfalu Önkormányzata számára. A 7.2-es tengelyen a 

falut teljesen lefedő szennyvízhálózat, valamint a rendszert kiszolgáló tisztítóállomás 

kiépítésére, Kápolnásfalu utcáinak leaszfaltozására és napközi építésére tervez 

pályázni a faluvezetés. A 4.3-as kiírás a mezei és erdei utak rehabilitációjára nyújt 

uniós pénzalapokat, ezen beruházások előnyei pedig mind a mezőgazdaság, mind 

pedig az erdőgazdálkodás és a turizmus területén is megmutatkoznak.  

 

 

IV. FEJEZET: PROJEKTPORTOFOLIÓ 
 

Projekt tárgya Célok Kedvez-

ményezet

tek 

Finanszíro- 

zási források 

Megvaló

-sítási 

időszak 

Bevezető lépések 

 

Szennyvízrendszer 

kiépítése 

Kápolnáson 

A falut teljesen lefedő 

szennyvízhálózat, 

valamint a rendszert 

kiszolgáló 

tisztítóállomás 

kiépítése 

A község 

lakói 

Országos 

Vidékfejlesztési 

Program 7.2-es 

kiírás 

2016-

2018 

Elkészült a 

megvalósíthatósági 

tanulmány, aktualizálni a 

pályázati kiírásnak 

megfelelően. 

Utcák aszfaltozása 

Kápolnáson 

Integrált projekt 

keretében Kápolnás 

utcáinak aszfaltozása 

Kápolnás 

falu lakói 

Országos 

Vidékfejlesztési 

Program 7.2-es 

kiírás 

2018-

2020 

Elkészült a 

megvalósíthatósági 

tanulmány, amit 

aktualizálni a pályázati 

kiírásnak megfelelően. 

Napközi és 

bölcsőde építése 

A iskolaelőtti oktatás 

minőségének javítása 

megfelelő 

infrastruktúra 

létrehozása által 

A község 

lakói 

Országos 

Vidékfejlesztési 

Program 7.2-es 

kiírás, 

kormánytámoga

2018-

2020 

Megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítése 
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tás 

Mezei és erdei 

utak felújítása 

A község tulajdonában 

levő erdei és mezei 

utak felújítása 

Helyi 

gazdák, 

erdőtulajdo

nosok 

A község 

lakossága 

Turisták 

Országos 

Vidékfejlesztési 

Program, 4.3-as  

kiírás 

2016-

2018 

Útvonalak prioritizálása, 

megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítése, 

esetleg felújítása 

 


