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GYERGYÓREMETE – 
JÖVŐKÉP,  KÖZÖSSÉG (2014)

1. Bevezető

Gyergyóremete község Önkormányzata megbízása alapján a 
2014. március-április közti időszakban  községi jövőkép (Foresight) 
társadalomkutatási és közösségfejlesztési  programot  bonyolítottunk 
le a községben1. 

Programunk célja az volt, hogy Széleskörű lakossági közreműködés 
keretében térképezzük fel azokat  a községfejlesztési forgatókönyveket, 
amelyeket a helyi közösség jelen pillanatban reálisnak tart.

-- A tényfeltárás érdekében Delphi típusú kérdőívet állítottunk össze  
16 témakörben, amelyek átfogták  a községfejlesztés mindenfontosabb 
szegmensét. (Programdokumentumok: Kérdőív) 

-- A helyi önkormányzat  közreműködésével 669 kérdőív került 
kitöltésre,ezekből SPSS programban adatbázist állítottunk össze és 
elvégeztük  az adatelemzést

-- A tényfeltáró program keretében interjúkat készítettünk  a helyi 
elitek körében (Programdokumentumok)

-- A tényfeltáró munka eredményeként  négy forgatókönyv modell 
állítottunk össze.

--  Ezek alapján, valamint a kérdőíves adatfelvétel  fontosabb 
eredményei alapján négy műhelymunkát szerveztünk a községben négy 
célcsoportban (fiatalok, pedagógusok,  civil szervezetek,vállalkozók). 

-- Az elvégzett munka összegzéseként elkészítettük a Kutatási 
jelentést 40 oldal terjedelemben, amely tartalmazza a program szakmai 
indoklását, a szervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos fontosabb 
információkat, és bemutatja a kutatás adatait.

Szeretnénk kiemelni azt, hogy a program lebonyolítása során 
(helyszíni tájékozódás, adatgyűjtés, interjúkészítés, műhelymunkák) 
nem csupán az Önkormányzat részéről, hanem a lakosság részéről is 
egyértelmű és hasznos támogatást kaptunk. 

1  Az adatfelvételt Gyergyóremete Önkormányzata megbízása alapján a KAM 
– Regionális és Antropológiai Kutatások Központja végezte  
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113Gyergyóremete – jövőkép,  közösség  
Ez egyértelműen arra utal – s ez a kutatási eredmények idevágó 
részében is visszaköszön -, hogy a község lakosságának nagyobb része 
ténylegesen érdeklődik  a település sorsának alakulása iránt. 

Ez a lakossági érdeklődés olyan helyi adottságnak (endogén 
kapacitásnak) tekinthető, amely valóban alapot a közösségi léptékű, 
kollaboratív jellegű tervezésre. 

-- Ez egyfelől azt jelenti, hogy a községben megvannak azok  az 
adottságok, amelyek a Foresight típusú programok közösségfejlesztési 
alkalmazásához szükségesek. Ebben az értelemben azt lehet mondani, 
hogy helyes döntés volt ilyen jellegű közösségfejlesztési program 
indítása.  

-- Másfelől pedig a közösségi fejlesztésre vonatkozó lakossági 
beállítódás arra is utal, hogy az ilyen típusú tervezést fokozatosan, egyre 
bővülő körben a helyi fejlesztés rendszeresen alkalmazott gyakorlatává 
lehet tenni. 

2. Forgatókönyv változatok a tényfeltárómunka nyomán 

A Foresight módszertan  nem célokat, nem vágy képeket hoz 
felszínre, hanem olyan „forgatókönyveket”, a következő időszakra 
vonatkozó olyan közösségi „útvonalakat”, amelyeket a válaszolók 
valószínűnek tartanak. Nem azt mutatja be, hogy a válaszolók 
egyénileg mit szeretnének, hanem azt, amit jelenlegi ismereteik, 
tapasztalataik birtokában közösségi szinten lehetségesnek gondolnak. 
Fontosságuk, társadalmi támogatottságuk a lakosság körén belül eltérő, 
sőt, azzal is számolni kell, hogy a válaszolók az egyes fontos helyi témák 
kapcsán esetenként más és más szcenáriókat tartanak valószínűnek. 

A közösségi jellegű, tényleges részvétlen alapuló fejlesztési 
gyakorlat célja az, hogy 

 - a feltárt szcenáriókat megbeszélhető, mérlegelhető, vitatható 
változatokként tálalja

 - ennek révén növelje a közösség helyzetére, a közösség 
helyzetének várható alakulására vonatkozó reflexiókat

 - mozgósítson olyan szándékokat, véleményeket, cselekvéseket, 
amelyek megteremtik a ma valószínűnek tartott  forgatókönyvek 
alakításának  lehetőségét, végső soron ösztönzik a változatokban 
gondolkodó, proaktív közösségi tervezés gyakorlatát. 

A jövőkép szcenárió tehát NEM  olyan „kép”, „terv”, „társadalmi 
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elvárás” amelyhez igazodni kell, hanem 

 - Eszköz, amely témát és keretet kínál a közösségi tervezési 
gyakorlat kialakulásához. 

 - Konkrét fejlesztési feladatot megvalósítását támogatja  azáltal, 
hogy lehetővé teszi a lakossági opciók „folyamatos beépítődését” 
a  tervezési és kivitelezési folyamatba,s ezzel mintegy észrevétlenül 
alakítja ki a fejlesztési programok direkt és indirekt lakossági 
támogatását. 

A kérdőívre kapott válaszok alapján négy gyergyóremetei  
„jövőkép”, fejlődési útvonal  körvonalazódik.  Ezeket a továbbiakban 
forgatókönyveknek nevezzük. A forgatókönyvek nyilvánvalóan  
lényegesen függenek a válaszolók életkorától, iskolai képzettségétől, 
munkaerőpiaci és anyagi helyzetétől. Az alábbiakban  a négy domináns 
forgatókönyvet jellemezzük. A forgatókönyvekhez kapcsolt  szakmai 
műhely munka elsődleges célja nem az volt, hogy kiválasszuk és 
eldöntsük, hogy a község szempontjából melyiket tartják  jónak, 
kívánatosnak, és melyik a kevésbé jónak vagy esetleg károsnak. 
Természetesen ezeket a személyes véleményeket, óhajokat is meg kell 
fogalmazni,  azt, hogy a lakosság egyes csoportjai melyik forgatókönyvet 
szeretnék  megvalósulva látni. 

 Sokkal fontosabb célkitűzés azonban annak mérlegelése, 
hogy ismeretei, tapasztalatai birtokában  a lakosság az egyes 
forgatókönyveknek milyen esélyt, valószínűséget ad! 

Nem lehet kizárni egyiket sem, a község fejlődésében, sorsának 
jövőbeli átalakulásában mind a négy forgatókönyv benne lesz, szerepet 
fog kapni. A kérdés az, hogy vajon melyik milyen arányban? Melyik fog 
dominálni és melyik lesz  mellékes?  Az egyes forgatókönyvek esélyeinek 
mérlegelése szükséges ahhoz, hogy közösségi szinten döntéseket 
lehessen hozni egyik vagy másik forgatókönyv „támogatásáról” vagy 
”fékezéséről”.  Ezek a forgatókönyvek  bele vannak ágyazódva a 
helyi közösségbe, olyan társadalmi tények, amelyek alakítják a mai 
és holnapi helyi folyamatokat, a lakosok magatartását, értékrendjét, 
egyéni és családi  életvezetési döntéseit, a társadalmi részvétel módját 
és sok más egyebet.
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 A forgatókönyvek elkészítése csak az első lépés.  Ha nem próbáljuk  

értelmezni, befolyásolni ezeket a forgatókönyveket , akkor azok járják 
a maguk útját. 

Amennyiben sikerül  beazonosítani ezeknek a forgatókönyveknek a 
mai  erejét és várható alakulását, akkor meg lehet találni a módosítás, 
a befolyásolás módozatait és eszközeit, konkrét programjait, a  helyi 
fejlesztés szempontjából hasznos változatok, összetevők fölerősítését, 
a kevésbé hasznos ítélt folyamatok visszaszorítását. 

 
A. „Változzunk, de legyünk óvatosak!”

Ez a fejlődési forgatókönyv a kisléptékű változások, az apró és 
meggondolt lépések modellje. 

Ez a modell alapvetően arra épül, hogy a változások – legyenek 
azok kedvezőek vagy kedvezőtlenek – alapvetően külső tényezőktől 
függenek. „Nem rajtunk múlnak a dolgok”, de bízunk, hiszünk abban, 
hogy ha jól odafigyelünk, alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, 
kihasználjuk az adódó lehetőségeket, akkor  jó irányba fognak menni 
a dolgok. Fel kell készülni az előrelépésére, de mindig legyünk 
óvatosak: inkább kicsit, de biztosat kell előre lépni, kerülni kell a 
kockázatokat. Be kell biztosítani a jelenleg adott helyzetet, vigyázni, 
hogy semmiképp ne legyen rosszabb, és változtatni akkor kell, amikor 
arra lehetőség nyílik. Változtatni ugyanakkor  csak fokozatosan kell, 
hogy ne veszélyeztessük azt ami van. Előremegyünk, biztos, apró 
lépésekkel, és nem kockáztatunk. Azt a helyzetet kedveljük, ha a külső/
felső erők békén hagynak. Az egyéni fontosabb mint a közösségi.  
A saját világ – külső világ összehasonlításban a saját világ a fontos, 
az értékes, a külső világ távoli, idegen, gyakran ellenséges. Az igazán 
fontos értékek, normák, szabályok, életvezetési és magatartási a saját 
világ részei/termékei, ezekhez kell ragaszkodni. 

B. „Nagy ötlet és  külső segítség kell” 

Ez a fejlődési modell  arra alapoz, hogy csak egy nagyobb,  az egész  
község életében változást hozó kezdeményezés hozhat fejlődést. 
Ehhez azonban a belső adottságok nem elegendőek, csak külső 
támogatással indulhat el ilyen változás.  Egy ilyen nagy dobbantásra 
kell koncentrálni, mert  a sok kicsi lépés nem vezet célhoz. 
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község életében változást hozó kezdeményezés hozhat fejlődést. 
Ehhez azonban a belső adottságok nem elegendőek, csak külső 
támogatással indulhat el ilyen változás.  Egy ilyen nagy dobbantásra 
kell koncentrálni, mert  a sok kicsi lépés nem vezet célhoz. 



116 Elemzések
A közösség, a település csak akkor képes érdemben fejlődni, ha 

valamilyen nagy, új, fontos kezdeményezés, beruházás indul el, 
amely a község egész életére hatással van,   ehhez azonban külső  
kezdeményezés kell. 

Nincsen olyan belső erőforrás, ötlet, amely  önmagában, a helyi 
lehetőségekre alapozva  település egészét új fejlődési pályára tudná 
terelni. 

C. „Nem mi határozzuk meg a dolgok folyását!”

Ez a modell a kivárás, az eddig elért eredményekhez való 
ragaszkodás modellje, amelyben nem az újítás, hanem a megőrzés a 
fontos. A dolgok folyását alapvetően a külső, a felső tényezők, akaratok, 
elképzelések határozzák meg. A kivárásra kell berendezkedni,  
ragaszkodni ahhoz ami van.  Meg kell próbálni túlélni azt az időszakot, 
ami nehéz. Arra kell törekedni, hogy  a kivárás, a túlélés időszaka alatt 
őrizzük meg  a tartalékokat, az elért eredményeket.   Nem tehetünk 
egyebet, várni kell, amíg a nagyobb erők  kezdeményeznek valamit 
vagy támogatnak bennünket. Legfeljebb annyit tehetünk, hogy 
megpróbálunk igazodni azokhoz a nagyobb folyamatokhoz, amelyek 
tőlünk függetlenül beindulnak és minket is érintenek. 

D. „Mi magunk vagyunk a változás hordozói!”

Ez a modell az úgynevezett önerős fejlődés útját jelzi, amely  
határozott célok mentén és a saját adottságokra alapozva tervezi a 
közösségi fejlesztést.  

E modell szerint kezdeményezni, újítani, változtatni kell, előbbre 
kell menni, de  elsősorban a saját erőre, a saját adottságokra 
alapozva. Mozgósítani kell a saját adottságokat, az egyénit és a 
közösségit egyaránt. Új utakat, új lehetőségeket kell keresni, de az 
legyen összhangban a saját életvilágunkkal. Hinni, bízni kell saját 
adottságainkban. Minden előbbre lépés a saját erősödésünket  szolgálja. 

Fontos az összefogás, a közösségi érdek, a közösségi cél  és a közösségi 
cselekvés. Esélyt, támogatást kell adni a fiataloknak. Fontos a tanulás, 
fontos az új kihívások fölismerése és az azokra adott válasz. Minden 
külső forrás, támogatás megszerzése fontos, de csak akkor, ha azt 
össze lehet kapcsolni a helyi érdekekkel, a helyi értékekkel. Fontosak 
a külső kapcsolatok, de ezeket is mind a helyi érdek szolgálatába kell 
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állítani. A fejlődést, a fejlesztés nem a külső támogatásokhoz, hanem a 
belső érdekekhez kell igazítani. Alapvetően arra kell törekedni, hogy 
a változási, fejlődési  folyamatokat mi magunk tartjuk kézben, mi 
magunk határozzuk meg. 

3. A kutatás eredményeként megfogalmazható községi 
léptékű fejlesztési javaslatok összegzése

A Foresight típusú tényfeltáró munka alapot ad a kollaboratív 
fejlesztési modell bevezetésére.  Bevezetőként azt hangsúlyozzuk, hogy 
a társadalmi részvételen alapuló fejlesztési munkában a „fejlesztési 
javaslatok”   kifejezés értelme és gyakorlata más, mint ami ma a 
köztudatban van. 

- A mai közkeletű felfogás szerint (ami egyébként ebben a 
térségben még nem is általános, ahol pedig megjeleni, az pozitív 
gyakorlatnak nevezhető) a társadalmi részvétel módja, hogy 
megkérdezzük a lakosságot arról mit akar, mit szeretne, mit hiányol stb., 
s válaszokat igyekszünk figyelembe venni a fejlesztési elképzeléseket 
kialakításakor.

- A „kollaboratív fejlesztés” (tényleges közösségi tervezési 
munka) modellje ennél jóval tovább megy, és a társadalmi részvételt 
teljesen másként értelmezi. Természetesen megteszi az előbbi lépést 
is (a lakossági igények, elvárások feltárása.  Az újdonság abban van, 
hogy egy-egy kiválasztott konkrét fejlesztési ötlet kapcsán  lakossági 
bevonással végzi (gyakorolja) a szóbanforgó ötlet 

o 2-3-kivitelezési változatának a  kidolgozását
o A változatok közti mérlegelést
o A változatok közti döntést  

A kollaboratív fejlesztés  gyakorlatának két  fontos eredménye 
lehet: 
-• Kialakul (nyilván fokozatosan) az adott településen a közösségi 

tervezési kompetencia 
-• Az így elindított fejlesztési programoknak valós társadalmi 

támogatottsága van (nem csupán az elvi támogatás, hanem a 
gyakorlati támogatás szintjén is), mert akik implikálódtak a változatok 
kidolgozásában és a változatok közti döntésbe, azok nagyobb 
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valószínűsséggel vállalnak tényleges támogató szerepet a kivitelezésben 
(stake holderekké válnak) 

Fontos: a kollaboratív tervezés elvben mindig mindenki számára 
nyitott, de a folyamat  természetes módon mindig úgy alakul, hogy  egy 
adott ötlet kidolgozásában (változatok készítése, vitája, döntés) mindig 
csak egy szűkebb csoport vesz részt. 

3.1. Kiindulópontok a kutatás eredményei alapján 

Kiindulópontként, és kellő vezetői felelősséggel mérlegelni kell 
azt, hogy a vélemények, válaszok mögött alapvetően „sodródás”, 
vagy jobb esetben „kivárás” típusú beállítódás van, és ez a beállítódás  
többé-kevésbé rejtett!!! Ami szövegszerűen elhangzik az bizakodóbb, 
hitszerűbb.

Ez nem meglepetés két okból:
o Egyrészt azért, mert a rendszerváltás óta kevés olyan 

dolog történt, amely az egyének vagy a családok szintjén 
egyértelműen bizakodásra, optimizmusra adott volna okot.
o Másrészt azért, mert tovább él  az 1989 előtt begyakorolt 

kettős magatartás: ami van az egy, amit mondunk az kettő. S 
ezek nem mindig fedik egymást, nem feltétlenül kell fedjék 
egymást.  

Fejlesztéspolitikai szempontból ez azzal a nagyon fontos 
következménnyel jár, hogy a kimondott dolgok és a cselekvési 
lehetőségek/akartatok között nagy távolság van.

 Ez a helyzet általában nem befolyásolja az egyéni, családi,  
rokonsági jellegű/léptékű akciókat és a közösségi léptékű szimbolikus 
akciókat (egyház, családi, baráti, helyi, kortárscsoportbeli,  nemzeti 
ünnepi programok, akciók). De sok esetben  leblokkolja mindazokat a 
cselekvéseket, amelyek nem egyéniek és nem ceremoniálisak, márpedig 
a fejlesztési programok ilyenek, akár a hivatal kezdeményezi, akár civil 
intézmény.. Ahol a mélyben (vagy nyíltan) sodródás, kivárás típusú 
magatartás van, ott a közösségi jellegű pozitív állásfoglalások sok 
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esetben formálisak (kell, fontos, hasznos stb.), a részvétel deklaratív 
marad („kell nekünk, de csinálja meg más”), a konkrét és fontos dolgok  
majdnem kizárólag az egyéni érdekek mentén szerveződnek. 

Gyergyóremete esetében azonban van két olyan tényező, amely 
szokatlanul erős, és a fentiek ellenére  a továbblépésre valós lehetőséget 
ad. 

Az egyik: a helyi önkormányzat közösségi vezető szerepének szinte 
feltétel nélküli  elfogadása és támogatása. 

A másik: a községgel való azonosulás rendkívül magas mértéke, 
amit az az általános és erős meggyőződés fejez ki, hogy ez a község 
jobb helyzetben van, mint a többi. 

Nem csupán két pozitív mutatóról van szó, mögöttük  olyan 
viszonyulás van, ami  valós esélyt ad.  (Rövid magyarázat: a sodródásra, 
kivárásra való beállítódások  azzal az oppozícióval élnek, hogy „ami 
felettem van” az nem segít,az inkább ellenség, hátráltat, korlátoz 
stb.,ami „felettem van” azt formálisan, a felszínen el lehet fogadni (párt, 
szervezet,  állam, megye stb), de alapozni rá nem lehet, nem szabad,  
csak abban lehet bízni ami  az „enyém”, csak arra lehet alapozni. )

Gyergyóremete esetében ez a két kiemelten magas mutató nem 
csupán intézményi támogatottságot és magas szintű helyi kötődést 
hordoz,  hanem közösségi elvárást is kifejez. Nem feltétlenül tudatosan, 
de azt a várakozást hordozza, hogy „elvárjuk, hogy történjen valami 
fontos, valami nagyobb dolog”, mert megvan rá a lehetőség és „mi 
megérdemeljük”.

A kutatási eredmények azt jelzik, hogy mindehhez  hiányzik (még 
pontosabban: nincsen kellő mértékben jelen) egy fontos képesség: a 
változatokban való gondolkodás, a mérlegelésre való beállítódás, 
az értelmező alapállás, a variációkkal való foglalkozás igénye és 
gyakorlata. 

A változatokban való gondolkodás 
- inkább a civil szereplőkben mutatkozik meg
-  a gazdasági szereplőknél  inkább hiányzik
-  a pedagógusok esetében a tartózkodás erősebb mint a változatok 

keresése és egyébként is a viszonyulásuk  mindenhez ambivalens
-   a fiataloknál a megfogalmazások szintjén  megjelennek a 
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-  a gazdasági szereplőknél  inkább hiányzik
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változatok, de kevés mögöttes tartalommal.

A helyzet összefoglalva:
-• A községben reális lehetőség van (belső támogatottság) a 

közösségi léptékű fejlesztésre 
-• Ebben a tekintetben explicit igény, elvárás,várakozás is van 
-• Az ilyen jellegű helyi fejlesztési továbblépéshez szükséges 

kompetencia nem elegendő. Ezt közösségi fejlesztési program élesben 
való gyakorlása révén lehet pótolni  

3.2. A továbblépést illetően elvben kétféle megoldás 
alkalmazható

3.2.1. Az első: a helyi tanácsosok mellett, vagy azok körét 
informálisan bővítve olyan 20-30 tagú helyi elitcsoport kialakítása, akik 
(1.) ránevelhetők  a változatokban való gondolkodásra és (2.) akiknek 
a köre elég nagy ahhoz, hogy a helyi közösség a saját változtatási 
és közösségi szerepvállalási igényét erre a csoportra átruházza 
(metaforikusan szólva: „helyi parlament”). 

Egy ilyen csoport létrehozásának esélyeit  ma kevésbé látjuk, 
ennek igen egyszerű oka az, hogy a helyi társadalomban elfoglalt 
hely és presztízs rendszerint fordított arányban áll a változatokban 
való gondolkodással. Minél erősebb – hivatalos vagy informális – 
pozíciója van valakinek, annál kevésbé hajlandó a változatokban való 
gondolkodásra, a másokkal való egyeztetésre. Mivel egy ilyen testület 
létrehozásakor a társadalmi pozíciótól nem lehet eltekinteni, tarthatunk 
attól, hogy a létrehozott testületből azok maradnak ki, akiknek esélyük 
lenne a kompetenciadeficit ledolgozására. 

3.2.1. A második: olyan  helyi fejlesztési program(ok)  indítása, 
amely lehetővé teszi a tényleges, a lakosság egy része által elfogadott 
részvételt, s amely keret egyben  a változatokban való gondolkodás 
„műhelye” is. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Foresight típusú  
közösségi tervezést egy adott, konkrét feladatra alkalmazzuk. Ez 
a megoldás megpróbálja  hasznosítani a Lehetőséget,  egy konkrét 
feladatba becsatornázza a társadalmi Igényt, elvárást, s ebben a 
folyamatban próbálja csökkenteni a Kompetencia deficitet.  A jövőkép 
program el van indítva, ezt a lakosság nagy része tudja, s ez a háttér 
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támogatást  nyújt abban, hogy  egy vagy több ilyen program indítása ne 
tűnjön szokatlannak, érthetetlennek,váratlannak.

 
4. A program további hasznosítására vonatkozó javaslatok 

Amennyiben  az a döntés születik, hogy elkészülnek a tájékoztató 
anyagok (lásd.2.1. és 2.2.pont), és/vagy megszervezésre kerül 
legkevesebb egy darab  olyan helyi fejlesztési program amely a 
kollaboratív tervezés szemléletére és módszertanára alapoz, akkor 
az eddigi munka hasznosítása érdekében két tevékenységcsoport 
javasolható: 

4.1. Szakmai hasznosítás
-- A tájékoztatókhoz csatolt kis terjedelmű kérdőív (második 

kérdezési kör) kiértékelése és eredmények visszajuttatása az elitek 
számára. Téma: a négy szcenárió véleményezése 

-- 2014 őszén vita,  szakmai fórum vagy minikonferencia 
szervezése a második kérdezési kör értékelésére 

-- A kollaboratív tervezésre alapozó program szakmai leírása 
(mivel ilyen jellegű kezdeményezés a térségben még nincsen)  

-- Mérlegelhető önálló szakmai jellegű kiadvány készítése is, 
sok anyag áll rendelkezésre, amennyiben egy ilyen kiadvány a község 
kifele irányuló pozícionálásban hasznosítható.  

4.2. Kommunikáció-PR hasznosítás (térségi vagy tágabb 
léptékben, célcsoportok szerint vagy általánosan) 

 - Programismertető közlemény
 - Ismertető anyag a portálra
 - Úgynevezett fejlesztéspolitikai video a témáról

5. Terepmunka tapasztalatok
Gyergyóremete – műhelybeszélgetés- pedagógusok
A 2014. április 15-én huszonöt pedagógus jelenlétében folyt 

beszélgetés arról, hogy Gyergyóremete községnek milyen jövőképet 
festenének, illetve mit látnak valószínűnek a településen lezajlott 
kérdőíves kutatás eredményeinek fényében.

A pedagógusok a következő hozzászólásokat fogalmazták meg:
-• Legalább ötévente szükséges lenne a lezajlott kutatás 

megismételése, mert jó, hogy ilyen kezdeményezés született, de ha 
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ismétlődő jellegű lenne, akkor lenne értelme csak.

-• A forgatókönyvekből a B. és a D. forgatókönyvek kevert 
verziója valósulhat meg. Az elmúlt 15 évben ötletek születtek, de kellett 
külső erőforrás is, mert a település nem tudja kivitelezni önerőből, 
amit elgondol. Kell egy nagy ötlet, hogy mikor jön a lehetőség, akkor 
lehessen lépni azonnal és megragadni. Gyergyóremetének nincs hitele 
a nagy fejlesztések ellenére sem.

-• A településnek kell legyen ambíciója. Kis lépésekben kell 
haladni, de mellette legyen egy nagy ötlet, amit meg lehet valósítani. 
Hosszú távon az a nyerő, hogy dolgozni, ötletelni kell, és kellő időben 
megvalósítani. Több község összefogására egy projekt kapcsán máshol 
nem látni példát.

-• Az lenne a legjobb, ami munkahelyek teremtéséhez vezetne 
a településen, hogy a fiatalok maradjanak itt. Kell kollaborálás, 
faluturizmus, de ha jönne egy erős külföldi befektető, akkor a régió 
tudna fejlődni, saját zsírjukban nem tudnak elkészülni. A fiatalok itt 
tartása a cél. Felkészültségi állapot lesz. 

-• Az ingatlan árak a környékbeli településeken a város 
vonzáskörzetében lévő településeken a legnagyobbak. Abból, hogy 
ott drágábbak az ingatlanok az látszik, hogy a városnak még mindig 
van szerepe, biztosít valamennyi munkahelyet. Együttműködésre van 
szükség, át kell lépni a település határait, és figyelembe kell venni a 
demográfiai helyzetet, mert a lakosság elöregedőben van. Tervezésnél 
olyan fejlesztésben kell ezért gondolkodni, amely egy idősebb 
lakosságra van berendezkedve.

-• A C. forgatókönyvnek van realitása ország szinten is. Akarhatnak 
változtatni, de centralizált minden. A központosított rendszer dönti el 
a dolgokat, az akarat a törvényekbe ütközik. Szép szavak hangzottak 
el, de a valóság nem ilyen, és ezeken csak lassú folyamat lévén lehet 
változtatni. Folyamatos energiapocsékolás, kiskapukeresés zajlik, majd 
belefáradás következik a kiskapukeresésbe.

-• A rendszer tőlünk függetlenül működik, és a tanárok a katonái 
akaratuk, vagy akár néha tudtuk nélkül is. A rendszer által hozott 
törvények, rendelkezések végrehajtói ők, a következményekért őket 
bélyegzik meg. Élni, túlélni tudni kell. Minden a belső hozzáálláson 
múlik, beleavatkozni magába a rendszerbe nem lehet.

-• A rendszer mögött nincs ember, akire a felelősséget lehet 
hárítani.
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-• Jöjjön a külföldi befektető, de hol? A megközelíthetőség nem 

jó, elzártnak lehet tekinteni a gyergyói településeket, tehát a község 
lehet akármilyen jó. Amit meg tudunk csinálni, azt meg kell, el kell 
menni a legszélsőbb határokig.

-• A kiskapuk használatának kényszere, a központosítás fékezi 
az önkormányzatot, sőt, a térséget is. spanyol vállalkozó jött, és 
kiegyezett a helybéli gazdákkal, 100 hektárnyi területet igénybe vett 
tőlük. Egy év múlva elment, mert a papír ügyeket nem tudták tisztázni. 
Más problémákkal találkozunk itt, a sajátos helyzetünkben, mint az 
ország átlagembere. Ambiciózusnak, akaratosnak kell lenni, mert ha 
megállunk, elsüllyedünk.

-• Ha megkérdezik a nyolcadikosokat, hogy mivel szeretnének 
foglalkozni, akkor azt mondja, hogy nem tudja, majd kialakul. Nincs 
semmilyen jövőképük, vizíójuk, és ez is lehet a rendszer hibája. Fontos 
lenne, hogy a felnövekvő generáció értelmét lássa a tanulásnak. 

-• A fiatalok nem ismerik a szakmákat, mert nincsenek 
munkahelyek, így nem tudják látni a gyakorlatban, hogy melyik szakma 
mit takar a valóságban. Nincs semmilyen kézzel fogható perspektíva. a 
legnagyobb gond a munkahelyek hiányából adódik. 

-• A gyergyói külföldi munkavállalók nem jönnek vissza, csak egy 
kevesen. A jól felkészült, magabiztosabb emberek mennek el.

-• A tanárok ha nem lát6nak előre, akkor nem tudnak nevelni. 
Kell, hogy bizakodóak legyenek. Szakmát nem, de tudást, képességet 
kell átadni, a gyerekek a mai világban rugalmasak kell legyenek.

-• A pedagógusoknak fontos szerepe van, mert hatással vannak a 
szülőkre a gyerekeken keresztül

Gyergyóremete – műhelybeszélgetés – fiatalok
A 2014. április 15-én tizenhat fiatal jelenlétében folyt beszélgetés 

arról, hogy Gyergyóremete községnek milyen jövőképet festenének, 
illetve mit látnak valószínűnek a településen lezajlott kérdőíves kutatás 
eredményeinek fényében.

A fiatalok a következő hozzászólásokat fogalmazták meg:
-Az A. és B. forgatókönyvnek van valószínűsége. Az elsőnek 

gyakorlatban van jelentősége, mert ha egyszeriben valaki egy nagyot 
akar lépni, akkor a hatóságok beavatkoznak, büntetnek, akadályoznak. 
Jobb lassan, apróbb lépésekben haladni, mert az nem annyira feltűnő, 
mintha rövid idő alatt lenne valósulna meg egy nagyobb ötlet.

-A szomszédos településekhez képest Gyergyóremetén több 
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Gyergyóremete – műhelybeszélgetés – fiatalok
A 2014. április 15-én tizenhat fiatal jelenlétében folyt beszélgetés 

arról, hogy Gyergyóremete községnek milyen jövőképet festenének, 
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-A szomszédos településekhez képest Gyergyóremetén több 



124 Elemzések
kezdeményezést valósítottak meg a lakosság összefogásával. Ez 
nagyrészt a község vezetőségnek pozitív diskurzusának köszönhető, 
mert a polgármester nem azt mondja, hogy a hivatal megvalósította, 
hanem hogy a település lakossága összefogással vitte véghez. Ez beépül 
a mentalitásba, és visszahat a lakosság gondolkodásában.

-Miért jó a változás? Minek kell változtatni? Ne változásról 
beszéljünk, hanem haladásról. A jelenlegi folyamat, ami a községben 
zajlik haladási folyamat, ennek kell folytatódnia.

-Az óvatosság, ami megjelenik a kutatás eredményei nyomán 
összeállt, leginkább támogatott első forgatókönyvben a múlt 
eredményeképp jön létre. Az emberek ahhoz szoktak, hogy semmi sem 
biztos, állandósult a bizonytalanság.

-Erőszakosan próbáltak modernizálni, és ez eredményezett 
egyfajta ellenszenvet a lakosságban a modernizációval kapcsolatban, 
ami a mai napig megvan.

-Álmodjunk nagyokat és merjünk, hogy mikor lehetőség van 
arra, hogy lépjünk, akkor legyünk erre készen. Apró lépésekben azért 
nem lehet nagy megvalósításokat véghezvinni, mert az apró lépésekben 
az erőforrások is elaprózódnak.

-Szintén a múlt eredményezi azt, hogy a külső segítséggel 
szemben elzárkózás figyelhető meg a lakosság részéről, félnek a 
kívülről érkező dolgoktól.

-Maga a fizikai hely elzárt, ez hozza elzárkózást, nem csak 
kimondottan a múltbéli tapasztalatok.

-A gyergyói térség kiesik a gazdasági tengelyből, sosem volt 
ilyen szempontból centrális helyzetben.

-A LEADER által biztosított lehetőségek kihasználása nehézkes, 
mivel az ország nincs erre felkészülve.

-Az A., B. és D. forgatókönyveknek van megvalósulás esélye.
-Minden forgatókönyv tartalmaz igazságot, de keverékük lesz 

az, ami a realitásban megjelenhet. 
-Gyergyóremete úgy újított, hogy a régit is megőrizte
-A cél figyelembevételével kell forgatókönyvet választani, de 

egyszer szükség van egy együttműködésre képes helyi közösségre, 
anélkül nem lehetséges semmilyen fejlesztés kivitelezése.

-A belső szociális rendszer működése nem eléggé szoros, 
hatékony, mert például ha szeretné valaki tudni, hogy ki a villanyszerelő 
a községben, akkor legalább két embert meg kell kérdeznie. Nem csak 
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külső szociális hálóra lenne szükség, hanem belsőre is.

-Sok a fekete munkás, ezermester, mert ha hivatalosan csinál 
valaki valamit, akkor sokszor bomlasztják a munkáját és sokat kell 
fizetnie. Így sokan sokféle munkát végeznek feketén, és nem értenek 
kellőképpen egyikhez sem.

-A helyi közösség kialakítása lenne fontos.
-A nyugati országokban látottak utánzására törekednek azok, 

akik külföldi munkavállalásuk után hazatérnek. Az ott megfigyelteket 
próbálják megvalósítani itthon, de amit ott láttak, az csak egy felszínes 
képet mutat, mélyebben nem látnak bele a befogadó ország kultúrájába. 

-A hatóságok keresik a hibát mindenben, büntetnek. A rendszer 
folyamatos változásai ellehetetlenítik azt, hogy a törvényeket be 
lehessen tartani, így mindig kapnak hibát.

-Nem gyerekközpontú az oktatási rendszer, ugyanakkor nem a 
gyerekek boldogulását elősegítő tudást adják át nekik, amivel a mai 
világban jobban boldogulhatnának. Olyan oktatási rendszerre lenne 
szükség, ami a térségi lehetőségekhez igazodik, azaz olyan tusát ad 
át a gyermekeknek, ami az érvényesülést segíti a térségben, amelyben 
élnek.

-Szükséges lenne megtanulni együtt élni és együttműködni a 
szomszédos települések lakóival, faluközségeivel.

-Erős alulról jövő kezdeményezésekre lenne szükség, ezekkel 
lehetne fellépni a rendszer ellen, összefogással lehetne tenni a rendszer 
által hozott törvények ellen.

-Arra kell törekedni, hogy autonóm, önszerveződő személyiségek 
jelenjenek meg a lakosságon belül, ezeket fel kell nevelni.

-Autonómia a fejekben kell létezzen, kezdeményező 
személyiségekre van szükség. Amíg ez nincs, addig papíron akár 
létezhet is területi autonómia, de az emberek nem fognak tudni élni a 
lehetőséggel, amíg nem képesek összefogni és együttműködni, addig 
semmi nem hozhat változást.

Gyergyóremete – műhelybeszélgetés – civil szféra
A 2014. április 15-én a civil széféra kilenc képviselőjének 

részvételével folyt beszélgetés arról, hogy Gyergyóremete községnek 
milyen jövőképet festenének, illetve mit látnak valószínűnek a 
településen lezajlott kérdőíves kutatás eredményeinek fényében.

A civil szféra képviselői a következő hozzászólásokat fogalmazták 
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meg:

-• Alapja van annak, hogy az emberek leginkább a D. 
forgatókönyvben gondolkodnak. Ezt a gondolkodásmódot képviseli 
most is Gyergyóremete. A B. és a C. forgatókönyv pesszimista, 
amennyiben mindenki így gondolkodna, akkor nem csinálna senki 
semmit.

-• Csak belső erőforrásokból nem lehetséges nagyobb fejlesztési 
elképzelés kivitelezése, külső erőforrások bevonására van szükség.

-• Függőség figyelhető meg másoktól, a környezettől. A 
munkahelyek léte sok problémát megoldana, de ehhez nincsenek meg 
a körülmények, nincs út, nehezen közelíthető meg a gyergyói térség, 
elzárt.

-• A felülről érkező szabályozások befolyásolják, hogy mit lehet 
kivitelezni és mit nem.

-• Függőség áll fenn az ország szabályozásaitól, a korlátozásoktól, 
de nem ez a fontos, hanem az, hogy a gyergyói térségben élőknek mi a 
véleménye, mit szeretnének. A közösség maga határozza meg a céljait, 
és keresse meg a kivitelezés módját. Külföldi beruházó ugyan nem 
fog a község helyzetén rontani, de mielőtt ilyesmihez folyamodnának 
figyelembe kell azt is venni, hogy a beruházó érdekei mennyire 
egyeztethetőek a község érdekeivel.

-• Érdemes lenne figyelemmel követni azt, hogy a különböző 
korosztályok gondolkodásában nem fedezhetőek-e fel különbségek. 
Akiknek emlékeik, tapasztalataik vannak a diktatórikus rendszer 
idejéből, azok lehet, hogy másképpen gondolkodnak az akkoriban őket 
ért hatások következtében.

-• Arra kell törekedni, hogy amennyiben lehetőség kínálkozik, 
akkor azt a község kihasználja.

-• Minden forgatókönyvből vannak elemek, amik valószínűleg 
meg fognak valósul, de a négy forgatókönyv elemeiből egy ötödik, 
vegyes változat fog megvalósulni.

-• A D. és az A. forgatókönyv is meg fog jelenni.
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Interjúk összegzése 
(Adminisztráció) 

 - az egyéni érdekek egyre inkább előtérbe kerülnek, a közösség 
is, de inkább az idősek összefognak még,, és tesznek a közösségért, 
a fiataloknak inkább elvárásaik vannak, nem tesznek semmit annak 
érdekében, hogy működjön valami, míg az idősek, pl. az árkokat 
kitakarítják, hogy a víz tudjon elfolyni, a fiatalok betömik és 
parkolókat létesítenek

 - külső beruházás kell, várni kell arra, hogy vállalkozók jöjjenek 
ide, kik munkahelyeket teremtenek

 - van helyi erőforrásunk, a turizmus is működik, csak kicsiben, 
nincs ki összefogja, és az agrárium esetében is sok vállalkozás 
működik, de kellene egy értékesítési hálózatot kialakítani

 - Remete fejlettebb, mint a szomszéd települések, nagyon sokat 
pályáznak, a polgármesteri hivatal, aki fejleszt és összetart

 - a település ismert, de kellene az interneten reklámozni, mert 
van weboldala is, csak nincsen frissítve, kellene erre egy embert 
alkalmazni, aki csak ezzel foglalkozik

(Adminisztráció) 
 - összefogás lesz, az egyéni érdekek nem erősödnek ennél 

jobban meg, a helyi problémák megoldásában összefognak és 
segítenek sokat az egyének, optimista vagyok e téren

 - meg van a helyi tudás, itt megvannak a helyi erőforrások, 
ezekből kell táplálkozni, itt van a házicsoki gyár, tejporgyár, 
fafeldolgozók vannak, az  agrárium  is meg van erősödve, értékesítési 
hálózat kell, nincs amire várni, kis léptékben, lassan tenni kell

 - fejlett ez a település, fejlettebb, mint a szomszédok
 - eléggé ismert a település, még kell tenni, kell fejleszteni e 

téren, de ismert jelenleg is

(Kultúra) 
 - a közösségi élet nem sokat fog változni, egyéni érdekek 

vannak, de ezek nem fognak erősödni, az összefogás viszont erősebb 
lesz

 - várni kell, míg jön egy külső befektető és munkát ad
 - a turizmus az, ami helyi szinten erőforrás, ebben van a jövő 

elsősorban, ha megépül a szeméttelep, ott is lesz 70-80 személynek 
munkahely, és az agrárium is fog működni
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 - a szomszéd településekhez viszonyítva Remete egy fejlett 

település
 - van  a településnek ismertsége, de fontos a kapcsolatoknak 

a megtartása, új kapcsolatoknak a kialakítása és az interneten való 
jelenlét, hogy egyre többen megismerjék a települést

(Gazdaság) 
 - az egyéni érdekek elé soha nem fog kerülni a közösségi érdek, 

de nagyon összetartóak az emberek, és nagyon sok jó példa van erre, 
és ezt a polgármesteri hivatal, az egyház és az iskola közösen kell 
motiválja

 - mi helyi szinten sokat teszünk azért, hogy külső beruházó 
jöjjön és jönni is fog

 - Helyi adottság, erőforrás az agrárium, amiben jelenleg is van 
néhány alkalmazott, de itt lesz a szeméttelep, ahol feldolgozás is lesz, 
mely sok munkahelyet biztosít

 - Remete sokkal fejlettebb a helyi vezetésnek köszönhetően, 
mint a környező települések, és munkahely is valamivel több van

 - eléggé ismert a település, kapcsolatok is vannak, és a 
világhálón is rajta van

(Sport)
 - a személyes érdek és a közösségi érdek, mindkettő jelen van 

50-50%-ban, de a közösség nem túl összetartó, az egyéni érdekek 
előbbre vannak

 - a külső befektetőkre kell várni mindenképp, mert itt hoznak 
tőkét és lesz borvíz töltőde, bióetanol feldolgozó

 - turizmus nincs, agrárium van, de kevés embert foglalkoztatnak, 
ha jönnek a befektetők, lesz munka

 - a sport kis közösséget kovácsol
 - a sport segítene a közösség hírnevének növelésében, ha 

építenének födött jégpályát, és lehetne télen-nyáron edzéseket tartani. 
van judó, foci, kézilabda.

 - fejlettebb Remete, mint a szomszéd települések
 - van ismertsége a településnek
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6. Kérdőíves adatfelvétel 

A Gyergyóremetén végzett jövőkép-kutatás a Foresight típusú 
kutatások módszertanát követte. A kutatás megalapozását egy 
kérdőíves felmérés adta, melyet a lakosság körében végeztünk el. A 
kérdőívek alapján elkészült adatbázis feldolgozását és kiértékelését 
követően megszervezésre került 4 fókuszcsoportos műhelybeszélgetés. 
A fókuszcsoportok kiválasztásánál konzultáltunk Gyergyóremete 
Polgármesteri Hivatalával és ennek alapján a tanárok, a civil szervezetek 
vezetői, a vállalkozók és a fiatalok körében kerültek megbeszélésre 
a kérdőívek adatai alapján kialakított jövőkép-szcenáriók. A 
műhelybeszélgetéseken az elvártnál jóval nagyobb volt a részvétel 
(voltak olyan találkozók is, ahol a csoport létszáma meghaladta a 20 főt) 
és a résztvevők kiemelkedő érdeklődést mutattak a jövőkép-szcenáriók 
megvitatásában. Láthatóan a jövőkép-kutatás azon módszertani 
sajátossága, amely a helyi szereplők tevékeny integrálására irányult, 
teljes mértékben bevált. A műhelybeszélgetések mellett, szintén a 
kérdőíves felmérés eredményeire és a jövőkép-szcenáriókra alapozva 
13 félig strukturált interjút készítettünk helyi véleményformálókkal. 
A műhelybeszélgetések és az interjúk eredményeinek bemutatására a 
jelentés következő fejezetének második felében kerül sor.

Köszönetünket fejezzük ki Gyergyóremete község Polgármesteri 
Hivatalának alkalmazottai irányába, akik jelentős mértékben segítették 
munkánkat a kérdőívek szétosztásában és összegyűjtésében, a 
műhelybeszélgetések megszervezésében, az interjúalanyok listájának 
összeállításában és a műhelybeszélgetések helyszínének biztosításában.

Mivel a Foresight-kutatások módszertana megköveteli a kialakított 
jövőkép-szcenáriók meghatározott időnkénti újra kiértékelését és 
az egyes kiértékeléseket követően azok folyamatos alakítását, ezért 
felajánljuk Gyergyóremete község számára, hogy jelen szerződésbe 
foglalt munka lezárulását követően is folytassuk együttműködésünket.

A Foresight kutatás keretében elvégzett kérdőíves felmérés során 669 
kérdőív került feldolgozásra. A kérdőívben a térségben inkább ismert 
szociológiai jellegű kérdezési formától eltérően arra kérdeztünk rá, 
hogy a gyergyóremetei lakósok egyes folyamatokat mennyire tartanak 
valószínűnek egy 1-tól 5-ig terjedő skálán. A kérdőív egyedisége 
abban nyilvánul meg, hogy a válaszadás nem az egyéni szubjektív 
véleményeket tükrözi, hanem sokkal inkább azokat a lehetőségeket, 
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amelyeket a válaszadók közösségi szinten lehetségesnek tartanak. 
A kérdőívben található kérdések a község utóbbi két évtizedének 
fejlődésével kapcsolatos eredményekre, a térségben tapasztalható 
folyamatokra alapozódnak. Tartalmukat tekintve azokra a folyamatokra 
irányulnak, amelyről a lakosságnak is egészen biztosan tudomása van. 
A kérdőívben a következő témákat jártuk körül:

- A helyi közösség alakulása
- Munkaerőpiac és foglalkoztatottság
- Helyi intézmények és szervezetek működése
- Gyergyóremete fejlődésének további alakulása
- A népesség alakulása
- Gyergyóremete ismertségének és vonzerejének alakulása
- Gazdálkodás
- A fiatalok helyzetének alakulása
- Egészségügyi és szociális helyzet
- Iskola és továbbtanulás
- A látványos és gyors kitörési lehetőségek
- Kultúra és művelődés
- A jövőbeli fejlesztésekkel során mire érdemes alapozni?
- Milyen fejlődési utak és lehetőségek látszanak lakossági 

szemszögből?

A felsorolt kérdéscsoportok mellett két nyílt kérdés is szerepelt a 
kérdőívben, amely a legsürgősebb helyi problémákra és a legfontosabb, 
közösségi fejlesztéssel kapcsolatos továbblépési lehetőségekre kérdeztünk 
rá. A jelentés további része táblázatokat tartalmaz a kérdőív adatainak 
szemléltetése érdekében.

Ahogyan arra már az alkalmazott módszerek bemutatásánál utaltunk, 
a kérdőívezés mellett interjúkat készítettünk és műhelybeszélgetéseket 
szerveztünk. Az interjúalanyokat a helyi véleményformálók köréből 
válogattuk, míg a műhelybeszélgetések csoportjait a Polgármesteri 
Hivatallal való konzultációk során választottuk ki. Az interjúk és a 
műhelybeszélgetések alapján több fontos állítás is megfogalmazható:

a.) Mindazok a helyi személyek, akik tevékenyen részt vállaltak a 
Foresight kutatás folyamatában jelentős mértékű érdeklődést mutattak 
a felvetett kérdésekkel kapcsolatban. A társadalmi részvétel ilyen magas 
foka és az érdeklődés mértéke egyértelműen visszaigazolja a kérdőívből 
kitűnő azon eredményeket, amelyek a közösségi összefogás mértékére 
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utalnak. Ezek alapján egyértelműn kijelenthetjük, hogy Gyergyóremetén 
a közösségi összefogás jelentős helyi erőforrást képez, amire a helyi 
fejlesztések során lehet és kell alapozni.

b.) Az interjúalanyok és a műhelybeszélgetések résztvevői érdekesnek 
és hasznosnak találták a település jövőjéről való együttgondolkodás 
folyamatát. A helyi fejlesztéssel kapcsolatos rövid- és hosszú távú 
gondolkodás térségünkre csak elvétve jellemző. A terepmunka során 
egyértelművé vált, hogy Gyergyóremete lakossága hajlandóságot mutat 
arra vonatkozólag, hogy a küszöbön álló problémák megoldásán 
túllépve érdemben fontolóra vegyen település-léptékű fejlesztési 
megoldásokat. A helyi lakosság ezen képességét és hajlandóságát 
kiemelten pozitív tulajdonságnak és jelentős helyi erőforrásnak látjuk.

c.) A terepmunka folyamatába bevont személyek ismerik és értékelik 
a helyi fejlesztési folyamatokat. Térségi léptékben településük fejlődését 
úttörőnek és példaértékűnek tartják. A helyi fejlesztésekkel kapcsolatos 
pozitív értékelések következménye, hogy a jövőbeli fejlesztéssel 
kapcsolatos tevékenységek széles körű társadalmi támogatottságot 
fognak élvezni. Gyergyóremete mindenkori vezetőségének érdeke, hogy 
ezt a társadalmi támogatottságot fenntartsa és hasznosítsa.

d.) Gyergyóremete községi és közösségi léptékű fejlődésében a helyi 
vezetés meghatározó szerepet tölt be. Ennek az állításnak a valódiságát 
teljes mértékben igazolták a terepmunka eredményei.
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kapcsolatos tevékenységek széles körű társadalmi támogatottságot 
fognak élvezni. Gyergyóremete mindenkori vezetőségének érdeke, hogy 
ezt a társadalmi támogatottságot fenntartsa és hasznosítsa.

d.) Gyergyóremete községi és közösségi léptékű fejlődésében a helyi 
vezetés meghatározó szerepet tölt be. Ennek az állításnak a valódiságát 
teljes mértékben igazolták a terepmunka eredményei.
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Az egyéni érdekek fokozatosan elfoglalják a közösségi érdekek 
helyét
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6.2. Hogyan alakul Gyergyóremete fejlődése a 
továbbiakban?

A helyi adottságok, helyi értékek jobban előtérbe kerülnek
- korcsoport szerint (%)-ban
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- foglalkozás szerint (%)-ban 
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- iskolázottság szerint (%)-ban
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- korcsoport szerint (%)-ban
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A település fejlődését a helyi összefogás és a helyi akarat 

fogja alakítani - korcsoport szerint (%)-ban
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 A település fejlődését a helyi összefogás és a helyi akarat 

fogja alakítani - iskolázottság szerint (%)-ban

6.3. A fiatalok helyzetének alakulása

Lassan, de megteremtődnek helyben is a megélhetés 
lehetőségei
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A vidéki térség továbbra sem lesz kedvező a fiatalok számára

Többségük elmegy a jobb megélhetés érdekében
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6.4. Iskola, továbbtanulás 

Falusi környezetben az iskola nem tud jobb lenni, mint most

A fiatalok érdeklődése a tanulás iránt tovább fog csökkenni
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A pedagógusok szerepe falusi környezetben továbbra is 

nagyon fontos marad

6.5. Mi jelenthet Ön szerint látványosabb, gyorsabb 
kitörési lehetőséget? 

Gyergyószentmiklós fog munkalehetőséget adni a térségi 
településeknek - korcsoport szerint (%)-ban
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Az agrárium jelent majd kitörési lehetőséget
-korcsoport szerint (%)-ban
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Az agrárium jelent majd kitörési lehetőséget

- iskolázottság szerint (%)-ban

Újraindul a helyi tejporgyár
- korcsoport szerint (%)-ban
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Újraindul a helyi tejporgyár - foglalkozás szerint (%)-ban 
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A helyieken múlik, hogy apró, de biztos lépésekkel a község 
előbbre jusson

6.6. Fejlődési utak

Remetének jobb fejlődési lehetőségei vannak, mint a 
szomszéd községeknek (k.14.1)
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Új, szokatlan, nagy kezdeményezésre van szükség, hogy 
előbbre lépjünk (k.14.3)
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6.7. Továbblépési lehetőségek, halasztást nem tűrő 

helyi gondok

Lakossági vélemények a kérdőív nyílt kérdései alapján

Az adatfelvétel során két nyílt kérdést tettünk fel a község 
fejlesztésével kapcsolatban. Az első kérdésre adott válaszok „fejlesztési 
elvárásokat” (általános igény, távlati), a másodikra adott válaszok 
úgynevezett “égető gondokat” (konkrét igény, azonnali) tartalmaznak. 
A két lista közti tartalmi hasonlóság természetes, azonban a kétféle 
rangsor közti eltérések hasznosak lehetnek a helyi fejlesztési prioritások 
súlyozásába, s a róluk szóló községi kommunikációban is. 

Melyek a legfontosabb továbblépési lehetőségek a község-
fejlesztésben?

A 669 válaszolóból 476 tartotta fontosnak, hogy legalább egy 
fejlesztési lehetőséget megjelöljön, s ebből több mint 150 válaszoló 
három továbblépési lehetőséget is megjelölt. 

Az összesen kapott 885 válasz egy kiemelten fontos 
(munkahelyteremtés) és három nagyon fontos (Tejporgyár, Helyi utak, 
Borvíz) témakör köré csoportosul.  A táblázat külön-külön mutatja az 
első, a második és a harmadik említések számát, rangsorát, illetve az 
egyes témák említésének összegzését.  A súlyozás pontértéket jelöl, 
amelyeket az első, második, harmadik előfordulása szerint rendeltünk 
az adott témakörhöz. 

A fontosnak mutatkozó témakörök mellett nagy számban vannak 
olyan további említések, amelyek csak néhányszor fordulnak elő vagy 
egyediek. Ilyen az említések körülbelül egynegyede. Ez egyfelől azt 
jelenti, hogy a lakosság oldalán érdeklődés van, másfelől pedig azt, 
hogy - néhány témától eltekintve - tulajdonképpen az elégedettségi 
szint magas. 
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Az adatfelvétel során két nyílt kérdést tettünk fel a község 
fejlesztésével kapcsolatban. Az első kérdésre adott válaszok „fejlesztési 
elvárásokat” (általános igény, távlati), a másodikra adott válaszok 
úgynevezett “égető gondokat” (konkrét igény, azonnali) tartalmaznak. 
A két lista közti tartalmi hasonlóság természetes, azonban a kétféle 
rangsor közti eltérések hasznosak lehetnek a helyi fejlesztési prioritások 
súlyozásába, s a róluk szóló községi kommunikációban is. 

Melyek a legfontosabb továbblépési lehetőségek a község-
fejlesztésben?

A 669 válaszolóból 476 tartotta fontosnak, hogy legalább egy 
fejlesztési lehetőséget megjelöljön, s ebből több mint 150 válaszoló 
három továbblépési lehetőséget is megjelölt. 

Az összesen kapott 885 válasz egy kiemelten fontos 
(munkahelyteremtés) és három nagyon fontos (Tejporgyár, Helyi utak, 
Borvíz) témakör köré csoportosul.  A táblázat külön-külön mutatja az 
első, a második és a harmadik említések számát, rangsorát, illetve az 
egyes témák említésének összegzését.  A súlyozás pontértéket jelöl, 
amelyeket az első, második, harmadik előfordulása szerint rendeltünk 
az adott témakörhöz. 

A fontosnak mutatkozó témakörök mellett nagy számban vannak 
olyan további említések, amelyek csak néhányszor fordulnak elő vagy 
egyediek. Ilyen az említések körülbelül egynegyede. Ez egyfelől azt 
jelenti, hogy a lakosság oldalán érdeklődés van, másfelől pedig azt, 
hogy - néhány témától eltekintve - tulajdonképpen az elégedettségi 
szint magas. 



166 Elemzések
A témakörök rangsora:

1. Munkahelyek létrehozása
2. Tejporgyár helyzetének rendezése
3. Helyi utak javítása
4. Borvízfürdő létrehozása
5. Külső beruházások 
6. Turizmus fejlesztése
7. Munkahelyek létrehozása fiataloknak
8. Közösségfejlesztés
9. Szeméttározó létrehozása
10. Csutakfalva (óvoda, kultúrház)
11. Oktatás minőségének javítása
12. Földtulajdon rendezése
13. Értékek, hagyományok
14. Helyi gazdák támogatása
15. Helyi szemétkezelés rendezése
16. Egyéb témák

Összes említés: 668, nem besorolható: 217
I. Említés: 377, nem besorolható: 99
II. Említés: 184, nem besorolható: 69
III. Említés: 107, nem besorolható: 61
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Összefoglaló táblázat a legfontosabb 15 témakörbe besorolható 

említésekről

Témakör I. 
említés 
és sor-
rend

II.
említés
 és sor-
rend

III. 
említés 
és sor-
rend

Össz. 
említés

Súlyoz-
va (pont
-szám)

1.
Munkahelyek 
létrehozása

112 (1) 17 (2) 12 (1) 141 382

2.
Tejporgyár 
helyzetének 
rendezése

31 (2) 23 (1) 7 (3) 61 146

3. Helyi utak javítása 30 (3) 8 (6-7) 11 (2) 49 117
4. Borvízfürdő 

létrehozása
27 (4) 12 (4) 5 (4) 44 110

5. Külső beruházások 18 (5) 10 (5) 1 (11-14) 29 75
6. Turizmus fejlesztése 14 (7) 14 (3) 4 (5-6-7) 32 74
7. Munkahelyek 

létrehozása 
fiataloknak 16 (6)

                     
3 (11)

                
3 (8)

22 57
8. Közösségfejlesztés 6 (8-9) 5 (8) 4 (5-6-7) 15 32
9. Szeméttározó 

létrehozása 3 (12-13)
               
8 (6-7)

                
1 (11-14) 12 26

10. Csutakfalva 
(óvoda, kultúrház) 6 (8-9)

               
1 (15)

                
2 (9-10) 9 22

11. Oktatás 
minőségének 
javítása 4 (10-11) 2 (12-14) 4 (5-6-7) 10 20

12.
Földtulajdon 
rendezése 4 (10-11)

               
4 (9-10)

                
0 (15) 8 20

13. Értékek, 
hagyományok 2 (14-15)

               
4 (9-10)

                
1 (11-14) 7 15

14. Helyi gazdák 
támogatása 3 (12-13)

               
2 (12-14)

                
1 (11-14) 6 14

15. Helyi 
szemétkezelés 
rendezése

2 (14-
15)

2 (12-
14)

2 (9-10)
6 12
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168 Elemzések
Melyek azok a helyi gondok, problémák, amelyeknek a megoldása 

nem tűr halasztást?

Az összesítő táblázat azt jelzi, hogy két téma „nagyon égető” 
(munkahelyteremtés, utak/járdák javítása), egy széles körben fontosnak 
mutatkozik (szemétkezelés), kettőnél pedig egy-egy érdekcsoport 
hangsúlyos véleménye látszik (Tejporgyár, Földtulajdon rendezés).  

Témakörök rangsora:

1. Munkanélküliség
2. Utak, járdák, mellékutak javítása
3. Szemétkezelés
4. Tejporgyár
5. Tulajdonjog rendezése
6. Fiatalokra való figyelés
7. Közbiztonság
8. Borvízfürdő újraépítése
9. Alszegi út, óvoda
10. Csutakfalva (óvoda, játszótér, utak)
11. Legeltetés
12. Erdőkitermelés
13. Csatornázás

Összes említés: 844, nem besorolható: 242

I. Említés: 454, nem besorolható: 95
II. Említés: 259, nem besorolható: 90
III. Említés:131, nem besorolható: 57
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Összefoglaló táblázat a legfontosabb 

13 témakörbe besorolható említésekről 

Témakör I.
 említés 
és sor-
rend

II. 
említés 
és sor-
rend

III. 
említés 
és sor-
rend

Összes 
említés

S ú l y o z v a 
(pontszám)

1
Munka-
nélküliség 131 (1) 23 (3) 9 (3-4) 163 448

2

Utak, járdák, 
mellékutak
 javítása 100 (2) 49 (1) 14 (2) 163 412

3
Szemét-
kezelés 24 (5) 28(2) 15 (1) 67 143

4 Tejporgyár 25 (3-4) 13 (4) 6 (5) 44 107

5
Tulajdonjog
 rendezése 25 (3-4) 8 (6) 2 (10-12) 35 93

6
Fiatalokra 
való figyelés 17 (6) 6 (9) 3 (7-9) 26 66

7
Közbiz-
tonság 10 (7) 3 (13) 5 (6) 18 41

8
Borvízfürdő 
újraépítése 4 (9-11) 12 (5) 3 (7-9) 19 39

9
Alszegi út, 
óvoda 9 (8)

4 (11-
12) 2 (10-12) 15 37

10

Csutakfalva 
(óvoda, 
játszótér, 
utak) 4 (9-11) 7 (7-8) 9 (3-4) 20 35

11
Legeltetés 3 (12-

13) 7 (7-8) 2 (10-12) 12 25

12
Erdő-
kitermelés

3 (12-
13) 5 (10) 3 (7-9) 11 22

13
Csatornázás

4 (9-11)
4 (11-

12) 1 (13) 9 21
Összesen: 359 169 74 602
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170 Elemzések

Következtetések

Földrajzi elhelyezkedését tekintve Gyergyóremete megyei és térségi 
léptékben is perifériális helyzetben van. A periferikus helyzet magától 
értetődően nem segíti elő a helyi fejlesztési folyamatokat. Ennek elle-
nére község jövőképének kutatását megalapozó terepmunka eredmé-
nyei egyértelműen azt mutatják, hogy a község lakosságának jövővel 
kapcsolatos gondolkodásában egyértelműen a pozitív vélekedések van-
nak túlsúlyban. Ez nem azt jelenti, hogy nem látják a problémákat, a 
lehetséges veszélyeket, hanem sokkal inkább arra enged következtetni, 
hogy több olyan helyi sikeres példát és további lehetséges elmozdulá-
si lehetőséget (szándékot is) látnak, amit nem szabad figyelmen kívül 
hagyni.

A gyergyóremetei kutatás egyik legfontosabb következtetése az, 
hogy a község lakosságától egyáltalán nem idegen a jövőről való gon-
dolkodás. A végső jelentés részletesen is tárgyalja a kutatás következte-
téseit, de ennek ellenére ebben a dokumentumban is fontosnak tartjuk 
hangsúlyozni, hogy a lakosságnak a község jövőjével kapcsolatos gon-
dolkodási hajlandóság egy jelentős helyi erőforrás, amely több szem-
pontból is pozitívan hathat a helyi fejlesztési folyamatokra. Ilyenek:
- Helyi fejlesztési folyamatok felértékelődése
- Lakossági igények egyre szélesebb skálán való kielégítése
- Lakosság elégedettségi fokának fokozatos növekedése
- A társadalmi részvétel mértékének és hasznosságának növekedése
- Hangsúlyosabb térségi szerepvállalásra való törekvés.

Előzetes kutatási jelentésünk végén szeretnénk még egyszer hang-
súlyozni, hogy a községben végzett Foresight kutatás a helyi fejleszté-
si folyamatokban fontos ponttá válhat, ami a további helyi fejlesztési 
folyamatok hatékonyabbá válásában kristályosodhat ki. Ennek egyik 
fontos feltétele, hogy a kutatás időszakában elindított párbeszédet fenn 
kell tartani. Az ilyen irányú javaslatokat és ötleteket a kutatást lezáró 
jelentés tartalmazza.
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