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Vezetői összefoglaló 

Hargita Megye Tanácsa április 04. - május 15. között konzultációt hirdetett a 

Nagyhagymás Övezeti Rendezési Terv (PUZ) feladatfüzetének összeállítására, online felületen. A 

konzultáció azon lakosok véleményének rögzítésére volt hivatott, akik szívügynek érzik a térség 

jövőjét. Az Övezeti Rendezési Terv egy dokumentum, mely által szabályozni lehetséges az adott 

térségben megvalósítandó fejlesztéseket. A konzultáció egy kérdőívet tartalmazott, ahol a 

lakosok elmondhatták a szerintük szükséges fejlesztéseket a Nagyhagymás térségében. A 

konzultáció lehetőségével 8 személy élt.  

Alábbi kategóriában jelölték meg fejlesztési ötleteiket: turizmus, infrastruktúra, környezetvédelem. 

Olyan fejlesztési ötletek is megfogalmazódtak, mint például gyalogos- és bicikli útvonalak, tanösvények, 

lovasturizmus, felvonó, via-ferrata, kilátó pontok létesítése, kalandparkok, szálláshelyek létrehozása.  

 

A kérdőív válaszai összegezve: 

A válaszadók összessége magyar nyelven töltötte ki a kérdőívet. Az első kérdés, mely a konkrét 

fejlesztési elképzelésekre tért rá és a válaszoló személyek körében a legnagyobb érdekeltség a 

turista útvonalakra, a tanösvényekre, a bakancsos turizmus infrastruktúrájának fejlesztésére 

irányultnak. Több válaszoló is felhívta arra a figyelmet, hogy a biztonságos túrázást kellene 

előnyben részesíteni: „ne kelljen az agresszív juhászkutyáktól félni a kijelölt túra utakon (pl. 

Fehérmező)” továbbá „Turistaútvonalak fejlesztése és biztonságosabbá tétele, gondolok itt a 

medveveszélyre.” Bicikli- és lovas turizmus köztudatba tétele is kijelölt helyen volt a válaszolók 

írásaiban, melynek megoldásaként bicikli útvonalak illetve lovas táborok szervezését jelölték 

meg. Az infrastrukturális fejlesztés is a válaszolók nagy részénél fontos helyen szerepelt: víz- és 

csatornahálózat kialakítása, utak javítása, színvonalas szálláshelyek létrehozása több 

kategóriában –hostel/hotel-. Az egyik válaszoló így vélekedik: „Balánbányán, Domokoson, 

Marosfőn, a Gyilkos-tónál létesüljenek színvonalas szálláshelyek több kategóriában (pl. hostelek 

is) hogy a turisták ne a távolabbi városokban keressenek szállást, amikor az Egyeskőhöz akarnak 

túrázni.” Mindezek mellett a turizmus sokszínűvé tétele érdekében még több aktív időtöltésre 

alkalmas attrakciót emeltek ki a válaszolók: felvonó, via-ferrata, kalandpark, kijelölt motoros 

útvonalak, kilátó pontok.  

A legtöbbször említett adminisztratív terület, mely a felsorolt konkrét fejlesztéseknek 

helyszínéül szolgálna, az Balánbánya. Csíkszentdomokos továbbá Gyergyószentmiklós 
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területeire is vannak elképzelve fejlesztések, ugyanakkor említésre kerültek Vasláb és Háromkút 

települések is.  

A válaszadók 62,5 %-a gyakran jár a Nagyhagymás térségében, 25%-a itt él, e mellett 12,5% 

néha jár a térségben. A munkacsoportban való részvétellel kapcsolatos válaszok a következő 

képpen lakultak: 62,5% részt venne a csoportban további 37,5%-a nem kíván részt venni. 

 

Következtetés: 

 Következtetésként elmondható, hogy a konzultáció lehetőséget ajánlott fel a lakosok 

véleményének kinyilvánítására. Ezen ötletek, vélemények, fejlesztési elképzelések a 

következőkben figyelembe lesznek véve. Turista útvonalak, bicikli útvonalak, felvonó, kilátó 

pontok, lovas turizmus, via-ferrata- minden beérkezett válasz egy szükségletet tükröz, melyek a 

lakosok illetve a látogatók számára is fontosak.  

Javaslat: 

 A válaszadók által kifejtett vélemények figyelembe lesznek véve a Nagyhagymás Övezeti 

Rendezési Terv elkészítése során. 

 

 


