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Az Alsó Garammente Regionális Partnerség – Leader társulás stratégiája 

640 kiosztva, 205 jött vissza  

 

1. Mivel elégedett a településén? 

1. Az óvodával és az iskolával (színvonalukkal, felújításukkal) 39 

2. Az új községi vezetőséggel (kommunikáció, hozzáállás, nyitás az emberek felé) 16 

3. Üzletekkel, elhelyezkedése, közelsége, (Jednota, fagyizó, virágüzlet, ruhás, öreg 

kocsma) 13 

4. Kulturális rendezvényekkel 12 

5. Szemét elszállítással 10 

6. Sportcsarnokkal 10 

7. Az új polgármesterrel 8 

8. A jól működő szervezetekkel (nyugdíjasklub, Csemadok, sportszervezet) 6 

9. Semmivel 6 

10. Középületek állapotával 6 

11. Templom felújítással 5 

12. Jó, hogy a neten is fent vannak a hirdetések, információk 4 

13. A VPP-sekkel 4 

14. Szolgáltatásokkal (posta, kozmetika) 4 

15. A hangosbemondóval (hallani és érteni lehet) 4 

16. Közvilágítással 3 

17. Temető nyitva tartással 3 

18. A községi hivatallal (készségesek, az emberekért vannak és nem fordítva) 3 

19. Gáz-, víz- és villanyhálózattal 3 

20. Az új buszmegállóval 3 

21. Lakhatási lehetőséggel 2 

22. Játszótérrel 2 

23. Mindennel  

24. Egészségügyi ellátással  

25. Falu fekvésével, természeti adottságaival 

 

2. Ön szerint a településén mely problémákat kellene megoldani? 

1. (f) Utak és járdák rossz állapota 

2. (a) Munkanélküliség 

3. (e) Illegális szemétlerakatok 

4. (m) Az egészségügy és a szociális ellátás színvonala 

5. (l) Közterületek és a falu egész külalakja 

6. (h) Nincs a pihenésre és a szabadidő eltöltésére alkalmas övezet 

 

 

3. Ön szerint mi hiányzik leginkább a településén? 

1. Kerékpárút (Párkányba, vasútállomáshoz, szőlőhegyre, Dunához) 33 

2. Helyi termelői piac 30 
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3. Nyugdíjasok, betegek számára foglalkoztató (ebédkihordás az egyedülálló 

nyugdíjasoknak, idős-beteg emberekről való gondoskodás, takarítás, bevásárlás, 

gyógyszerek beszerzése) 28 

4. Kanalizáció, szennyvízcsatorna, szennyvíz elvezetése 22 

5. Parkok, közterületek, pihenőzónák, szabadidős park 21 

6. Kulturális központ, közösségi ház (filmvetítések, szabadtéri színpad, mozi, 

tanfolyamok az esti órákban, kultúrszervező, a szabadidő hasznos eltöltése, színházi 

előadások, koncertek) 20 

7. Halastó kikapcsolódásra (csónakázás, horgászás, úszás, strandolás, télen korcsolyázás) 

17 

8. Gyógyszertár 16 

9. Nagyobb nyitott, központi játszótér (park padokkal) 14 

10. Fiataloknak szórakozási lehetőségek, klubhelyiség, szabadidős programok 14 

11. Járható és használható járdák minden utcában 14 

12. Tájház, falusi múzeum, működő faluház 12 

13. Könyvtár (felújított, programokkal teli + internet) 12 

14. Rendezett közterületek (padokkal, szemétkosarakkal, több helyre szemétgyűjtő 

szigetet) 11 

15. Közbiztonság (falusi rendőrség, polgárőrség, kamerákat a faluba is) 9 

16. Szolgáltatások (étterem, lángossütő, töltőállomás, mosoda, cipész, masszázsszalon, 

bankautomata) 9 

17. Gyerekeknek sportolási lehetőségek (nyitott pálya: foci, kézi-, kosárlabda, ping-pong) 

9 

18. Vegyesbolt 8 

19. Felújított, modern buszmegállók 7 

20. Gyerekorvos 7 

21. Munkahelyek a fiataloknak 7 

22. Esővíz elvezető árkok kialakítása, felújítása 7 

23. Temető rendezése (utak felújítása) 5 

24. Fogorvos 5 

25. Tiszta ivóvíz 3 

 

 

4. Miben látja a települése fejlődési lehetőségeit?  

1. Munkahelyteremtés a régióban 52 

2. Turizmus fejlesztése, falunk szépítése 17 

3. Bortermelői ágazat fellendítése (borfesztivál, szőlőhegy, szőlő felvásárlás, 

borturizmus) 13 

4. A lakosság összefogásában, összetartás (emberek közötti kapcsolatok javítása) 12 

5. Utak, lefolyók, árkok, járdák javítása10 

6. Halastó felújítása (pihenő övezet kialakítása ott) 8 

7. Kistermelők támogatása 6 

8. Anyagi források megteremtése, EU-s projektekben 6 

9. Jó szervezésben 5 

10. Idősebb, beteg, egyedülálló emberekkel való törődésben (nappali idősek otthona) 4 

11. Új sportlétesítményekben 4 
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12. Népszerűsítésben, propagációban 3 

13. Több kulturális programot 3 

14. Információ áramlás javításában (együttműködés a képviselők és a lakosok között) 3 

15. Szennyvíz elvezetésének megoldása, kanalizáció kiépítése 2 

16. Vízvezeték korszerűsítése 2 

17. Helyi termelői piacok 2 

18. Szociális szövetkezet kialakítása 2 

Az ifjúsági alap és az újszülöttek támogatása – tovább működtetni 

Falunk értelmesebb, szorgalmas polgárait elismerő oklevéllel jutalmazni, ösztönző lehet  

Az adókat mindenkitől behajtani  

Némely korrupt képviselő menesztésében  

Viac starať sa o občanov v hmotnej núdzi  

Együttműködésben a többi településsel  

Szelektív hulladékgyűjtés  

Közbiztonság  

Közösségi gyümölcs-felvásárlás, feldolgozás  

Új buszmegállók 

Az iskolában 

Szabadidős tevékenységekben  

Jó kapcsolat a lakosság és a községi hivatal között  

Jobb propagáció (nem elég csak a borászokat reklámozni, van itt sok minden más is és még 

lehetne is – múzeum, faluház, stb.) 

 

 

5. Mit változtatna településén? 

1. Helyi halastó, patak felújítása, kitisztítása 24 

2. Utak, járdák állapotán (felújítás, új járdák) 20 

3. Munkalehetőségek 15 

4. A falu külalakja, arculata 14 

5. Arculattervezés a falunak, utca névtáblák 11 

6. A lakosok hozzáállása az eseményekhez, programokhoz, a mindennapi közügyekhez, 

összetartás 8 

7. Kanalizáció 8 

8. Virágokat, padokat, szemétkosarakat a közterületekre, parkosítás, zöldövezetek 8 

9. Buszmegállók felújítása 7 

10. Közbiztonság 7 

11. Gyakoribb takarítás, szemételhordás, szelektív gyűjtés 6 

12. Illegális szemétlerakatok eltüntetése 6 

13. Szélesebb korú szelektív hulladékgyűjtés 5 

14. Közlekedési táblák 5 

15. Sok a gondozatlan, elhanyagolt ház, telek (ezek felszámolása) 5 

16. Több kulturális eseményt (szabadtéri) 5 

17. Esővíz elvezetése, árkok kialakítása 4 

18. Tisztaság 3 

19. Kerékpárút 3 

20. Egészségügyi ellátás színvonalának növelése (gyerekorvos, fogászat, stb.) 3 

21. Buszjáratok esti órákban is, közlekedési lehetőségek 3 

22. Ugyanannyi információt Kis Muzslára és Csenkébe is 3 
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23. Temetőben a főút állapotán és a kápolna felépítése 2 

24. Mindent 2 

Termelőüzem létesítése (a fiatalok itthon maradjanak) 

Mindennapos nyitva tartás a községi hivatalban – ahogy a kampányban ígérve volt 

Hozzáértő ember alkalmazása a közterületek fenntartásában  

Temetőben eltörölni a nyitva tartást  

Karácsonyi díszkivilágítást 

Parkokat  

Fiatalokkal való foglalkozások 

Kóbor kutyák  

Ne a szólóhegy legyen az első (többen vagyunk egyszerű emberek mint a szőlősgazdák)  

Kultúrház épületének felújítása  

Játszótér nagyobb méretben padokkal, pihenőkkel a nyugdíjasoknak is szolgáljon  

Szőlőhegyre utak rendezése 

Teret adni a fiataloknak – bevonni őket a tervezésbe  

Hirdetés este is 

A lakosság pontosabb, sokrétűbb informálása  

Buszmegállók állapota  

Információs táblák kihelyezése (hol, merre pl. a temető, középületek, posta, sportcsarnok stb.) 

Mozi (filmek vetítése)  

Iskola, óvoda további fejlesztése  

Kamionforgalom kizárása a faluból 

 

 

Egyéb javaslatok: 

- Nincs villany a főutat a kertalja utcával összekötő panelút mellett, 

- A mostani buszmegállók csak a hirdetések felragasztására alkalmasak, más falvakban 

a buszmegállók a falu díszei – nálunk a falu szégyenei, 

- Helyi borászoknak közös megjelenés egy falusi vinotékán belül (mint pl. 

Burgerlandban) 

- Az utóbbi években el lett sorvasztva a közösségi szellem. Ezt kellene újra beindítani 

és megszüntetni a helyi szervezetek belső széthúzását  

- A falu úgy néz ki, mintha nem lenne gazdája, a szólóhegy pedig virágzik, pedig a falu 

lakosságának nagyobb részének semmi köze a szólóhegyhez 

- A 70 év feletti lakosok adóterheinek enyhítése 

- A képviselők rendszeresen (kéthavonta) látogassák meg a lakosokat, hogy 

megismerjék a helyzetüket, esetleges panaszaikat és próbálják azokat orvosolni 

- Miért idegenek dolgozzák fel a saját márkanevük alatt a muzslai szőlőt? 

- Terményfelvásárlás megszervezése – helyi feldolgozása, régiós márkanevek, 

terményfajták létrehozása  

- Obnoviť chodník vedúci k železničnej stanici  

- Ha a választásokkor megígért dolgok megvalósulnak, akkor semmi nem fog hiányozni 

- Halastóban fizetett halászat és a hozzá tartozó szolgáltatások  
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- Hangosbemondó megszüntetése: rosszkor van a hirdetés – legtöbb dolgozó ember 

olyankor még nincs otthon, vagy épp pihenne az éjjeli műszak után, minden házba 

internet, e-mailen keresztül infó-átadás, visszanézhető weboldal  

- Bevezetni a falurendőrséget: ezzel is visszafojtani az illegális szemétlerakatokat, 

betöréseket 

- A falu központjában megszüntetni a szemétlerakatot  

- Az Érsekújvárból érkező vonatokhoz – főleg délután, este – autóbusz közlekedés 

bebiztosítása az állomásról (esetleg a községi busszal megoldani) 

- A ki nem használ földterületeken kertészet létrehozása, ami munkahelyet teremtene 

- Fiatalok bevonása mindennemű munkába, brigádba 

- Érdeklődési területek (előadások, tanfolyamok, sportrendezvények, stb.) 

feltérképezése személyes beszélgetések alapján 

- Teret, lehetőséget adni azoknak, akik valamilyen formában hozzá tudnak járulni a falu 

fejlődéséhez 

- Aktívabb és személyesebb kapcsolat a képviselők és a lakosok között 

- Közlekedési csatlakozások: a kornyékbeli falvak megközelítése tömegközlekedéssel  

- Utcanevek: probléma elmagyarázni a futároknak, hogy hol lakunk, ha rendelünk 

valamit 

- A járdák hiánya miatt életveszélyes a közlekedés, mivel az autósok gyorsan hajtanak, 

a gyalogosok pedig az utcán közlekednek 

- Adók befizetése: ki mit fizet be és ki mit nem – ellenőrzés, számonkérés, behajtás – 

hisz csak ezekből a jövedelmekből lehet majd fejleszteni 

- A Lubík-kertbe (Párkány felé a gólyafészek feletti háromszögnél) min. 2-3 padot + 

bekeríteni, hogy a gyerekek tudjanak játszani (mivel a főút mellett van) 

- Temetői lopások megszűntetése  

- Ne csak a szólóhegyre szervezni takarító-brigádot: a falu területén összefogással 

megtisztítani a szeméttelepeket 

- Több közmunkást bevonni a tisztaság megőrzésébe 

- A már meglévő lehetőségek jobb kihasználása, pl. focipálya, sportcsarnok 

- Boltok, hogy ne kelljen mindenért Párkányba futkosni 

- Szakkorok, foglalkozások indítása – akár az iskola épületében is délutánonként 

- Felszólítani azon lakosokat, akik kereszteződésekben laknak, hogy rendszeresen 

nyessék meg a fákat és bokrokat – a balesetek megelőzése végett 

- Halastó felújítása, kihasználása turisztikai célokra télen-nyáron, mellette kis büfé 

meleg itallal, minimális alapfokú élelmiszerekkel 

- A leendő tájházban: rokka, szőlész felszerelések a régi időkből, péklapát, lovas kocsi, 

szekér, mosódeszka, stb.) – a fiataloknak bemutatni az elődeik életét 

- Az adófizető dolgozóknak tegyék kellemessé a falut, ha hazajönnek az egésznapi 

munkából ne az italozó munkanélkülieket lássák üveggel a kezükben 

- Falunap szervezése, a faluból elszármazottak munkáinak bemutatása (festők, pl.) 

- Üzemi konyha működtetése a kultúrház alaksorában: megoldódna az idősebb lakosság 

ebéddel való ellátása, sót az iskolások, a községi hivatal alkalmazottai és a szövetkezet 

dolgozói is igényelhetnék a napi menüt 

- Pénzügyi gazdálkodás oktatása az iskolában vagy tanfolyam-előadás keretében: hogy 

ne dőljenek be a sok reklámnak és ha a családban rossz példák vannak, ne azt 

kövessék, másolják. 
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- A szűk utcában parkolnak az autók  

- Magas szemételhordási díj  

- Orientačná mapa na verejnom priestranstve  

- WI-FI pripojenie na verejnom priestranstve  

- A templomba melegítős párnák beszerzése télre  

- Közutak-mellékutak rendbetétele, kitáblázása –honnan hova lehet eljutni, mi, hol, 

merre van 

- Állandó éjszakai közvilágítás hiánya  

- A hétvégi autóbusz közlekedés  

- Közvilágítás a falu egész területén  

- Zöld szemét elszállítása és megoldani a felhasználását. 

 

 

 


