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Háttér 

Új seprő jól seper! Ebben bíztunk, amikor a választások után kezdeményeztük, 

hogy a jövő céljainak, a falu fejlesztési irányinak minél tudatosabb tervezése 

érdekében készítsük el a falufelmérést. A felméréssel elsősorban az volt a 

célunk, hogy képet kapjunk a lakosság összetételéről, pl.: kik, milyen 

körülmények között laknak, mivel foglalkoznak, mi az, amin változtatni 

szeretnének, milyen ügyekben várnak elöljáróiktól megoldást, segítséget, 

milyen javaslataik, ötleteik vannak a továbblépéshez, mit szeretnének tenni 

saját és környezetük életének jobbításáért. 

Nem csalódtunk. A negyven oldalas anyag - amelyet most az érdeklődők 

böngészhetnek - sok-sok évre feladja a közösségnek a leckét. Ahhoz 

azonban, hogy ebből valami megvalósuljon nem csak a döntéshozók, hanem 

a közösség aktivitására, akaratára, megértésére is szükség lesz. Tudomásul kell 

venni a realitásokat - pénz, szakértelem, érdekek, bizalom -, ha mindenki 

erejéhez, lehetőségeihez képest hozzájárul a változtatásokhoz akkor sikerül.  
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Összefoglalás, értékelés 

 

1.1 Lakhatási körülmények 

Ebben a kérdésben azt tettük fel a lakosságnak, hogy milyenek a lakhatási 

körülményei. A kapott válaszokat százalékos bontásban láthatjuk. 

 

 

1.2 Lakóingatlan típusa 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy azok az ingatlanok melyekben lakunk, milyen 

komfortfokozatban állnak. Szerencsére a komfort nélküli lakások arány mára már 

10%-alá csökkent.  

 

 

1.3 Közművesítés 

Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen arányban vannak az ingatlanokba bevezetve 

az alábbi közművek. 

 

66,67% 

32,54% 

1,57% 0,57% 

Belterületi családiház

Külterületi zárkerti ingatlan

Nem válaszolt

Önkormányzati ingatlan

52% 

18,4% 

12% 

9,6% 
8% 

2,36% 
Összkomfortos

Komfortos

Félkomfortos

Komfort nélküli

Dupla komfortos

Nem válaszolt
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1.4 Lakóhely megközelíthetősége 

Ebben a kérdésben az ingatlanjainkhoz vezető utakra voltunk kíváncsiak, jól látható, 

hogy a többséghez aszfaltos út vezet. 

 

1.5 Tervez-e a család 5 éven belül az ingatlannal kapcsolatban beruházást 

Itt az ingatlanok akár felújítására voltunk kíváncsiak, a válaszok megtekinthetők 

százalékos arányban. 

 

 

1.6 Ha igen, akkor mit? (Épületen belül, telken belül, pl. kemence, ól, 

tárolók, stb.) 

Ennél arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen ingatlannal kapcsolatos beruházást 

szeretnének a családok. A diagramon százalékos arányban láthatóak a válaszok. 

27,09% 

19,82% 
18,28% 

15,2% 

14,76% 

4,85% 2,36% 
Vezetékes áram

Vezetékes víz

Szennyvíz hálózatra rákötött

Vezetékes internet

Gázvezetékre kötött

Mobil internet

Nem válaszolt

63,2% 22,4% 

14,4% 

1,57% 

Aszfaltos út

Földút

Kövezett út

Nem válaszolt

54,47% 45,53% 

3,15% 

Igen

Nem

Nem válaszolt
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1.6.1 Egyéb válaszok 

Ennél minden más ingatlannal kapcsolatos beruházásra kíváncsiak voltunk. 

Felsoroltunk párat a válaszadók válaszai alapján. 

 Út burkolása 

 Épületen belül 

 Életkörülmények javítása 

 Tyúkól 

 Tetőfelújítás, magasítás 

 Tető, központi fűtés 

 Terasz beépítés 

 Szennyvíz 

 Kerítés, kerti tároló építés 

 Kerítésbontás 

 Gáz bevezetés 

 Gyümölcsfeldolgozó 

 Tetőtér beépítése 

 Melléképület építés, belső munkák: festés 

 Hőszigetelés, tereprendezés, parkosítás 

 A malomépület felújítása után múzeummá történő megnyitás 

2.0 Együtt élők száma 

Ennél a kérdésnél kíváncsiak voltunk az egy háztartáson belül élők számára. 

Diagramunkon láthatók a számok. 

59,84% 
16% 

15,16% 

8% 

1% 

nem válaszolt

felújítás/korszerűsítés

állagmegóvás/karbantartás

építés/bővítés

bontás
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2.0 Milyen jogcímen tartózkodik az ingatlanban 

Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen arányban vannak tulajdonosok/bérlők a 

faluban. Az alábbi diagramon jól látható, hogy a legtöbben tulajdonosok vagy 

családtagok. 

 

2.4 Hozzájárul e, hogy az önkormányzat hírleveleket küldjön Önnek 

Ebben a kérdésben azt tettük fel a lakosságnak, hogy szívesen vennék-e a hírlevelek 

küldését, láthatóan a többség igennel válaszolt. 

 

2.5 Életkor 

Itt a válaszadók életkorára voltunk kíváncsiak. Alább látható a diagramon százalékos 

arányban a válasz. 

27,32% 

23% 19,17% 

12,5% 

8,33% 
5,51% 

1,67% 1,67% 0,83% 0% 0% 
2 fő

1 fő

3 fő

4 fő

5 fő

Nem válaszolt

7 fő

65,42% 

31,67% 

2,92% 0% 

Tulajdonos

Családtag

Bérlő

Nem válaszolt

68,4% 

31,6% 

11,67% 

Igen

Nem

Nem válaszolt
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2.6 Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége 

Ez inkább statisztikai kérdés volt, hogy lássuk milyen az iskolai végzettség aránya, 

százalékos lebontásban látható. 

 

2.7 Foglalkozása 

Ezt a kérdést azért tettük fel, hogy lássuk milyen a foglalkoztatottság aránya. Jól 

látható, hogy szerencsére alacsonyabb a százalékban vannak az álláskeresők. 

 

2.8 Mióta él Cserkúton 

Ehhez a kérdéshez való válaszokban, látható, hogy valamennyivel többen költöztek 

Cserkútra az elmúlt 10 évben. 

30,38% 

28,69% 

13,50% 

8,86% 

8,02% 

4,64% 
3,38% 

2,53% 1,25% 
36-50 év

51-65 év

66-80 év

25-35 év

6-17 év

18-24 év

80 év felett

27,23% 

25,53% 
24,68% 

11,49% 

11,06% 

2,08% 

Szakmunkásképző

Egyetem,főiskola

Középiskolai érettségi

Jelenleg tanuló vagy fiatalabb

Befejezett általános iskola

Nem válaszolt

25,4% 

23,39% 
22,58% 

12,1% 

9,27% 

3,63% 

2,02% 
0,81% 0,81% 3,33% 

Nyugdíjas

Fizikai dolgozó

Szellemi foglalkozású

Tanuló / gyermek

Vállalkozó

Álláskereső
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2.9 Tagja e valamelyik civil szervezetnek 

Ezt a kérdést azért tettük fel lakosságunknak, hogy lássuk, mennyire vesznek részt 

különböző Egyesületek vagy Klubok munkáiban. A válasz százalékos arányában 

megtekinthető. 

 

 

2.10 Tervez-e az elkövetkező 5 évben képzést, továbbképzést, újabb 

szakképesítés megszerzését? 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosságot érdeklik-e a továbbképzések lehetősége. 

 

2.11 Amennyiben igen, milyen szakterületen 

Egyébként a válaszadók ezeket jelölték a legtöbben. 

 Szakmunkák 

 Nyelvtanulás 

35,4% 

32,74% 

31,86% 

5,83% 

0-10 éve

10-20 éve

Több mint 20 éve

Nem válaszolt

67,43% 

15,83% 

11,93% 

4,59% 
4,59% 

4,13% 3,21% 2,29% 1,83% 0% Nem

Nem válaszolt

Faluszépítő és Környezetvédő
Egyesület

Nyugdíjas Klub

Polgárőr Egyesület

75,11% 

24,89% 

4,58% 

Nem

Igen

Nem válaszolt
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 Egészségügy 

 Középiskola 

 Egyetem 

 Kézműves 

 Gimnázium 

2.12 Tervezi-e a következő 5 évben, hogy elköltözik a faluból 

Ezt a kérdést azért tettük fel a lakosságnak, hogy láthassuk, szeretnek e itt élni, 

közösségünkben. Szerencsére a válaszadók nagy része nem szeretne elköltözni, 

ezeket százalékos lebontásban láthatjuk. 

 

2.13 Ha igen, miért? 

Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy ha tervezi 5 éven belül a költözést, akkor miért. 

Felsoroltuk a válaszadók válaszait erre a kérdésre. 

 Munkavállalás 

 Mert egyre jobban nehezemre esik rendben tartani a területet. - Többnyire 

egyedül vagyok 

 Ideiglenesen lakik itt, édesanyját ápolja 

 Gyermekeink elkövetkező évei valószínűleg a fővároshoz kötik őket, illetve 

külföldi tanulmányok várhatóak - szintén a gyerekek kapcsán, - ezért 

rugalmassá kell válnunk térben (és időben). 

 Eddig a barátnőjénél lakott, életvitelszerűen nem tartózkodott az ingatlanban, 

mostanában költözött haza. 

 Albérletben, életvitelszerűen Pécsen él, ez csupán a bejelentett lakcíme 

 A megszokottól eltérő fejlődési irányvonalak és élettani gyakorlatok miatt 

 gyermekünk közül kettő csak a hétvégéket tölti Cserkúton, mindketten máshol 

tanulnak. Előreláthatólag 3-4 év múlva vagy Budapesten, vagy külföldön 

lesznek, így mi, szülők próbálunk "mobilissé" válni. 

2.14 Szeretne a részletes kérdőívre is válaszolni 

Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy válaszolnának-e a részletes kérdőívünkre is. Látható a 

diagramon, hogy a többség igennel válaszolt. 

92,24% 

7,76% 

3,33% 

Nem

Igen

Nem válaszolt
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3.1 Ingatlanban tartózkodás formája 

Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosok milyen jogcímen tartózkodik az 

ingatlanokban. Lent látható a diagramon a válaszadók válaszai alapján. 

 

 

3.2.1. Milyen programokat javasol gyermekeknek 

Ebben a kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen programokat szeretne a 

lakosság a gyermekek, a fiatalok, a felnőttek és az idősebbek részére. 

Milyen programokat javasol gyermekeknek:  

 ügyességi játékok, vetélkedők, kirándulások 

 különböző szakkör, báb-zene tánc, színjátszás 

 klub, tábor,  

 sportrendezvények, gyerekklub, gyerekfoglalkozás, készségfejlesztés 

 sport  

 nyári táborok,- napközis tábor, kézműves foglalkozások, gyermek műsorok, 

 meglévők megőrzése 

 játszókör 

 kézműves játékfejlesztés, közös tánc és ének tanulás 

 vetélkedők, ügyességi játékok, készség fejlesztők, hagyományőrző 

rendezvények 

 színházlátogatás 

 jól felszerelt játszótér, játszóház 

 bicikli verseny, kötélhúzó verseny 

 táncház 

57,08% 
42,92% 

0% 

igen

nem

nem válaszolt

67,13% 11,00% 

10,95% 

4,50% 
3,21% 3,1% 

Szülő / élettárs

Együtt élő személy

Nem válaszolt

Gyermek

Nagyszülő

Rokon
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 gyerekfoglalkoztató 

 gyereknap, alkotótábor 

 illemtan, KRESZ oktatás 

 horgászverseny 

 horgásztónál gyerektábor, tónál több program, több szabadtéri program 

 horgász tábor 

 farsangi bál 

 Bia és Szakács Gyula továbbá Barbi játékos programjai 

 lángos-evő verseny, zsákban futás, kötélhúzás, kerékpárverseny 

 Mikulás váró, kézműves nyuszi- és karácsonyváró, Mikulás ünnepély 

 játékos kreatív közös összejövetelek, a környék természeti értékeinek 

megismertetése 

 heti/havi rendszerességgel korcsoportonként elkülönítve játszóház, helyi 

pedagógusok/szülők vezetésével, régi játékok felelevenítése, bemutatása 

 zenetanulás, közös zenélés 

 internet használatának lehetőségei, előnyei, hátrányai, veszélye  

 

 

 

3.2.2. Milyen programokat javasol fiataloknak:  

 kirándulások, túrák, sportrendezvények, sportnapok 

 társas játszókör, színjátszó tábor, nyári tábor 

 táncverseny 

 táborok, filmklub, drámapedagógia 

 sport, foci, tenisz 

 koncertek, zenei rendezvények 

 közös elbeszélgetések az élet nagy kérdéseiről  

 klubélet, előadások, idegen nyelvoktatás, társadalmi munka a faluban 

 horgászverseny, horgásztónál gyerektábor, több szabadtéri program 

 farsangi bál  

 drog és alkohol elvonó kúra illemtan 

 aerobik, fotó szakkör, filmklub 

12% 

15% 

8% 

6% 

4% 

21% 

8% 

8% 

17% 

1% 
meglévők megőrzése

játszóház

kirándulás

gyereknap

vetélkedő

összejövetel

tábor

sportrendezvény

gyerekfoglalkozás, kézségfejlesztés (kézműves)

nincs ötlete
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 meglévők fenntartása 

 kézműves foglalkozások, ősi mesterségek megismerése 

 jól működtetetett ifjúsági klub, filmklub, olvasókör  

 a sikeres életvitel, stratégia kérdései, párkapcsolat problematikája, 

konzultációk, szerepjátékok 

 népi hagyományok felelevenítése, népdal, táncház, igény szerint népdalkör 

vagy kórus létrehozása 

 ismeretterjesztő előadások 

 

 

3.2.3. Milyen programokat javasol felnőtteknek: 

 kirándulások, túrák, bálok 

 több rendezvény a tó körül, sportrendezvények 

 találkozások, összejövetelek 

 torna 

 szoba színház, vagy Önkormányzat által szervezett utak esetleges 

színházlátogatásra 

 szabadtéri rendezvények 

 értelmes társadalmi munka 

 problémamegoldó klub 

 nevezetes ünnepek megtartása (pl. nőnap) 

 május elsejei kolostor kirándulás, kulcsos házlátogatás 

 meglévők fenntartása, régi hagyományok felébresztése 

 majális, falunap 

 kézimunkázás, festés 

 koncert, ismeretterjesztő előadás, családi vetélkedő 

 ismerkedési est, Katalin bál, Anna bál, farsangi bál 

 horgászat, horgászverseny, horgász tábor 

 filmklub, egészségügyi szűrő 

 irodalmi esték 

 majális, szüreti fesztivál, koszorúzási megemlékezések 

 családi est, futball, számítástechnikai oktatás 

5% 

2% 

26% 

12% 

1% 

11% 

7% 

6% 

6% 

13% 

1% 
néptánc,táncház,táncverseny,aerobik

zenei rendezvény

sportrendezvénye,foci,tenisz

kirándulás

nyelvoktatás

rendezvények

előadások,filmklub,fotó szakkör

tábor,nyári tábor

nincs ötlete

összejövetelek,klubok

koncert,színház
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 kézműves foglalkozások, énekkar, tánc, jóga, néptánc, táncház 

 ismeretterjesztő és irodalmi előadások 

 fotókiállítások, filmvetítések 

 buszos kirándulás, ismerd meg hazádat 

 szakmai ismeretek bővítése, amire igény mutatkozik 

 

 

3.2.4. Milyen programokat javasol idősebbeknek: 

 összejövetelek, beszélgetések 

 rendezvények előadások 

 nyugdíjas találkozó, zenés estek 

 nyugdíjas klub 

 koncert, ismeretterjesztő előadás 

 kirándulások, színházlátogatás, irodalmi estek 

 színjátszó kör 

 kirándulás gyógyfürdőkbe, közös főzés, régi filmek vetítése 

 születésnap, névnap megtartása 

 idősek napja, kulturális programok 

 horgászverseny, gyógytorna 

 felolvasó klub 

 falunap 

 egészségügyi szűrés 

 családi estek 

 idős látogatás és segítés, felolvasások 

 néptánc, táncház 

 egyesületekkel szorosabb kapcsolat tartása 

 kiállítások, festmények, kézműves alkotások, saját és művészek alkotásaiból 

 jól működő nyugdíjas klub 

 kézimunka kör, kártya, társasjátékok 

 egészségmegőrző program 

 egészségügyi ismeretterjesztés, elsősorban a prevenció miatt 

3% 3% 

25% 

6% 

3% 

4% 

3% 3% 

13% 

11% 

8% 

3% 
zenei rendezvény

eü busz szűrő

összejövetelek

előadások,filmklub

színház

nincs ötlete

koncert

oktatás

kirándulás

rendezvények

sportrendezvények

tánc,aerobik
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3.3 Milyen közösségi ünnepeken, rendezvényeken venne szívesen részt? 

Ennél a kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosság milyen rendezvényeken 

venne részt leginkább. A válaszokat láthatják az alábbi diagramon. 

 

 

Egyéb közlendő a 3.3 pont válaszaihoz 

Itt más egyéb rendezvény ötletet fel lehetett sorolni, a legtöbbet írtak láthatóak. 

 éjféli mise karácsonykor. 

 szüreti bál, más stílusban Katalin bál 

 templomi koncert advent idején. 

 internetszoba mellé. Pl. újságolvasó, sakk, társasjátékok... 

 Nagyanyáink Kosztolója, Porcsin Piknik, kirándulások, kézműves vásár 

 legyen faluszépítő nap, szemétszedés közösen 

 kézműves szakkörök (kosárfonás, horgolás, pecsvörk, barkácsolás) Családi 

napok (közösen tanulható, szórakoztató vetélkedők, túrák)  

 jó ötletnek tartanám, ha a falu bekapcsolódna a Föld órája programba (idén 

márc. 28-án volt) 

 hagyományok ápolása 

4% 

12% 

18% 

14% 
6% 

14% 

5% 

6% 

2% 
15% 

4% 
tánc,táncház
EÜ szűrés,torna
összejövetelek
meglévő programok fenntartása
előadások
nyugdíjas klub
nincs ötlete
koncert
színház
kirándulás
rendezvények

12,7% 

8,73% 

6,92% 

6,24% 

6,12% 

5,33% 

5,33% 4,99% 

4,99% 

4,88% 

4,54% 

4,42% 

4,08% 

3,97% 

3,97% 

3,85% 

3,74% 

2,95% 

2,27% 

10,95% 

Falunap Majális

Kenyérünnep Gyereknap

Szüreti bál Márton-nap

Adventi hétvégék Mikulás ünnepség

Március 15. ünnep Farsangi bál

Föld napja Egyesületi rendezvények

Szilveszter Bányásznap

Kulturális örökség napja Nyugdíjas nap

Adventi gyermekprogramok Húsvét

Pünkösd Nem válaszolt
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3.4 Milyen tudáskörök érdeklik, miről hallgatna szívesen ingyenes előadást / 

tanácsadást 

Itt olyan javaslatokat kértünk a lakosságtól, amin szívese részt vennének. Felsoroltunk 

néhányat. 

 továbbtanulásról, életvitel, sport, egészséges életmód, társadalmi problémák 

 természetvédelem, energiahasznosítás, megújuló energia, népi mesterségek, 

házi praktikák, internet, facebook használat 

 természettudományi kertészeti állat- és növény védelem gyermek és ifjúsági 

neveléssel kapcsolatos gyógyászat természeti kincseink, gyógynövények 

 kertészet, utazás, hagyományőrzés 

 pénzügyi, közösség építési, helytörténeti, kertészeti 

 pályázati hírek 

 művészeti dolgok, falu története, kertápolás, bányászati múlt, geodézia 

története a hegynek, csillagászat 

 mezőgazdaság, önellátás 

 környezetünk, épített környezetünk 

 politikai, irodalmi író-olvasótalálkozó 

 jogi 

 úti élményekről előadás 

 fotózás 

 gyerek informatika 

 internet és facebook, marketing, kézműves, 

 gasztronómia, szépségápolás, egészségmegőrzés 

 mentálhigiénia 

 vállalkozás indításáról szóló előadások 

 idegen nyelv 

 természetes gyógymódok 

 pénzügy/család/sport 

 olyan gazdák, akik valamiben sikeresek és ezt szívesen átadnák egy fórum 

keretein belül, hogy a falubelieknek kedvet csináljon, és ez által színesedne a 

falu kép, természetesen olyan tevékenységekre gondolok, amik a falu életébe 

beilleszthető. 

 pályázati lehetőség, pályázás kivitelezése, elsősegélynyújtás 

 növények metszése, oltása, szemzése, gyermeknevelés 

 irodalmi est, könyv bemutató, ezotériáról, a világ vallásairól 

elsősegélynyújtásról, az újraélesztés és a kötözés gyakorlati bemutatásával 

 filmmúzeum 

 népszokások 

 biokertészet, állattartás, falusi gazdaság 
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3.5 Mely sporteseményeken, szervezett kirándulásokon venne részt 

Ennél a kérdésnél olyan javaslatokra, véleményekre voltunk kíváncsiak, hogy a 

lakosság milyen sporteseményen, kiránduláson venne részt. Felsoroltunk néhányat 

közülük. 

 túrázás a közeli hegyekbe, vagy más túraútvonalakon, terepfutás jógaedzés a 

faluban 

 társastánc 

 pécsi sportesemények látogatása 

 nyugdíjas kirándulás 

 mozgáskorlátozottaknak is alkalmas 

 külföldi és belföldi szervezett kirándulás 

 asszonytorna, táncklub 

 közös focicsapat, közös természettúra 

 környezetünk tematikus megismerése hozzáértő vezetőkkel 

 családi vetélkedők 

 futás 

 horgászverseny nyugdíjas kirándulások 

 asztalitenisz 

 aerobic 

 telekocsi szervezéssel: fekete gólya, búbos banka, gyurgyalag megfigyelő 

túrák szervezetéssel, éjszakai égbolt túra 

 Ismerd meg hazádat! - buszos kirándulások 

 kosárlabda 

 lengőteke  

 

3.6 A falunap mely program/műsortípusait látogatja szívesen? 

Ennél a kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek azok a programok, amiket a 

lakosság inkább részt venne. Diagramunkon láthatóak a válaszok. 

 

 

17,33% 

13,54% 

13,36% 

10,83% 10,29% 

8,84% 

7,22% 

6,32% 

5,23% 

4,87% 
8,76% 

2,17% 
Bográcsozás, kemencézés, hagyományos ételkóstolók, főzőverseny

Vásárlás helyi és környékbeli termelőktől, alkalmi árusoktól

Könnyűzenei koncert

Lakók önszerveződő, amatőr előadásai

Gyermekműsorok

Gyermekjátszó és készségfejlesztő programok

Stand up

Sport és más ügyességi versenyek

Vetélkedők

Sportesemények

Nem válaszolt

Nem veszünk részt a falunapokon
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Egyéb közlendő a 3.6 pont válaszaihoz 

Kíváncsiak voltunk egyéb műsor/program ötletre. Felsoroltunk néhányat, a 

válaszadók válaszaiból. 

 tudományos előadás 

 templomba komolyzenei program szervezése, bál és táncház 

 légvár, a tűzijáték felesleges, legyen fizetős 

 természetes anyagok felhasználása 

 a tűzijáték és koncert felesleges pénzkidobás, környékbeli népi együttesek 

meghívását javaslom helyette 

 sportverseny a felnőtteknek is legyen 

 néptánc, táncház 

 olyan közös programok ahol látszik, hogy a falu együtt gondolkodik és 

cselekszik, miközben jól érzi magát. Ilyen eseményekre nagyon vágyom. 

 korongozás bemutatása, kipróbálása 

 játékok gyermekeknek, lovaglás 

 közös alkotás, sorverseny, főzőverseny, játékos-szórakoztatóvetélkedők  

 egyéb humoros, aszfalton lehessen táncolni 

 a környékbeli falukból is meghívni amatőr csoportokat (ének, tánc stb.) 

 a gyermekprogramokon részvétel természetesen nem a saját aktív 

részvételemet jelenti, hanem az unoka, vagy dédunoka kíséretét, az ő 

részvételüket, a "Stand up" egy szűk műsor kategória, a stand up- osokon kívül 

más fellépőket is el tudok képzelni és szívesen látok, előadó művészeket (pl. 

humoristákat, zenészeket) 

4.0 Az önkormányzat rendelkezik ingatlanokkal, földekkel, milyen célra 

lehetne ezeket hasznosítani 

A legtöbben gazdálkodást, biogazdálkodást, zöldség, gyümölcsök termelését 

szeretnének a rászoruló családok számára is. Üvegházakat, virágosítást, fák ültetését, 

fóliaházat, állattartást. Vannak, akik parkosítanának, játszóteret, gyerektábort 

szeretnének, sportpályát, kutyasétáltatót, vagy éppen közösségi terek kialakítását 

látnák szívesen. Van, aki inkább szélerőművet, megújuló energiát, faluház építését, 

vagy turizmusra használná fel, de van, aki bérbe adná, eladná, befektetné vagy 

éppen rendezvényteremre. Valaki mini golf pályát, uszodát, termelői piacot szeretne, 

ami még fontos, hogy volt, aki a fogyatékkal élőknek adna helyet. 

Egyéb ötletek, vélemények: 

 konyhakerti növények: - zöldségek gyümölcsök, fűszernövények termesztése, - 

palántázás, üvegházak - közmunkások által megművelt területek, falu 

lakossága kedvezményesen jutna a megtermelt növényekhez. állattenyésztés: 

baromfitartás - tojás felvásárlás falu lakóinak, és baromfihús helyi fogyasztásra, 

szintén a helyiek foglalkoztatása 

 energia növények termesztése 
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 itt élő gyerekek letelepedését segítsék 

 valahol ezek valamelyikének a hasznosításával kommunális udvart kellene 

kialakítani. például zöldhulladék komposztálás történhetne ott, én is 

odavinném talicskával a kerti hulladékot, miután elégetni nem tudom, ám az 

udvaron útban van. az égetés egyébként is természetkárosító gyakorlat. 

 tónál pl. büfé létesítése, szabadidőközpont létesítése 

 akácfaültetés kitermelésre 

 napkollektorok telepítése, szélenergia felhasználása. park létrehozása: a falu 

határában minden évben az újszülött gyerekek részére cserfaültetés, amit a 

család gondozna, a gyerek neve egy kis táblán a fa mellé kerülne. 

 termelni önfenntartó rendszerben 

 tartsák meg az önkormányzati tulajdonokat. baromfiudvarnak, gyümölcsös. 

faházak (udvari zuhanyzós, WC) tábor vagy szálláshely. strand. tornapálya 

szánkópálya bővítése 

 mini Magyarország elkészítése, a híres épületek kicsinyített elkészítésével. 

cserkúti gyerekek kiserdője. minden cserkúti gyermek kapna egy fát, amelyből 

előbb-utóbb egy kiserdő lesz ahol sétálni, kocogni, erdei tornapályát lehetne 

kialakítani 

 hosszú- és rövid távban gondolkozva: - helyi termelés elindítása - bérbeadás - 

helyet adhat új beruházásoknak: pl.: hangszer gyártás és javítás (komoly hiány 

a régióban), kézi cipőgyártás (ne nevess ki, nem is tudod, hogy pécsett már 

van is egy ilyen cipész), különleges szabóság (pl.: jelmezkészítés, szmoking, 

zsakett készítése és bérbeadása tehetőséknek), gyógyászati segédeszközök 

gyártása, stb.; mindezt lehetne működtetni "ipari park" formában, de lehetne 

a már említett alternatív építési formákkal kialakított kis kézműves műhelyek, 

"céhek" együttese kialakításával is, magánvállalkozások, pályázati források 

bevonását sem tartom istentől elrugaszkodott ötletnek; Kézműves utca is 

lehetne, folyamatosan bővülhetne új befektetőkkel; nyitott műhelyek, udvarok 

formájában érdekes lehetne látogatóknak, vendégeknek  

 gazdálkodás, a befolyt pénzből faluszépítés és vendégek bevonzása 

 Diás termelésbe vonását támogatjuk, Diás hasznosítása: gyümölcsfák ültetése 

 az építési területek gondozása, karbantartása 

 A meglévő épületek gazdasági hasznosítása mind az önkormányzatnak, mind 

a munkához jutó embereknek jó lenne, a meglévő szakképzettséget alapul 

véve: pl. a pásztorházban kifőzde a helyi lakosok ellátására és kiszállításra. Ha 

lenne igény a növekvő gyereklétszám miatt helyi (akár magánüzemeltetésű) 

óvodára, délutáni napközire, annak támogatása. A közösségi élethez 

közösségi terekre van szükség. A kültéri helyszínek jók, de a kultúrház 

egyetlen terme önmagában kevés a remélhetőleg felpezsdülő élet 

kiszolgálásához. Kisebb, klubéletre alkalmas helyek is kellenének a hivatal 

szabad helyiségeiben vagy a pásztorházban. 

 A lakótelkeket a saját erőnkből felépített, nekünk tetsző házakkal együtt 

lenne célszerű értékesíteni. A tervezés, a szakipar egy része falunkban 

biztosan rendelkezésre áll, így jövedelemhez lehetne juttatni lakóinkat, a 

finanszírozásra a központi költségvetésből lehetne forgótőkét juttatni.  

 A fiatalok itt tartása - ez a falu jövője 

 üvegházak, zöldségtermesztés 

 értékesítés 
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 új, tágas Faluház építése 

 építési telket eladni, termőföldben termelni. 

 zöldség, gyümölcstermesztés és ezzel a helyi rászoruló családok támogatása 

 van, amit bérbe adni, van, amit eladni 

 összközműves terület: eladni 

 termőföld, zártkert mindenképp megművelés alá vonni, az arra rászorulóknak, 

illetve aki hajlandó lenne megművelni, hogy ezt bérleménybe vagy szociális 

hozzájárulásként adná az önkormányzat már testületi döntés lenne a 

belterületi összközműves telkek nyilván a beköltözőknek vagy helyieknek 

(nem halmozásként, családonként egy lehetne) abban az esetben, ha 

építenének rá elfogadható időn belül, illetve  

 ha van rá pénze az önkormányzatnak saját maga is építhetne rá (eladásra, 

szállásnak, turizmusnak) 

 tartsák meg a földet és ne adják el! gazdasági szempontból kezelni 

 szélerőmű 

 rizstermesztésre 

 pásztorház hasznosítása 

 parkosítás 

 kutya sétáltató 

 mezőgazdasági helyi hasznosítás 

 megújuló energia, sportpályák (röplabda, tollas, tenisz) 

 legeltetés, közösségi kert, bármire, amire a közösségnek épp szüksége van 

 közösségi terek, pl.: kerthelyiségek, konyha és előkészítő helyiség 

rendezvényterem (kb. 100 férőhelyes) 

 állattartás, esetleg gyerektábor helyszíne 

 melegház, kert, ahol a falu virágosításához a virágokat nevelik 

 közösségi kert, a megtermelt javakat helyben értékesíteni 

 játszótérépítés 

 állattartás 

 gazdálkodásra 

 gazdálkodás, gazdasági szempont alapján, bérbeadás, önkormányzati tul. 

megtartása! 

 fóliákat építeni 

 fóliaház  

 többször volt már szó biogazdálkodásról - ezt jó ötletnek tartom. Közösségi 

terek létrehozása a falusi turizmussal összekapcsolva - persze akkor, ha többen 

közülük egyetértenek ezzel, szükségük lenne rá, ezen kívül részt vállalnának 

azok fenntartásában. A "Szemem fénye Alapítvány" cserkúti terveinek 

elévülését nagyon sajnálom! - rengeteg munkalehetőség is kárba veszett (a 

részleteket nem ismerem, de mindenképpen támogattam volna a hospice-

ház ide települését). 

 turizmus, helyi gazdálkodás fejlesztése 

 szabadidőpark 

 gyümölcsfák, eper, zöldhagyma 

 tan. gazdaságoktatásra is, helybéli gyermekek letelepedését kellene segíteni 
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 melegház energiafa ültetvény telepítése, feldolgozása 

 konyhakerti művelés, energianövények telepítése és hasznosítása, 

gyümölcsös, szélenergia hasznosítása 

 bérbeadás 

 szükség volna faluházra (rendezvénytermekkel, klubhelyiségekkel, 

eszközökkel stb.), megfelelő sportpályára, biztonságos gyermekjátszótérre, 

kiépített nyilvános kiránduló pihenőhelyre. A belterületi építési telkeket 

elfogadható áron mielőbb értékesíteni kellene, ezen belül a helybéli fiatalok 

letelepedését támogatva előnyt biztosítani, aztán a beépítést összehangolni. 

 a felhasználni kívánt földterület minőségétől függően energia fák ültetése, 

olyan növények termesztése, amelyek a faluban feldolgozhatóak, pl.: gyógy- 

és fűszernövények, gyümölcsös telepítése-lekvár készítés és gyümölcsaszalás-

esetleg mandula telepítése, mintha régen ezzel is foglalkoztak volna 

falunkban. Így a helyi kézműves ipar is kaphatna alapanyagokat 

 jó lenne, ha Cserkúton létre jöhetne egy olyan ingatlan ahol fogyatékkal élők 

számára több napi tartózkodási lehetőséget tudna nyújtani. Lenne rá igény és 

ennek kialakításában esetleg üzemeltetésében is partner tudnék lenni. 

 helyi termelés bevezetése 

 befektetni, hogy hasznot hozzon 

 biogazdálkodás, helyi termelői piac, uszoda, közös medence, mini golf 

 földterület: ha lehet gyógynövényeket, melyet a lakosok is megvesznek, 

Pásztorház: közösségi célra - klubhelyiség egyesületnek, kocsma 

4.1 Elhanyagolt, magántulajdonban álló zártkertek, külterületi ingatlanok 

rontják a faluképet, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani 

 önkormányzati dolgozók járják végig és tartassák be a jogszabályokat, 

 árverezéssel 

 önkormányzati tulajdonba venni, esetleg kisajátítással? 

 önkormányzati alapot létrehozni és segíteni anyagokkal, közmunkásokkal 

 önkormányzat vásárolja föl 

 önkormányzat segítségével: kedvezményes hitel lehetőséget adni a 

tulajdonosnak a rendbe tételhez, vagy közmunkással 

 én úgy gondolom, hogy ezt csakis a tulajdonos felé komolyan vett és betartott 

szankciókkal lehetne érvényesíteni. A szép szó itt már nem elég sajnos. Talán 

segítségnyújtás felajánlása is célra vezető lehet, emberi és nem anyagi 

segítségre gondolok 

 tulajdonost megkeresni, felszólítani, ha nem rakja rendbe, büntetni. Adja 

bérbe, vagy adja el, de művelt terület legyen 

 tele van az egész környék szeméttel, kezdeni kell vele valamit, felszólítani 

 szemléletváltás az emberekbe, bevonni az embereket, előre tervezni, ha 

időben szerveznénk, és az önkori adná a zsákokat, konténert, igen jó ötlet 

 szankciók: felszólítás, bírság, majd rendbetétel és megfizettetni, újabb bírság 

 osztatlan közös területek megszüntetése 

 más célra hasznosítani, pl.: gyümölcsös, kerti művelés 

 meg kell keresni, hogy az adott területet ki (helybéli) tudná hasznosítani és 

mire, majd evvel megkeresni a tulajdonost, és az engedélyét kérni, amit egy 
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egyszerű szerződésben, megállapodásban rögzítenének a felek, itt az 

önkormányzatnak közvetítő szerepe lenne 

 kötelezni a tulajokat a karbantartásra 

 felszólítanám a tulajdonost, hogy tegye rendbe, ha nem önkormányzati 

pénzen rendbe raknám a telek árának fejében 

 felmérni, hol és mennyi ilyen terület van 

 az Önkormányzat keresse meg a lehetőséget, hogyan szerezhetné meg 

ezeket a telkeket és utána gondolkodni azon, hogy mit is lehetne vele csinálni, 

minden jogi lehetőséget felhasználva 

 a) Tulajdonosok tájékoztatása az állagmegőrzés fontosságáról, az ingatlanok 

elhanyagolásának következményeiről (értékcsökkenés, nehezebb 

értékesíthetőség). b) Tájékoztatás egyéb lehetőségekről (szemétlerakási 

lehetőségek, önkormányzati, illetve önkéntes segítség igénybevétele) 

 Vissza kell adni a természetnek, eredetileg is az "Övé" volt.... Jogilag 

megoldható azon az elvi alapon, hogy az elhagyott zártkertek forgalmi értéke 

gyakorlatilag nulla forint, ennyiért megvásárolja az önkormányzat. A körzet 

általunk megválasztott országgyűlési képviselője gondoskodjon a törvényi 

feltételek kiigazításáról. A probléma országos jelentőségű! 

 Társadalmi munkával, önkormányzati segítséggel 

 Kisajátítás 

 Bérlőket keresni, akik gondozzák, rendben tartják a területet vagy az 

Önkormányzat vegye át hasznosításra ezeket a területeket. 

 Az eladó házak esetében az önkormányzat segítsen az értékesítésben. Esetleg 

kölcsönnel, munkaerővel támogassa az önkormányzat a tulajdonosokat 

 Adják bérbe az Önkormányzatnak és hasznosítsa (pl. 

gyógynövénytermesztésre). Felszólítás, büntetés, ha nem tartja karban 

 A parlagfűmentesítéshez hasonlóan először felszólítani, majd 

közmunkaprogram keretében rendbe tenni az ingatlant és a tulajdonosra 

hárítani a költségeket. 

 - államigazgatási intézkedéssel (határbejárás és a tapasztalatok alapján 

eljárás kezdeményezésével) a tulajdonosokat a területek rendben tartására 

kényszeríteni 

 - hatósági eljárást kezdeményezni, a tulajdonosok felszólítása, a problémák 

rendezésére - a problémák feltárását követően személyre szólóan segíteni a 

kompromisszumos megoldásokban (pl.: bérbeadás, értékesítés, közösségi 

hasznosítás, stb.) 

 - a régi Tüzép helyén, a bútordiszkont fölött szeméttelep felszámolása / 

minden kint van az utcán / 

4.2 Mennyire fontosak az alábbi belterületi fejlesztések (0 nem fontos, 5 

nagyon fontos) 

 Utak: 4,76 átlagpontszám 

 Közterületek: 4,49 átlagpontszám 

 A tó és környéke: 3,93 átlagpontszám 

 Védett épületek: 3,84 átlagpontszám 

 Templom: 3,63 átlagpontszám 

 Védett kerítések: 3,55 átlagpontszám 
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 Térfigyelő kamera rendszer: 2,97 átlagpontszám 

4.3 Javaslat egyéb belterületi fejlesztésre 

 Örülnék, ha sűrűbben járnának a buszok 

 vörös dombi és József Attila kereszteződésében egy átfolyó kiépítése, mert 

évente 3-4 autó törik össze a lefagyás miatt, vörös dombi úton nem ég egy 

lámpa sem, 

 vízelvezetés megoldása, 

 Baksai példára falu TV Kinőttük a Műv.házat 

 több kirakodóvásár és megfelelő értesítés 

 temető: belső utak, mozgáskorlátozottaknak is, belterületi kocsiutak 

visszaállítása, 

 temető fejlesztése 

 megújuló energia, csapadékvíz tározó 

 megújuló energia forr., szélenergia 

 kukákhoz kamerajátszótér áthelyezése, kemping a tó környékére 

 járdák építése 

 büfé létesítése, pihenőhely kiépítése 

 a belterület úgy szép és jó, ahogy van, inkább a magán porták 

(természetesen azokra gondolok, ahol szolgáltatás vagy termelés folyik a 

KÖZért/javára) fejlesztésében segíthetne az önkormányzat 

 a Rákóczi utca, Zrínyi utca, Kecske köz, Batvölgyi út villamos vezetékeinek 

felújítása 

 Virágosítás.  

 A térkövezet területre a padok visszahelyezése, pihenőpark kialakítása.  

 A kultúrban a volt orvosi szoba falának kibontásával a közösségi tér 

megnagyobbítása.  

 A játszótéren árnyékolók kialakítása. Az emlékmű vaskerítésének elbontása. 

 Canadomb rendbetétele, park rendezése, padok visszahelyezése, fák 

ültetése 

 Virágosítás a falu lakóinak felajánlásával.  

 Padok kihelyezése, amely az idősek miatt is fontos volna. 

 Park a központban. 

 Ne vágjanak ki több fát! A fejlesztés ne Önös érdeket szolgáljon, ne pusztítás 

legyen! Nagyobb horderejű döntés előtt írásban tájékoztassák a lakosságot. 

 Kultúrház bővítése; a játszótér nem eléggé védett, és kicsi 

 Kocsma és bolt környéki korlátrendszer átalakítása. Parkolók egységesítése. 

Kocsma megvásárlása, üzemeltetése. 

 Kamera rendszer csak akkor, ha teljes körű, mint Bodán  

 Védett ép. felújítása pályázatokból, mint Kővágótőttős 

 Járdák, árkok. Járható és takarítható autóbejáratokat. 

 Járdák rendbetétele, a világháborús emlékmű szebbé tétele. A Batvölgyi Úton 

szalagkorlát kihelyezése a veszélyes helyekre. 
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 Éjfél és hajnal között a közvilágítás mérséklése. 

 Járda építése a faluban, ill. az Új utca leaszfaltozása, mert a csatornázás óta 

megrongálódott, megsüllyedt az út. Nehezen lehet beállni a saját portánkra is. 

 Gépkocsi beállók 48-as és 56-os emléktábla Megemlékezésre alkalmas tér 

kialakítása 

 Javasolnám még a pásztorház autóbejáratának újratervezését, mert amióta 

megcsinálták, azóta a garázsunk teljesen elázott és használhatatlan, mert a 

víz arra folyik. 

 Forgalom korlátozása, ill. a közlekedési szab. betartatása.  

 Felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése, kocsma megvásárlása 

 Esőelvezető rendszer. Folyamatos útkarbantartás 

 Egy "főkertész" jót tenne a falunak 

 árokrendszer újragondolása és felújítása 

 Az önkormányzati épületet és a hozzátartozó melléképületek, területek egy 

koncepció alapján egységes egésszé fejleszteni, melyek sokféle közösségi 

célra alkalmasak. Az istállóból egy "közös konyha" lehetne, mely időszakosan 

működhetne, de egyéb közösségi célra is használható (pl.: lekvár főzés, 

savanyítás). Az udvarban lévő színt "téliesíteni" (kicsi a kultúrház). Kőfal mellett 

állandó ácsolt favázas, cseréptetős "sátrak", sok célra használható lenne és 

környezetbarát is. Pl: a Cserkútért akcióban közösen megépíthető lenne! 

 Az egész falura kiterjedő látványterv folytatását. Vezetékek földalatti 

elhelyezése. Megújuló energia hasznosítása (önfenntartó falu). Önkormányzati 

épületeknek új funkciót adni. Kultúrház nagyobbítása. Önkormányzat 

udvarának rendbetétele és a közösségi rendezvények hasznosítására 

kialakítani (WC-k, pajta, piaci pavilonok, raktár), turisztikai, idegenforgalmi 

látványosság kitalálása. A mosóház interaktív bemutatása. (hangokkal, 

megfogható eszközökkel, vetítéssel, illatokkal) Felnőtt játszótér, futópálya 

létrehozása. Esztétikus, árnyékolt buszmegálló, váró kialakítása. Magánházak 

elé padot kihelyezni. Az utcákban és Batvölgyi úton több fából készült, jól 

üríthető szemetest kihelyezni. 

 Az alkotmány utcában elkezdett, de egységes járda, kocsi behajtó kialakítás 

helyi cserkúti vörös homokkőből. A hegyről érkező csapadékvizek átgondolt 

elvezetése esetleges tározása. A Batvölgyi út leszakadt részeinek 

rendbetétele. 

 Az Alkotmány utca teljes hosszában a padkát, és a járdát rendbe kell tenni, 

szegélyezni, új utca É-i fel már nagyon gödrös 

 Az Alkotmány utcában elkezdett munkálatok további folytatása az egész 

faluban.  

 A tó környéke fontos, 

 A templom egyházi kezelésben van, nem fejleszthetjük. A tó környékén 

aktivizálhatóak a Horgász Egyesület tagjai 

 A tavat alkalmassá tenni nyári fürdőzésre a szélének a kikövezésével. Kultúrház 

átépítése. (megnagyobbítása a volt orvosi szobával való összenyitással) 

Játszótér fejlesztése. 

 A parkolás "szelíd" szabályozása növényekkel vagy a felhajtást 

megakadályozó, a látványt nem rontó módon. A lakóingatlanok előtti 

közterületeken az önkényes parkolók építésének megelőzéseképpen a 

faluközponthoz hasonlóan további terméskő kocsi beállók építése, a falu 
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bevezető útjai mentén további parkolók létesítése a zöldparkolás 

megelőzésére. 

 A legégetőbb egy közösségi ház kialakítása, rendezvénytermekkel, köztük egy 

nagy teremmel, ahol kb. 100 ember kényelmesen elfér, ahol kiállítások, 

előadások, a régiekhez hasonló bálok rendezhetők, nem külön-külön 

szervezeteknek (tagjainak és szimpatizánsainak), hanem az összlakosságnak. A 

közösségi házban helyet kaphatna az internetszoba, szakköri helyiségek, 

klubhelyiségek, akár egy időben történő rendezvényszervezés lehetőségével 

is. 

 A tó melletti mozgásérzékelős lámpát megszüntetném. A tó környékére nem 

kellenének épületek. Padok, szalonnasütő elégséges. 

 normális hó eltakarítás és síkosságmentesítés 

 A játszótér megnagyobbítása. Esetleg két játszótér kialakítása. A régi 

megtartása és egy új kialakítása a tó feletti területen 

 A faluturizmus jobb piacának elősegítésére Cserkút vonzerejét minden 

rendelkezésre álló eszközzel, folyamatosan erősíteni érdemes. Ha üzletileg 

sikeresek ezek a helyi vállalkozók, a község költségvetésében jelentkezhet. 

 A Mosóház karbantartása, a kút kimélyítése, rendszeres kaszálás 

 A Batvölgyi úton a fasor karbantartása 

 - nagyobb, komfortosabb közösségi tér kialakítása meglévő ingatlanban, 

esetleg új építése, vagy magánembertől történő vásárlással: pl.: ki lehetne 

próbálni a szalmabála építkezést, vagy más, alternatív/hagyományos építési 

módszert (??), ennek turisztikai vonzereje is lehetne - a környező erdőben 

szabadtéri színpad kialakítása, lehetne erdei hangversenyeket, kultúr 

programokat, még filmvetítéseket is szervezni, kapcsolódhatna a helyi falusi és 

az erdei turizmushoz, a Zöld Út programjaihoz is; az "átkosban" Abaligeten ez 

jól működött. 

4.4 Mennyire fontosak az alábbi külterületi fejlesztések (0 nem fontos, 5 

nagyon fontos) 

 Csapadék elvezetés: 4,73 Átlagpontszám 

 Utak állapotának javítása: 4,55 Átlagpontszám 

 Közvilágítás fejlesztés: 4,23 Átlagpontszám 

4.5 Javaslat egyéb külterületi fejlesztésre 

 Utaknál ne csak törmelékelés 

 Én, ami fejlesztés szóval kezdődik, mindent jónak találok, mert az azt jelenti 

előre haladunk és színvonalasabb képet tudunk nyújtani. 

 víztárolók, szemét 

 világítás, útjavítások 

 vezetékes víz, gáz, szennyvíz 

 Utcasarkokra lámpát szerelni 

 szemétlerakó megszüntetése 

 táblákkal jelezni, hogy mi merre van, sűrűbben kellene a szemétszállítást 

megoldani, 

 szennyvíz csat. fejlesztés, hó tolás 

 szeméttárolók rendbe tétele kamerarendszer 
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 közkutat építeni és/vagy a vezetékes ivóvizet megoldani 

 szükséges szelektív kuka, minimum (papír, műanyag, fém 

 gázvezeték kiépítése, postai kézbesítés, utak rendezése, szemétszállítás 

 buszmegállóig kellene világítás, 6-os mellett nincs közlekedési lehetőség, 

letolni, és hozni új követ, de a csapadékvíz elvezetést meg kell oldani, nem kis 

árkokban, 

 az utak állapotának javítását 10 -re jelölném. A kukák környékéről elvinni a 

buszt, mert tönkretette az utat, nem lehet rendesen autóval közlekedni 

 a Czana-domb rekultivációja 

 a Nut Norbert féle legfelső ház eltemette a régi átereszt, és így most az úton 

hömpölyög a víz, nem folyik el a meder felé 

 a Batvölgyi útra kihelyezni szalagkorlátot 

 Télen a hó eltakarítást megoldani 

 Panorámás helyeken pihenőpadok kihelyezése, ha magántulajdont is érint, 

akkor közös üzemeltetés, egyeztetéssel, illetve kisajátítás. 

 Minden külterület elejére egy eligazító térképes tábla, hogy hol melyik hrsz 

található, 

 Koncepciót találni az útfejlesztéshez és módszeresen, tartósan közös önkéntes 

munkával is javítani. Megszervezni az ott keletkezett szemétszállítást. 

 Kommunális hulladékgyűjtők területének rendbetétele (betonozás) 

Mezőgazdasági hulladékgyűjtő kialakítása. 

 Internet hálózat kialakítása 

 Csapadékvíz tároló 

 Az utat a kanyarban, a keresztnél mindképpen ki kéne szélesíteni, mert 

balesetveszélyes.  

 A tó víztisztaságának megőrzése 

 A külterületi utak esetében elsődleges a megfelelő vízelvezetés kialakítása, 

utána már a kőzúzalékos javítás is megoldás, mert nem mossa el újra és újra 

víz. 

 A Batvölgyi út rendbehozatala - véleményem szerint veszélyesebb most, mint 

a "helyreállítás" előtt 

 A 4.3 javaslatommal összefüggésben külterületen létrehoznék egy alkalmas 

kilátót. Ez lehetne közös beruházás a szomszéd községgel, mindkét település 

vonzerejét szolgálhatná. Faépítmény legyen, a középtávon várható 

erdősülésre tekintettel ~10-12 m magasságra gondolok. . Helye az ivóvíztározó 

térségében látszik célszerűnek a kék háromszög turistaút mentén. Fotókkal 

lehet igazolni, látványban megtérülő beruházást javasolok. Magyarhertelend 

községnél a Napszentély kilátó jó példa minderre. 

 Hulladékgyűjtő konténerek használatának, ürítésének szabályozása, 

szerkezetük és környezetük karbantartása -Lomtalanítási lehetőség biztosítása -

Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének megvizsgálása -Kerti hulladékok 

(ágnyesedék, zöldhulladék) gyűjtésének megoldása 

4.6 Ön szerint milyen célra lehetne hasznosítani a Pásztorházat 

 értékesítés, orvosi rendelő 

 vendégháznak 



 

 
 

27 

 vendégház az ÖNK részére, biotermékek árusítása, faluról emléktárgyak 

árusítása, információs központ a kirándulóknak, falu önkéntesei dolgozzanak 

benne 

 szálláshely 

 turistaszálló 

 rendezvények, állandó és időszakos kiállítás 

 nyári napközi a gyerekeknek 

 múzeum legyen belőle, kiáltóterem 

 közösségi épület, társalgó, kávézó, büfé 

 közösségi létesítmény céljára 

 kávézó, sütiző játszóház gyermekfelügyelet (pár órára megőrző) 

 kulturális célra hasznosítása a falu érdekében 

 klubhelyiség 

 játszóház 

 ifjúsági klub 

 ifjúsági ház "fonóház" kocsma 

 gyerekeknek játszóházat, kis piaccsarnokot 

 gazdasági érdeknek megf., Nyári napközi, szálláshelyek 

 falumúzeumnak, kiállító teremnek 

 faluház, kocsma, helyi termékek boltja 

 eladni, vagy kiadni 

 Cserkúti lakosokat nagyon jól ismerve kocsma és bordély klub, 

 civilek háza, internet szoba, klubélet 

 Vendégház, kulcsos ház 

 Vagy bérbe adni, de a bérleti díjat rendszeresen be is szedni, vagy a civil 

szervezetek rendelkezésébe adni, vagy kézműves ház állandó kiállítással 

(Hajda Zsiga gyűjtemény?) és helyi termékek boltja. 

 Vagy az előzőekben említett fogyatékkal élőknek kialakítani szállás 

lehetőséget tudnék elképzelni. Vagy a Kaptár Egyesületnek vagy egyéb más 

hagyományőrző alkotói tevékenységeket végző központi helyiség kialakítása 

jut eszembe 

 Tájház. Kézműipari tevékenységekre Táborozó hely, olcsó turistaszállás 

 Szolgálati lakás (pl.: művelődésszervezőnek) Bérelhető "ipari konyha" - 

feldolgozás, disznóvágás. Kocsma Klubhelyiség egyesületnek. Szálláskiadás 

Gyerektáborok helyszínének 

 Nyári napközi, gyermekeknek foglalkoztató 

 Nyugdíjas ház vagy gyermekeknek játszóház 

 Nyaralóként üzemeltetni idelátogató vendégeknek vagy kiadni hosszabb 

távra 

 Múzeum pl.: Zsiga, Kerti tanár úr dolgaival 

 Munkahelyteremtésre: varroda stb. 

 Közösségi térként funkcionálhatna. 
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 Közösségi házzá alakítani, idősek nappali ellátását megoldani, összekötve 

kisgyermekek pár órára történő felügyeletével. Hagyományőrző 

foglalkozásokra, kézműves programokra 

 klub, rendezvény, könyvtár 

 Kézműves piac. Múzeum. 

 Jelenleg a pásztorház lakott, a későbbiekben gondolkodjunk róla. 

 Italbolt, ha nem is sokaknak, de hiányzik, hiszen falu kocsma nélkül nem igazán 

falu, de elegendő ok a Jakab-hegy, a templom, vagy később a Mária-út 

programjai által ide csalogatott turisták igényeinek kiszolgálása. És akkor a 

gazdaságos üzemeltetés érdekében ez a bolttal közösen is üzemeltethető 

lenne, mint a legtöbb magyar faluban. Ebben az esetben a jelenlegi 

kultúrterem bolt-italbolt helyiségei összevontan átalakíthatók lehetnének 

közösségi ház kialakítása céljára is, a tulajdonviszonyok rendezés után és 

persze jelentős költségvetési források birtokában. 

 Hivatal, orvosi rendelő 

 Helyi kifőzde kialakítása. Étkeztetés biztosítása az időseknek, a turistáknak és 

bárkinek, aki igényli. 

 Esetleg továbbra is kiadni. Közétkeztetés kialakítására. 

 Eladni 

 Diák klub, vendégek részére őstermelői vásár. 

 Civilek háza (iroda kialakítás, klubszoba, szolgálati lakás - kultúros) Kaptár 

Egyesület részére 

 Bolt és kocsma kialakítása, így a kultúrt bővíteni 

 2 évenként fiatal házasoknak 

 1.) Munkahelyteremtő gazdasági hasznosításra konyha kialakítása. Napi 

kifőzde, ill. bérbeadás pl. disznóvágáshoz, vagy turisztikai céllal. 2.) 

Klubhelyiségek, tanulószoba (ez esetben az internetszoba átköltöztetése). 

 - közösségi térré alakítani, ahol minden korosztály megtalálja a számítását (pl.: 

öregek napközije, különböző foglalkozások helyszíne, stb.), mert a kultúrház 

ezekre alkalmatlan, kinőttük... 

 - bemutatóterem, - állandó kiállítás - "kultúr kocsma" Pub, kerthelyiséges 

"rétesház" Timivel 

 az önkormányzat által működtetett turisztikai szálláshely kialakítására - 

bővítéssel, átépítéssel közösségi ház lehetne - az önkormi által gründolt és 

üzemeltetett olyan "kocsma", vendéglátóhely (pl.: együttműködésben az 

immár elég híres "gazos" és más helyi specialitások művelőivel), ami a 

turistákat és a "pécsieket" is vonzaná - sportolási lehetőségek bővítésére, ami a 

helyi szolgáltatásokkal és a helyi programokkal összekötve/együttműködve 

kifizetődő lenne (szauna ház?) - napközi, nyári táborhely, "képzési központ" 

kialakítására Megjegyzés: bármelyik fejlesztési cél megvalósításánál a 

jövedelmezőséget és a közösségi érdekeket kitüntetetten figyelembe kell 

venni, mert az önkormányzatot nem szabad veszteséges tevékenységre 

kényszeríteni, ilyet tőle elvárni sem tisztességes! 

5.0 Mi a véleménye a helyi termelés fejlesztéséről, kiszélesítéséről? 

Ennél a kérdésnél kíváncsiak voltunk, hogy mennyire támogatja a helyi termelés 

fejlesztését a lakosság. A megkérdezettek nagy része nagyon jó ötletnek és 

fontosnak tartja. Az alábbi ötleteket/véleményeket jelölték/írták a legtöbben. 
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 szeretnénk helyi árukat fogyasztani, kell a fejlesztés, legyen fix nap piac, 

szombat, délelőtt 9-12-ig, 

 minél önállóbbak vagyunk, annál függetlenebbek leszünk 

 mindenképpen jó lenne, ha helyi termékeket lehetne vásárolni 

 közös piac lehetősége 

 jó lenne, a falu FB csoportjában például lehetne hirdetni a helyi termelők 

termékeit 

 Támogatom! (gyógynövénytermesztés pl.) 

 Támogatni kell a helyi termelőket 

 Szükségesnek tartjuk, hogy minél több terméket, szolgáltatást helyben érjünk 

el 

 Szívesen vásárolnék helyi termelőktől 

 Szerintem nagyon széles körben lehetne termelni mindenféle helyi dolgot. 

Jelenleg elég kevés ilyen van, de igény rá annál több. 

 Nagyszerűnek találnám, ha helyi termékek cserélhetnének gazdát. 

 Nagyon jó lenne az önfenntartó gazdálkodás irányába elindulni. Ehhez van 

szaktudás (tejtermék-készítők, kertészek, állattartók), van hely! Én a 

hagyományos növényi kultúrák (eper, szőlő) támogatása mellett a korszerű, 

vegyszermentes gazdálkodás híve vagyok. A turisztikai (és egyéb) 

szolgáltatásokat érdemes harmonizálni, egyéníteni, hogy minél többen 

helyben találják meg a megélhetésüket. 

 Maximálisan támogatom, sok embernek kiegészítő jövedelemmel szolgálna és 

a turizmust is segítené. 

 Lehetőség lenne a fejlődésre. Komplex módon - szemléletformálás - helyi 

termékek - feldolgozás - értékesítés helyben, szálló vendégek részére is. 

 Egyetértek a fejlesztésével. Bevételt jelentene az Önkormányzatnak és 

magánszemélyeknek is. Egyedi (bemutató jellegű) termelés kialakítását 

javaslom. 

 

 

5.1 Bekapcsolódna-e a helyi termelésbe, ha igen mivel (pl.: gyümölcsök, 

zöldség, virág, tojás, stb.)? 

Ennél a kérdésnél kíváncsiak voltunk arra, hogy a lakosság milyen arányban lenne 

érdekelt a termelésben. A válaszadók többsége igennel válaszolt a kérdésre. Lejjebb 

látható, hogy mivel kapcsolódnának be a legtöbben. 

5% 

62% 

4% 

29,2% 
nincs véleménye

jó ötletnek tartja

nem tartja jó ötletnek

nem válaszolt
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 zöldség, gyümölcs, tojás, feldolgozott tejtermék, kézműves termékek. 

 virág kézműves termék 

 szakmai tanács 

 kézműves termék, gyógy- és fűszernövény 

 igen, kertészeti termékek, palánta, 

 igen, tehén, disznó, ló, csirke 

 igen, gyümölcs, lekvár 

 cseresznye, szőlő van, rózsa, 

 Vásárlóként 

 Mezőgazdasági termékekkel. 

 Igen, zöldség, gyümölcs, feldolgozott termékek, házi tészta, 

 Igen, feldolgozott termék 

 

5.2 Bekapcsolódna-e a helyi szolgáltatásokba, ha igen mivel? 

Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosság mivel járulna hozzá a szolgáltatásokhoz. 

Örömmel láttuk, hogy többen is igennel válaszoltak erre a kérdésre. Lejjebb 

láthatóak a válaszadók által adott legtöbb válasz. 

 önkéntes munka, betegápolás 

 építészeti, építőmérnöki tervezés szaktanácsadás, közösségi munkákban 

eddig is részt vettem 

 virágkötészet 

 tudás-tapasztalat átadás 

 természetgyógyászat, mentálhigiénia 

 tapasztalat, tudás az asztalos szakmában, de nincs gép 

 szakmai mezőgazdaság tanács 

 értékesítés 

 útrendezés, árokásás, 

 igen, varrás, fűtés és vízszerelés 

 igen, tereprendezés, hó tolás 

 igen közbeszerzéssel kapcsolatosan 

 ige, masszázs, pedikűr 

 előadás-fogápolás 

65,62% 
8,1% 

26,28% igen

nem

nem válaszolt
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 egyes programok szervezésébe, kirándulások, táborok vezetésében tudnék 

közreműködni 

 készíthetnék prezentációt pl. a fényszennyezésről 

 Szállásadással foglalkozom és tapasztalat-tudás átadást szívesen végeznék. 

 Kulturális területen, ill. a rég vágyott Malom-múzeumommal. Gyógy masszőri 

kapacitásunkkal a lakosság szolgálatába és az EGÉSZSÉGTURIZMUSBA. 

 Igen: oktatás, 

 Igen. Fűnyírás. 

 Igen, kultúra 

 

 

5.3 Venne-e terméket/szolgáltatást helyi termelőtől/szolgáltatótól? 

Ebben a kérdésben azt tettük fel a lakosságnak, hogy helyi termelőktől venne-e akár 

terméket, szolgáltatást. Az alább található diagram jól láthatóan megmutatja, hogy 

milyen arányban válaszolt a lakosság. 

 

Egyébként a legtöbben ezeket vásárolnák meg: 

 bármit, amit kínálnak és tetszik. 

 zöldség-gyümölcsöt, élelmiszer nyersanyagot, húsárut, méz 

 zöldség, tojás stb. 

 tej, sajt, zöldség, gyümölcs, tojás, bármi, ami jó lehet, oda-vissza működik, 

 krumpli, hagyma, kolbász, minden, ami olcsóbb, 

 helyi és házi dolog 

 fodrász, kozmetikus 

 biotermékeket 

63,61% 

5% 

31,39% igen

nem

nem válaszolt

81,1% 

8,6% 

9,49% 

igen

nem

nem válaszolt
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 kézműves termékek, szolgáltatás: varrás, autószerelés, metszés, permetezés 

 kis éttermi szolgáltatás 

 szolgáltatás: kerti munka (ásás, fűnyírás) 

 szakipari szolgáltatások (pl. víz-, gáz-, villanyszerelés, stb.)  

 építőipari, felújítási tevékenység -tereprendezés–kertgondozás 

Ha nem, miért? 

 nincs rá igényem 

 mindenem megterem, 

 mert biztos drágább 

 idős 

 

5.4 Vállalna-e díjazásért munkát? 

Ennél a kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen arányban vannak azok a 

lakosok, akik szeretnének munkát vállalni, és milyen munkát. Lentebb látható a 

diagram a válaszadók válaszai alapján. 

 

 

A legtöbben ezeket a munkákat vállalnák el: 

 építészeti, építőmérnöki tervezés szaktanácsadás 

 virágcsokor készítés, házhoz vitel kerti munkák, metszés 

 sütés, főzés 

 szabás, varrás 

 oktatást 

 hó tolás stb. 

 ház körüli munka fűnyírás, faaprítás, egyéb 

 fizikai munka 

 faluszépítés, információs irodaüzemeltetés 

 egyszerű munkákat, eladás pl. 

 asztalos, bármi, de csak vasárnap 

 adminisztratív munka, felmérések, pályázatírás 

 szőnyeg-kárpittisztítás, autókozmetika. 

 Marketing tevékenység, piacok feltérképezése. 

 Kulturális szakfeladatot. 

35,94% 

48% 

16,06% 
igen

nem

nem válaszolt
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 Bármit: pl. lekvárfőző tanfolyamot. 

Ha nem, miért? 

 kor és egészségi állapot miatt 

 jelenleg van munkahelyem, időmbe több nem fér bele 

 Sok a kerti munka otthon 

 Nincs szabadidő 

 Munkahellyel rendelkezem 

 Ha tennék valamit a faluért, akkor azt próbálnám ingyen tenni:-) 

 Amíg tartósan külföldön dolgozom, sajnos nem tudok részt vállalni. 

 

5.5 Vállalna-e önkéntesként (díjazás nélkül) munkát? 

Ebben a kérdésben azt tettük fel a lakosságnak, hogy vállalnának-e önkéntes 

munkát. Lejjebb látható a diagramon, hogy szerencsére többen választották az igen 

választ. 

 

A válaszadók többsége ezeket írták: 

 Újságírást, szerkesztést. 

 társadalmi munka, amire a falunak szüksége van 

 temető, tűzoltó 

 sütés, főzés 

 szemétszedés, közösségi rendezvények szervezés segítése, virágosítás 

 oktatást 

 faluszépítés, karbantartás, játszótér felújítás, 

 betegápolás 

 amennyiben időm engedi varrás 

 szórólapok terjesztése 

 Segítség nyújtás a rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 

 Polgár Őrség 

 Kulturális rendezvények segítését. 

 Ha valakit kár ér, segítségre szorul 

 Ha szükség lenne rá, szívesen tartok adott tematikában előadásokat 

(családterápia, szociálpolitika). 

 Gyermekklub, 

47% 

34,75% 

18,25% 
igen

nem

nem válaszolt
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 Fogászati szűrés a falu lakóinak. 

 Fizikai munka 

Ha, nem miért? 

 szükségem van a pénzre 

 mert nincs rá lehetőségem 

 kor és egészségi állapot miatt 

 Nincs szabadidőm. 

 

5.6 Hiányol-e bármiféle szolgáltatást a faluban, amit rendszeresen igénybe 

venne? 

Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosoknak hiányzik-e bármilyen szolgáltatás, amire 

folyamatosan szükség lenne. 

 

Ezeket írták a legtöbben, a válaszadók közül: 

 éttermi szolgáltatás, piac 

 tanár, gyermek korrepetálás, Angol, matek, magyar 

 presszó, cukrászda, pékség 

 nyári gyerektábor jelképes áron 

 buszjárat sűrítése 

 megbízható, korrekt szakiparos karbantartásra, javításra (víz, gáz, dugulás 

elhárítás) villanyszerelő van (Szakács Gyuszi) 

 masszázs, óvoda, családi napközi, vendégház, családi beülős társalgós, 

átmenő vendégeknek beülős 

 kozmetikus 

 kocsma 

 helyi piac, falupiac 

 gyógyszertár, posta, orvosi ellátás 

 fodrász 

 cipész 

 bankautomata, kihelyezett posta, a könyvtár szuper. 

 autószerelő, 

 Szeretném, ha a hulladékgyűjtésben a komposzt elszállítása is megjelenne. Itt 

falun a kertben keletkezett zöld hulladék tárolása, kezelése gondot jelent. Pl.: 

42,48% 

40% 

17,52% igen

nem

nem válaszolt
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 Fűnyírásból keletkező nyesedék igen jelentős. Falu kis busz nem értem nekünk 

miért nincs. Rengeteget látni az utakon és szerintem hasznos lenne egy ilyen 

az 

 Faluban. 

 Sportlehetőségek pl.: pingpong 

 Fűnyírás, fák metszése, eresz csatornatisztítás, kocsma. 

 Fa aprítógép beszerzés. (mozgatható). Brikett prés. Étkeztetés lehetőségének 

megteremtése. 

 

 

5.7 Szolgáltasson-e az Önkormányzat? 

Ennél a kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosságnak, ha van, milyen igénye 

van az Önkormányzat szolgáltatásaira. Lejjebb látható, hogy mit javasoltak a 

legtöbben. 

 

Ha igen, mit? 

 Élelmiszer boltot szolgáltasson az Önkormányzat, vegye át a bolt 

üzemeltetését. Mert a jelenlegi árakkal, 300%-al drágább termék árak miatt 

kényszerülünk Pécsett bevásárolni. 

 rászorulóknak nyújtson segítséget 

 időseknek igen, utak mentén a bozótrendezés 

 idénymunka 

 házi beteg ellátás, idősek segítése (házi és kerti munka, ügyintézés) 

 kerti munka, gazolás, kertrendezés, ároktakarítás, 

 ami bevételi forrás lehet 

 Munkahelyteremtés 

 Ingyenes: jogsegélyszolgálatot (adó, nyugdíj, polgári peres ügyekben, stb.), 

Térítéses: fűnyírás, falubusz, tűzifa beszerzése és kiszállítása. 

 Helyi igény szerint gyógyszer, ebéd 

 segítse a lakosság adminisztratív gondjainak-ügyeinek intézését - 

rendezvényekre, közösségi célra adja bérbe a helyiségeit, eszközeit 

 A közutak és közterületek rendben tartása jó, ha önkormányzati kézben 

marad. Ésszerű lenne a helyi termeléshez kapcsolódó hulladékkezelés 

(komposztkészítés). 

 a közösség által igényelt munkákat (háztartás, kertápolás, gyermekfelügyelet, 

fűnyírás, stb.) elvégezheti, vagy közvetítheti - eszközeit, ingatlanjait bérbe 

adhatná, 

44,71% 

31,93% 

23,36% igen

nem

nem válaszolt
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 Saját hasznára üzemeltethetné (pl.: kocsma, vendégház, föld, sátrak, 

kemencés udvar, stb.) 

Ha nem miért? 

 nem tudok róla 

 nem az a dolga 

 Nincsenek vállalkozásra alkalmas csoportjai 

5.8 Milyen szempontok szerint nyújtson segélyeket a rászorulóknak az 

Önkormányzat? 

Ennél a kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosság szerint mi alapján kellene 

eldönteni, hogy kinek jár, vagy nem jár a segélyezés. A válaszadók többsége a 

rászorultság és a jövedelem szerinti elbírálás lenne a legmegfelelőbb a célra. Néhány 

példát felsoroltunk, melyet lejjebb megtalálnak. 

 önhibáján kívül kerül ilyen helyzetbe, munkahely elvesztése esetén (nem aki 

már 10 éve nem dolgozik) 

 rászorultság alapján, tehetetleneknek, jövedelem alapján, 

 nyugdíj összege, a munkanélküliség oka, gyerekek száma, 

 nagycsaládosok szerint arányosítva rászorultság szerint 

 jövedelem, életkörülmény, gyermekek száma, időskor, betegség 

 család létszáma, egy főre jutó jövedelem 

 Kisnyugdíjas, egyedülálló, beteg, nagycsaládos. 

 Anyagi segítséget az együtt élő családtagok jövedelmének, ill. az egészségi 

állapot függvényében. A nagyobb kiadások enyhítésére. A fiatalok tanulási, 

 Továbbtanulási támogatására. Kiemelkedő teljesítmény esetén sport-

támogatásra, amihez átlátható rendszer kidolgozása szükséges. Ezeket 

pályáztatnám. Sokan 

 Szégyenből nem fordulnak támogatásért, ezt évente egy családlátogatással 

lehetne a megfelelő információkat begyűjteni. (Szociológus szakmai 

segítséggel, kérdőíves, mélyinterjús módszer. Csürke Józsi szakterülete!) 

 A segélyért dolgozzon, vagy támogassa a falut. 

5.9 Ha kapna segítséget (tudás, tőke) indítana-e vállalkozást? 

Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy megfelelő segítséggel, elindítanának-e vállalkozást. 

A lenti diagramon jól látható, hogy a lakosság csak kis része döntene úgy, hogy 

belevágna ebbe. Lentebb felsoroltunk pár lehetőséget, a válaszadók által 

megadott válaszokból. 

 

 

18,21% 

65% 

16,79% 
igen

nem

nem válaszolt
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Ha igen, mit? 

 turisztikait, ha felnőttek a gyerekek 

 rendezvényszervezés 

 kocsmát nyitnék 

 kertészkedést 

 gazdálkodó 

 beruházási támogatással masszázs- és egészségmegőrző szolgáltatást. 

Ha nem, miért? 

 Életkora miatt. 

 nem értek hozzá 

 nem vagyok rátermett 

 munkahelyem miatt 

 megbízhatatlan gazdasági és politikai szempontok miatt 

 Már van vállalkozásom. 

5.10 Szükségesnek tartja-e hogy a faluban legyen kocsma? 

Itt a lakosság véleményére voltunk kíváncsiak, mennyire tartják fontosnak, hogy a 

faluban legyen kocsma. Alább látható a diagramon, hogy szinte fele-fele arányban 

gondolják ezt a kérdést hasznosnak. 

 

Igen: 

A megkérdezettek nagy része a kocsmát fontos találkozóhelynek, közösségi térnek 

tartja. Sokan gondolják azt is, hogy a faluba illetve a környékre érkező turisták, 

kirándulók számára is lényeges lenne.  Többek javaslata, hogy inkább kulturált 

helyként, presszó jelleggel működjön.  

Nem: 

A kocsma ellen voksolók legtöbbje saját maga nem tartana igényt erre a 

szolgáltatásra és ezért gondolja, hogy nincs szükség rá. Néhányan megemlítették az 

előző kocsmák alacsony látogatottságát. 

5.11 Ön szerint szükség van-e falubuszra? 

Ennél a kérdésnél kíváncsiak voltunk arra, hogy a lakosság számára hasznos lenne-e 

a falubusz használata. Látható a diagramon, hogy a válaszadók többsége igennel 

válaszolt. 

45,64% 

43,41% 

10,95% 

igen

nem

nem válaszolt
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5.12 Mire lehetne használni a falubuszt? 

Ennél a kérdésnél a lakosság igényeire voltunk kíváncsiak. Lentebb felsoroltunk 

néhány véleményt, ötletet a legtöbbet írt válaszból. 

 Ügyintézés, betegszállítás, nagy bevásárlás elintézése, utazás. 

 Kirándulás 

 orvoshoz vinni, bevásárolni és piacra szállítani az idősebbeket 

 Gyermekek óvodába és iskolába szállítása. 

 kirándulásra, rendezvényekre vinni gyerekeket, időseket 

 főleg középiskolás korúak hazaszállítása a tanórák után belvárosi indulással 

 Transzfer a 26-os helyi járathoz 

 Kiegészítő járatként, amikor nem mennek a városba a buszok 

 

5.13 Igénybe venné-e a „telekocsi” szolgáltatást? 

Itt arról érdeklődtünk, hogy a lakosok kihasználnák-e ezt a szolgáltatást, ha lenne rá 

lehetőségük. A diagramon láthatják, hogy a válaszadók többsége igennel válaszolt 

erre a kérdésre. 

 

 

6.0 Kér-e Ön papíralapú újságot? 

Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosoknak szükségük van-e a papír alapú újságra. 

Látható a diagramon, hogy nagy örömünkre többség igennel válaszolt. 

68,18% 
17,22% 

14,6% 
igen

nem

nem válaszolt

49,26% 

29,57% 

21,17% 
igen

nem

nem válaszolt
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6.1 Miről szeretne rendszeresen információt kapni, milyen témákat olvasna 

szívesen (0 nem fontos, 5 nagyon fontos) 

Ennél kíváncsiak voltunk arra, hogy a lakosok számára mennyire hasznosak az alábbi 

témával kapcsolatos hírek. Felsoroltuk pontszám alapján ezeket a témákat. 

 Önkormányzat tevékenysége: 4,73 átlagpontszám 

 Falufejlesztése: 4,69 átlagpontszám 

 Helyi hírek, Önkormányzat munkája: 4,57 átlagpontszám 

 Eseménynaptár, a kultúrház rendezvényei: 4,42 átlagpontszám 

 Rendezvények Cserkúton és a környékén: 4,36 átlagpontszám 

 A falu élete: 4,26 átlagpontszám 

 Szemétszállítás: 4,1 átlagpontszám 

 Történetek, érdekességek a környékről: 4,07 átlagpontszám 

 Menetrend-információk: 3,99 átlagpontszám 

 Bio- és helyi termelés: 3,97 átlagpontszám 

 Gazdálkodás, növényvédelem, gyümölcstermesztés, kisállat-tartás: 3,95 

átlagpontszám 

 Egészségvédelem: 3,9 átlagpontszám 

 Hirdetések: 3,76 átlagpontszám 

 Cserebere: 3,65 átlagpontszám 

 Egy-egy helybéli lakosról portré, riport: 3,57 átlagpontszám 

 Sport, szabadidő: 3,35 átlagpontszám 

 Nyugdíjas élet: 3,15 átlagpontszám 

 Természetfotók: 3,15 átlagpontszám 

 Mese: 2,28 átlagpontszám 

 Keresztrejtvény: 1,89 átlagpontszám 

7.1 Egyéb kérdések (0 nem fontos, 5 nagyon fontos) 

Ennél a kérdésnél, két egyéb fontosabb kérdést tettünk fel a lakosság számára. 

Pontszámokban látható az eredmény. 

 Ön szerint szükség van e nyaranta a szúnyogirtásra: 4,75 átlagpontszám 

 Mennyire tartja jó ötletnek, hogy játszótér a Tó mellé kerüljön: 1,71 

átlagpontszám 

72,75% 

9,00% 

18,25% 

igen

nem

nem válaszolt



 

 
 

40 

7.2 Egyéb megjegyzés / észrevétel 

Itt minden olyan észrevételre és megjegyzésre kíváncsiak voltunk, ami a lakosok 

számára fontos szempont. Ezekből a válaszokból felsoroltunk párat. 

 önkormányzat udvarában lehetne a játszótér 

 tűzoltó, temető telekhatárok ellenőrzése bolt árak! gyomirtás 

 szabadidőpark szerű a tónál 

 Németh Péter ígérte a zajvédő falat a 6-os utat. külterületi területeken meg 

kellene emelni a 3%-os beépíthetőséget. út: aszfaltos út, de a 

csapadékelvezetést is meg kell oldani. postás jól működik, az út a 

legfontosabb. nagyon koszos az erdő, rengeteg az erdőben a szemét, legyen 

egy szemétszedős önkéntes nap 

 közlekedés biztonság növelése. egészségügyi szűrőbusz 

 helyi termelők, szolgáltatók igénye esetén hirdetési felület a falu-képben. a 

tavalyi elektromos hulladék szervezett gyűjtésének és elszállításának 

folytatása. 

 évente egyszer egyéb veszélyes hulladék (festékes edények, permetszer 

maradványok, stb.) szervezett gyűjtése és elszállítása. a helyi tűzvédelmi 

rendeletben 

 tervezett 8 havi égetési tilalom feloldását rossznak tartom. elegendő tavasszal 

és ősszel 1-1 hónap 

 hasznos lenne nyilvános, a község honlapján is hozzáférhető adatbázis az 

igénybe vehető helyi szolgáltatásokról. 

 fontosnak tartom a kutyatartással kapcsolatos problémák megoldását! 

nagyon sok a szabadon kószáló kutya! ha másképp nem megy, büntetéssel 

kellene a tulajdonosokat rákényszeríteni, hogy ne engedjék szabadon kószálni 

a kutyájukat.  

 sokkal erélyesebb fellépést várnék el az önkormányzattól! a faluban több 

helyen hatalmas kamionok "parkolnak", tönkreteszik ezzel a füves területeket. 

ezt nem kellene megengedni!  

 ösztönözni kellene továbbá a tulajdonosokat, hogy autóikkal a saját udvarban 

parkoljanak, ne pedig a házak előtt, ezzel is rontva a faluképet. 

 fűtési időszakban a levegő szennyezettsége időnként kritikus. fel kellene hívni a 

tulajdonosok figyelmét, hogy a mindenféle szemét eltüzelése törvényileg is 

tiltott, és ezzel veszélyezteti saját és más emberek egészségét.  

 a batvölgyi út 6- os út felöli végén levő vállalkozások környékét egy-egy szél 

esetén beteríti a szemét. kötelezni kellene a tulajdonosokat a szemét 

eltakarítására és megfelelő tárolására. 

 kultúrházban jobb mosogató, konyha kialakítása (volt orvosi rendelő). 

 kultúrházban a hiányzó eszközök pótlása, székek tisztítása vagy cseréje. 

 a focipálya melletti útjavításból származó törmelék elszállítására felszólítani a 

kivitelezőt. 

 a Canadomb és a tó gyalogösvénnyel való összekötése. lovak, állatok 

tartása, csacsifogat. farm állatsimogatással. 

 közvilágítás hiánya, és az út rossz minősége a legakutabb probléma - 

rendszeresen letörik az aszfalt 
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 A körzeti orvos rendelési ideje nem rugalmas. Egy meghatározott napon van 

csak, és ez kevés. Délután is szükséges lenne legalább egy óra. - Csak a 

Megyei Kórházba lehet menni vérvételre, Uránvárosba nem. Az lenne a 

célszerű, ha újra Uránvárosban, a Veres Endre utcai rendelőhöz tartozna a 

falu. 


