
Összesítés 

Az egyes témákban az alábbi gondolatok születtek. 

1. Településkomfort 

Ami több helyen is felmerült: 

- Szemléletváltoztatás az utcák egységesebb kinézetéért, szemetelés megszüntetéséért, 

rendezett portákért, hó eltakarítása, fű nyírása.  

o Ennek elérése marketing eszközökkel - kábeltévé, újság, plakátok;  

o jutalmazással –pl. legszebb utca, porta. 

- Fény hiánya, főleg a mellékutcákban a közvilágítás hiányosságai, éjjel nehéz a járdákon 

közlekedni. 

- Kihasználatlan terek /köztársaság tér, régi piac, lőtér, répa placc/ megtöltése funkcióval: 

futópálya /tervben van/, görkorcsolyapálya, felnőttjátszótér, teniszpálya, mászófal, 

kosárpalánk, szabadtéri ping-pong, hulladékudvar, babapark, szabadtéri sakk, szánkódomb 

régi technika terem – asztalosműhely /folyamatban/ 

- Művelődési Ház felújítása, pl. nyílászáró csere, max. helykihasználás, térelválasztó 

nagyteremben, jurta felújítása, kültéri kemence, az udvarra játszótér vagy sporteszközök. 

/Pályázatból/ 

- Színpad lehetne, padok /parkban a Kossuth kút környékén v. a műv. ház udvarán/ 

- Járdák állapota: az önkormányzat a minőség fenntartására javítására törekszik, ezért létezik a 

járdaprogram, esetleg ennek serkentése. 

- Bevezető föld utak rendbetétele /nagy sár, nehéz bejárás/. 

- Igási út állapota. 

- Kerékpár utak /Makó, Vásárhely, Óföldeák/ – Óföldeák Földeák között lesz.  

- park kivilágítása – napelem, ledes lámpák - nagy költséggel jár. 

- parkolás – orvosnál, temetőnél nincs kialakított, pl. az iskola előtt jó, hogy lett. 

- Településkép javítása faültetés, virágosítás, falu jellegzetessé tétele – egységesség 

 

Amik még felmerültek 

- Fő térre digitális óra, hőmérséklet jelző, ez egyben hirdető felület is lehet /pl. helyi 

programok/  

- Digitális sebességmérő a főutcán 

- komposztálás  

- a megállóban lévő buszmenetrend láthatóbbá tétele /nagyobb betűk, kivilágítás, fedett 

hely/; Órák a buszmegállókhoz 

- Szeged – Földeák vonalon sűrűbb buszjáratok  

- elhanyagolt, lakatlan vagy életveszélyes házak megoldásának a kérdése 

- Honlap aktualizálása, helyi szabályzatok nyilvánossá tétele /mi és hol érhető el/ 

- webkamera elhelyezése a falu egy központi pontján – folyamatos élőkép  

- A tónál a megye legrégebbi 3 öles téglahídjának a korlátját felújítani, hiányzó részeket 

pótolni 

- Kornél-erdő, mint helyi látványosság kiaknázása: erdei tanösvény /fa játékokkal/, tájjellegű 

kialakítás, tájfutás.  



- Erdészház kialakítása - ? látogató udvar vagy táborok. 

- Villany felsővezetékek föld alá tétele 

- A szennyvíz miatt feldúlt, egyenetlen bejárók, ház előtti előkertek rendbetétel, felrotálás, 

füvesítés… 

- Szálláshely kialakítása a faluban 

- Návay sírok – a falu életében jelentős szerepet játszó család emlékének ápolása 

- Ótemető  - szép helyen van (a tónál, magaslaton), de gondozatlan 

- Vízmű melletti fürdő a nyári időszakra 

 

 

2. Miért szeretek itt élni, miért jó itt élni? 
 

Több helyen felmerült: 

 

- érzelmi kérdés, gyökerek, családi kötelékek, közösség, erős – meghatározó kapcsolatok 

- leszólíthatók, megszólíthatók az emberek 

- jó termőföldek, árvíz nincs 

- jó a közbiztonság, kamera rendszer, kevés bűncselekmény, kisvárosi jelleg 

- földrajzilag jó helyen van, három város vonzása, közeli nagyváros 

- jó közlekedés, jó úthálózat, átmenő forgalom a településen nem zavaró, közel az autópálya, 

benzinkút 

- erős kötelékek, támogató közösség a falu 

- Kiépült intézményrendszer /bölcsöde, óvoda, iskola, posta, rendelők, idősgondozás, takarék, 

Otp-terminál, boltok, intézmények 

- környezeti értékek: Kornél-liget, Horgásztó, Száraz-ér, park, főtér, 

- Értékes ingatlanok megvásárolhatóak olcsón, a városban ennyiből csak panel 

- közösségi munka, önkéntesség szerepe nagy 

- csendes, nyugodt, gondozott falu 

 

Felmerült még: 

- helyi termékek – tudjuk mit eszünk. /fokhagyma, sajt, tészta, kolbász, zöldség, gyümölcs…/ 

- Közösségi élet: sok egyesület, klub 

- Önkéntes tűzoltó egyesület van, fejlődik 

- Sok szabadidős program, jó sportprogramok 

- Játszótér 

- konkrét pártok nem működnek 

- nincs vallási megosztottság 

- önfenntartás, olcsóbb élet – kertek, földek, udvar, segítünk egymáson – kölcsönadunk 

tárgyakat, dolgokat, adunk-kapunk. 

- odafigyelünk egymásra és a falura 

- lelki, érzelmi, erkölcsi biztonság 

- jól felszerelt Műv. ház 

- falunapi rendezvény az elszármazottak találkozója – érdekes lenne őket megkérdezni a mai 

helyzet fényében – külföldi munka, elvándorlás – a mai hetvenesek miért mentek el? 

 



3. Mit tehetünk azért, hogy a fiatalok munkanélküliség kezelését és 

lakáshelyzetét helyi szinten javítsuk? 
  

Több helyen felmerült: 

- Erősség az olcsó ingatlan árak, ez felveti az ingatlan nyilvántartás kérdését – Helyi ingatlan 

honlap, kábeltévé 

- Helyi termelők segítése-termelés hivatalossá tétele, helyi termékek piaca, helyi termékek 

marketingje, ismertetése. 

- állami házak rendberakása (eladósodott házak) vagy önkormányzati ingatlan rendberakása: 

o azokkal a közmunkásokkal, aki szakember /pl. villanyszerelő, kőműves/ 

o kézműves „csináld magad” workshop, nyílt nap a fiataloknak – házon belüli, körüli 

munkák, a falu ismert szakemberei, esetleg ezermesterei bevonásával  - nagy öregek 

pl. Szecskó Lajos bácsi, fiatalok pl. a termáltechnikások – bemutatni a 

munkafolyamatokat: nyílászáró csere, zárcsere, stb.. 

Látogatása pl. az iskolával együttműködve /gyakorlati oktatás/ 

- fecskeház, albérlet, de visszaélnek a helyzettel, hátralékok felhalmozása, helyi szinten esetleg 

kicsi a mozgástér  - erre esetleges megoldás: feltöltős villanyóra, fatüzelés, megújuló energiák 

használata. Fiataloknak kiadni 2 évre, mint lakástámogatás – közben kötelező 

előtakarékosság.  

- Ingyen telek 

 

Ami még felmerült: 

- Mezőgazdasági lehetőségekre, hagyományokra építeni (fóliázás, fokhagyma, vöröshagyma, 

állattartás).   

- Feldolgozó ipar. A helyi termelők számára piac keresése, értékesítés segítése 

- Gondozott kertek bemutatása, a munkába bevonni a fiatalokat /motiválás pl. közösségi 

szolgálatként történő leigazolás/ 

- vállalkozók mutatkozzanak be, közös kiértékelés 

- Vállalkozók bevonzása a településre 

- lakáshelyzet – kevés az önkormányzati lakás, volt tsz-iroda – lehetőség erre 

- Média jobb kihasználása, mint lehetőség. /Nekünk jobb van, itt jobb/. 

- diákmunka – ne csak a diákszövetkezeteken keresztül valósuljon meg, helyi vállalkozók, 

boltosok segíthetnének ebben, egyben gyakorlatszerzési lehetőség. 

- Közösségeken, közösségi kapcsolatokon keresztül megmarad a régi „kaláka” munka, segítés-

visszasegítés pl. házat újítani, építeni. 

- Nagyon sok külföldi elvándorlás, túlságosan erőltetett közfoglalkoztatás és kevés pénz. 

Kétkezi munkát kell végezni, értéket teremteni. 

 

 



 

4. Hogyan lehetne Földeák kulturális és közösségi életét aktívabbá tenni, 

mi az, ami esetleg hiányzik?  
 

Több helyen felmerült: 

- Mozi jellegű filmklub – új technikák használata, megfelelő projektor, megfelelő hangzáshoz 

szükséges eszközök. 

- közösségi ház, netkávézó – romkocsma hangulat, ahol a fiatalok egy kávé, zene mellett 

beszélgethetnek. Fiatalok alakítsák ki, megfelelő méret, hangulat, többfunkciós lehetőség. 

- Információ áramlás elősegítése a helyi hírekről különböző portálokon az újság mellett, 

honlapok, facebook. Média „erejének” jobb kihasználása. 

- falunap – színvonalas, több program, több nap 

 

Még felmerült: 

- kul-túr-a : kisbuszos utak szervezése különböző eseményekre pl. koncertekre, színházba 

/Lóczi Ferenc vállalta a vezetést/ 

- fesztivál, egyedi jellegű dolog, koncert, motoros találkozó - belépőjegyek 

- humán erőforrás hiány – húzóemberek 

- Több sportprogram, szakmai bemutatók 

- Szabadtéri sátor esős-hideg időszakra, szabadtéri rendezvények esetére 

- horgásztó közösségi funkciójának fejlesztése 

- újdonság, új emberek bevonzása 

- Számítógépes játékokkal verseny a neten, nézőkkel, kivetítve a nagyteremben 

- benzinkút emelete egyenlőre kihasználatlan terület – ifjúsági közösségi színtér 


