
 

 

 

 

 

 



 

 

4) Mi Tarján külterületi tájképének jellemzője?  

változatos, hangulatos 

rengeteg zöld terület, kirándulási lehetőség. 

gondosgazdálkodó, pihenős népek által formált és lakott 

rendezett 

rendezett 

. 

lásd Fekete kő dűlő 

dombok,  

Dimbes-dombos 

Szép, de a szemetet ne itt rakjak ki. 

Zöld területekkel övezett, természetes táj. 

Gyönyörű tájkép! 

szelíd 

Dimbes-dombos, zöld 

Rendezett  

Szép, kies, néhány látnivalóval. 

Hangulatos 

Kellemes, sok zöld terület közepette, amikre fókuszálva fejlődhetne a település (túra útvonalak, erdei 
kerékpár utak). Egyedül a forgalom és utak minősége hagy kivetni valót...  

Gyönyörű  

Változatos, gyönyörű,  



Ismeroseim mindig dicserik, hogy mennyire tiszta es rendezett a falu. Tegyunk meg mindent, hogy 
ezt a jovo generaciok is fenntartsak! 

Rendezett, megművelt, változatos 

Kellemes 

Rendezett, otthonos tajjelegu. 

Szep/nyugot/izgalmas 

Mezogazd-i művelt területek rendezettek. A szőlőhegyek nem őriznek egyedi sajátos jegyeket. 

Szép. 

Szép megnyugtató 

Szép 

Rendezett, fejlődő 

Kis Kárpát-medence 

Változó,fejlődő 

gyönyörű, kellemes 

Szép kilátás 

Hegyek veszik körül. 

Szép 

Szép vidék 

Szép 

Szép környezet 

Szép  

dombos, erdős 

természetközeli  

sajátos hangulatú 

Alapjában egységes képet mutat. 

Szép 

Dinamikusan fejlődő 

sajátos hangulatú.kellemes 

gazdag természet 

Rendezett 

Eldugott, gyöngyszem 

hangulatos, pazar panorámás 

Legszebb táj amit valaha láttam 

Szép, hegyekkel övezett, rendezett település. 

rendezett 

Szép természeti környezet, ritkuló erőkkel, tragikus utakkal (ami a Tarjánt megközelítő közutakat 
jelenti). A külterületi szőlők, gazdaságok zömében rendezettek, utakon jól megközelíthetők. 



Barátságos 

Mezőgazdasági területek, szép vidék, medencehelyzet, ROSSZ UTAK 

Szép 

Hehyek 

Gyonyoru, kellemes. 

Szépen fejlődik. 

Pincesorok, Kivágott erdők 

Gyönyörű 

Szép erdős 

Sajátos :)  

Átlagos  

Egyedi, szép, nyugodt  

Általában rendezett,egy két tulajdonos ingatlanhasználatát kivéve(pl.a tó felé vezető úton).A 
tájvédelem,természetvédelem,valamint a kultúrális értékek megőrzése láthatóan megvalósul. 

Igényes, kellemes 

Rendezett 

Szép, elbűvölő  

Tökéletes 

stilustalan 

Szép és hangulatos 

Szép rendezett 

Természetközeli 

Lehetőségekkel teli 

Gyönyörú szép. 

Barátságos falu 

Csodazöld 

rendes és tiszta, békés 

semleges 

Kellemes, helyenkent nem ellenorzott 

hegyek, dombok, némi ipari terület 

Szép 

Szép, kellemes 

Gyönyörű lankás-erdős-hegyes-völgyes. 

Rendezett, gyönyörű kirándulási lehetőségekkel. 

Változatos (mindenki talál magának szimpatikus kikapcsolódásra alkalmas helyet) 

Lankás, gondozott, emberközeli 



Pazar 

Nyugtató 

átlagos 

festői 

Természetközeli 

kellemes 

Egy kis Kárpátmedence 

SEMMI 

Beépítetlen 

Hangulatos pincesorok, ipari létesítmények, zöld ligetek, dombok 

Hegyek,dombok, erdők 

Gyönyörű 

Szántóföldek, erdők 

Termőföldet körülvevő természetes terület.  

Szép, bizonyos részek szemetesek. 

Hegyek közti gyöngyszem 

csodálatos a panorámája 

Ékszerdoboz 

Rendezett-kellemes 

Lehetőségekkel teli 

Rendezett 

Gyönyörű  

Változatos 

Nagyon szép és rendezet.  

Kellemes 

Újonnan kiépülő, kertvárosias jellegű. 

Változatos 

Változatos, hangulatos 

Minden irányba indulva szép. 

Mesebeli 

Bármerre indul az ember, mindenhol egy ékszerdoboz…:) 

Erdő / volt /. 

Rendezett 

Nyugodt, rendezett.  

Meghitt, kellemes, békés. 



Rendezett  

Gyönyörű, vadregényes, csodálatos. Számomra a leggyönyörűbb hely a világon! 

Rendezett, csodás 

Békés, szép 

- 

Gyönyörű, dombos-erdős 

nagyon szép környezet,dombokkal,erdőkkel 

Megnyugtato szép. 

Rendezett, itt ott szemetes 

Gyönyörű környezet, borzasztó állapotú utak. 

Pince 

Természeti környezet, erdős 

Hangulatos 

Kellemes, dombos táj, a tarvágások rontanak azért az összképen 

Szép, Gyönyörű.  

Kellemes  

dimbes dombos, kanyargós, erdős 

Gyönyörű gerecsei táj 

Forgalmas 

erdős, dombos 

Hangulatos, pihentető 

Halastó, Fekete-kő, Stoki, .  

Szép túrákra alkalmas 

Erdős, nyugodt, szép 

Fejlődő, szépülő, rendezett!  

Tiszta levego 

Mini Kárpát-medence,szép természeti adottságok 

Nagyon szép  

Szép erdős tiszta környezet 

Rendezett 

Csodaszép 

Szántók, szőlőskertek, a gyümölcsösök visszaszorulóban vannak. 

Kellemes 

Részben rendezett, szép 

Szántóföld, erdő, halastó 



Külterület szép de sok helyen szemetes 

Szép környezet, a közutak környéke szemetes 

Gyönyörű 

Átlagos 

Gyönyörű természetes környezet. 

Tarján páratlan szépségű kis településa Gerecse dombjai között. 

Dinamikusan változó, fejlődő 

Medencében fekszik 

Sajátos hangulatos 

Erdők, hegyek 

 

 

 

  



 

belterület: körpincék, Fesztivál park; külterület: Fekete-kő 

Feketekő 

Fesztivál park, körpincék, Fekete-kő 

Az egész falu kedves számomra bel és külterületével együtt. 

Kerékpárút, Újszőlő, sportpályák 

Stoki,feketekő 

Sportcsarnok 

sportcsarnok, sportpálya, körpincék, sziget  

Külterület:körpince Feketekő, sport park. Belterület:Tájház 

Központ 

Faluközpont, Feketekő dűlő. 

Sport pihenő komplexum,Feketekő,Kiszállás,Pusztaszöllő,Kőrpincék, 

otthonunk, stoki, fesztivál-park, erdők 

iskola, óvoda, sportcsarnok, játszótér, kerékpár út, Kisszállás 

Játszótér Halastó 

Sportcsarnok - Feketekő 

Fesztivál park és Feketekő 

Horgásztó, templom és környéke, az otthonom :)  

A tó környéke, és nagymamám egykori háza.  

Templomtér, Somlyótető 

Tobb is van 

Belterületen: faluközpont-templom környéke, Külterületen: Halastó felé vezető út, Feketekő 

Horgásztó, játszótér. Sajnálom az erdőt! 

Korpincek, feketeko. 

Feketeko! Stoki..... 

Közösségi terek, szőlőhegyek. 

Feketekő, Templom környéke, pincesor 

Holló környéke: játszótér, kondi park stb 

Templom, Müv. Ház. Közösségi Ház, Feketekő düllő, Körpince, Kálvária düllő,düllő, 

Körpincék, Katolikus templom környezete, Feketekő, Stoki 

Kálvária, templomok, szöőődombok, temető, Peskő, Somlyó, Anna-kép. 

A falu központjában,a templom és iskola környéke.A halastó környéke  

játszótér, fesztiválpark, gyerektábor, egyéb kirándulóhelyek 



Játszótér, sportpark, ifjúsági tábor 

közeli erdő, Sportpark,  

Falúközpant, játszótér, körpénce horgásztó, Feketekő 

Fesztivál park, Stoki 

Játszótér,horgásztó 

Nincs ilyen. 

Belterület : óvoda és környéke, játszótér  

Falu széli erdős, kirándulós, nyugodt részek. 

halastó, feketekő 

nincs 

körpincék, kálvária, r.k. templom, Stoki; Fekete-kő, halastó, Somlyó, Pes-kő 

Templom, Müv.Ház, Közösségi Ház, Feketekő, Stoki,  

Templom, Sportcsarnok, Tájház, temető és környéke, Feketekő,  

sport, szőlőhegy, közösségi terek 

fekete kő 

halastó felé vezető rész, szőlőhegyek területe, közösségi terek 

Rákóczi út, Fesztivál színpad és környéke, Halastó, Feketekő 

Fekete kő 

Kúltúrház 

Feketekő, szőlő, Stoki szőlő, Halastó, Kraftwerk Bisztro, Öreg Favágó Kocsmája, Sportpálya 

feketekő/ templom tér/ fesztiválpark/kultúr otthon 

A belterületen a tempolm és a "szabadidőpark" környéke, körpincék. A külterületen a Feketekő, 
Kiszállás, a Pes-kő, a horgásztó és az oda vezető út. 

Fekete-kő, faluközpont 

Belterület: szabadidőpark, Stoki, körpincék. Külterület: Fekete-kő, halas tó + kerékpárút, Gyerektábor 
+ oda kivezető gyalogos út 

Kraftwerk , Feketekő 

Focipálya 

Feketekő, focipálya,templom 

Szolgáltatások környékén. 

külterület: Kiszállás, Erdő - Medve-szikla; belterület: sportpálya, Kraftwerk 

Focipálya, kézilabda, csarnok, feketekő, stoki, Kisszállás felé 

Mindenhol 

Belterületen a templom környéke, külterületen a halastó  

Inkább külterület 

Stoki, Feketekő, Templom környéke, Körpincék, B-Tábla(tó, kerékpárút) 



Természetesen a saját ingatlanom a legkedvesebb,de a közösségi színterek a kegkedvesebb helyek 
belterületen(könyvtár!)Külterületen a kerékpárút és a kirándulóhelyek.k 

Halastó, kedvenc futóútvonalam.Fekete-kő 

Körpincék, sportpályák, feketekő, stoki, halastó  

Halastó, erdő  

Játszótér. Bicigliút. Erdők. 

Fekete kő 

Műfüves focipálya horgásztó és az oda vezető út 

Játszótér, Feketekő 

Körpincék, tájház, sportpálya, Stoki, Fekete-kő 

Feketekő, Halastó, Gyerektábor 

Templom tér, Kálvária, Kisszállás, Feketekő 

Sportcsarnok és a pósta környéke 

Feketeko 

Sportpálya, híd a játszótérnél és a Móricz Zsigmond téren, Fekete kő, Stoki, Gerecs torony 

templom/buszforduló és játszótér közötti részeknyéke 

Stoki, halastó 

Az udvaromban 

Játszótér és környéke 

Út a Horgásztóig, Horgásztó és környéke, Szőlőhegy, Egyesületek Háza, Óvoda, sportpálya és 
környéke  

Kisszállás felé és a sportpálya környéke, hó esetén a Stoki 

Peskő barlang, Szőlőhegy 

Kávária, Templom és környéke, Körpincék, tanösvény útvonala, Jókai út - mert széles, Fekete-kő 
dűlő, Stoki-dűlő, kiránduló helyek: Pes-kő, Somlyó 

Stoki, Feketekő, Sportpálya, bicóút, Halastó 

Tó, Somlyó, Pes-kő, Feketekő, Stoki, Körpincék, Sport lehetőségi helyek 

kerékpárút 

Fekete kő 

Katolikus templom, Kálvária. Szőlő-hegy 

utcán 

Somlyóhegy, Sporttelep 

FEKETEKÖ 

A Katolikus templom és a Feketekő  

Feketekő, tájház, Stoki, halastó, sportpark 

Sport telep (kezd egy igazi közösségi helyé alakulni), Kiszállás, Feketekő 

Sportpályák környéke. Szőlőhegy 



Tó, feketekő, ujszőllő, focipálya 

Bel: templom és környéke, kül: halastó 

Horgásztó, templom 

Horgásztó, Somlyó, Peskő. A településen belül igazából nincs. 

Tarjáni tavak, Kraftwerk, Közösségi ház, Templom 

Stoki,Feketekő, templomtér 

Fekete-kő, Sportpálya, Halas-tó, Falu központ 

Tó-Pincesorok-falu központ 

Feketekő, Halastó, Stoki, tábor 

Külterület 

A sportpálya és környéke, a stoki,a körpincék 

Sportpálya a falut körülvevő erdők 

Sportpálya és a nyári hangulata, jó lenne ha még fejlődne, fákkal, zöldterület rendbe tételével, új 
sport lehetőségekkel.  

Körpincék, Fesztivál park, Kis-szállás 

Halastó, feki,  

Szép, újépítésű házak, utcák és a Stokiból rálátás a falura 

Pes-kő, Tarjáni tó 

Horgàsztó 

Nagyon szeretem a pincesorokat a Körpincéktől kezdve, Kisszállást, a Szőlőhegyet, a Fekete-kő 
szerintem egyenesen vetekszik sok borvidék hangulatával az országban.  

Stoki 

Horgásztó, körpince, Feketekő 

Minden része nagyon kedves számomra.  

Kisszállás, Halastó. 

Somlyó, játszótér 

Jókai utca, templom előtti tér, iskola és focipálya, Stoki, Halastó, Feketekő  

Kultúr, mert ott volt az esküvőnk, de szép a Feketekő is 

Játszótér, horgásztó 

Körpincék, horgásztó, somlyó hegy 

Tarján Feketekő Dülő 

Bicikli út . 

Halas-tó, sportpálya és környéke 

Sport park 

Stoki, halastó  

Halastó, Fekete kő 

Templom környéke, játszóterek  



Halastó, Feketekő, erdők  

Stoki 

Újonnan nyílt utca nefelejcs utcából, halastó környéke 

Belterület - Jokai es Ady utca ; külterület : Feketekö 

Körpince, játszótér, sport telep, Stockacker szőlőhegy 

Sportpályák, bicikliut 

Fekete kő szőlőhegy , Fesztivál park, katolikus templom, bicikli út tó fele, sövénykert,  

Sportpálya  

Stocki, Feketekő, sportpálya és környéke 

Falu. Központ 

Sportpálya  

Iskola környéke, fekete kő környéke  

Horgásztó  

sportcsarnok, Feketekő düllő 

Tó, fekete kő, az erdő ,  

Erdők 

Feketekő, Halastó, Körpincék, játszótér 

Feketekő, halastó, körpincék 

Halastó, Sportpályák, Somlyó 

Feketekő, Stoki, Patak köz, Viola utca 

Fekete-kő 

R.K templom, Sportcsarnok, Staufenberg park 

Sportpálya környéke, Feketekő 

Kálvária, Kiszállás 

Sportpálya, szőlőhegyek 

Feketekő, körpince, Stocki, tó, falu központ 

Sportpálya és környéke, Fekete-kő,halastó,  

Sportpálya 

Kisszállás, erdők, játszótér és környéke  

Területtől függetlenül minden kedves számomra 

Stoki, halastó, játszótér, sportpálya, sportcsarnok 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

12) Melyik az a három fontosnak ítélt települési érték a faluban, amit mindenképpen megmutatna az ide 
látogatónak? 

körpincék, Fesztivál park, Fekete-kő 

pincesor 

Fesztivál park, körpincék, Fekete-kő 

Feketekő pincesor, körpincék,  



Katolikus templom, kilátás az Újszőlőből, Tanösvény 

Templom,körpincék,stoki 

körpince , tiroli házak , faluház 

sportpálya, étterem, Fesztivál,  

Tájház, Körpince, Feketekő 

Körpincek, templomtér, sportpálya  

Sportcsarnok, tájház, körpince. 

Körpincék,Fekete Kō, Helyi gasztronómia 

stoki, halastó, kat. templom 

rendezett középületek: iskola, rendelők, sportcsarnok, játszótér, sportpálya 

Sportpálya, Halastó, templom 

Hagyományőrzés, Tájház, Sportpálya, Feketekő 

Faluház, templomok, sportpályák 

Hagyomány őrzés, zöld övezet, halastó 

Nyugalom, csend, kedvesség.  

Sváb közösség. Vallásosság.  

Lasd 7. es 9. pont 

Nemzetiségi tanösvény, szőlősdombok, kálvária panorámával 

Feketekő, játszótér és környéke, halastó 

1:rendszeretet 2:egyseges arculat 3:kozbiztonsag 

Taj haz/ egyesuleti elet/kor pince 

Templomok, sport létesítmények, oktatási intézmények.  

Tájház és tanösvény, faluközpont, pincesor 

Templom, Sportcsarnok, Körpincék 

Sportlétesítmények, Feketekő, Körpincék, Tó 

Kálvária, templomok, tájház+ körpincék. 

Rendezett környezet,hagyományok megőrzését elősegítve kialakított épületek 

Sportpark, Stokiban a pincék, kilátás, Fekete-kő, Templom 

Sportpark, Fekete-kő, Stoki 

Sportpark, Pincék, Staufenberg park 

Katolikus templom, horgásztó, az egész falut (hosszú séta) 

Hagyomány, közösség, fekvés 

Iskola,óvoda,játszótér 

Nincs ilyne. 

maga a falu egésze, rendezettsége, adottságai, vendégszeretete, hagyománya 



Halastó, Sommermusik, Bacchus borút 

templom, Feketekő dűlő,  

kálvária, r. k. templom, tájház, Staufenberg-park 

Templom, Sportcsarnok, Feketekő 

Faluközpont (iskola, óvoda, sportlétesítmények) templomok és környékük, Kálvária 

szőlőhegyek, sport centrum, közösségi terek 

rendezett udvarok, középületek, fekete kő 

Barátságos lakosok, közösségi terek, programok 

Tájház, Templom, Körpincék 

Közösségi rendezvények, karbantartott közterek, felújított épületek 

Öreg Favágó kocsmája, körpincék, Tájház 

1. Látvány, kilátás, 2.Sportilásra alkalmas helyek, 3. Közösségi szinterek 

sváb tájház, hagyomány örzéssel kapcsolatos dolgok 

Katolikus templom, körpincék, Pes-kő 

Összetartás, hagyományőrzés, egyesületek 

utcák rendezettsége, középületek kinézete, hagyományőrzést/közösségépítést szolgáló események 

Feketekő, Sportpark, Stoki 

A falu központot 

Templom, tajhaz, kultur 

rend, tisztaság,  

Tájház, körpincék, Stoki 

Házam, csarnok, tó/Kisszállás felé 

Templom környéke,a teljes falu,tájház 

Templomtér, Feketekő, Stoki 

Nem igazán tudok olyat mondani  

Hagyományőrzés, borkultúra 

Közösségi színterek,szőlődűlők,tájház 

Halastó, templom, Fekete kő 

Halastó, sportcsarnok  

Kálvária. Erdők. Faluközpont 

kath. templom, stoki, fekete kő 

Szép középületek, rendezett és tiszta utcák, park, egyre több közösségi program 

Tájház, templomok, sportpálya 

Templomaink, Körpincék, infrastruktúra  

Templom, kápolna, kálvária 



Tájház, vén prés a kilátással, borpincék 

Feketekő Stoki Templom 

Járdák, új utcák/épületek, tájház (+sportcsarnok) 

közösségi programok, csend/nyugalom, kétnyelvűség 

Sport park és környéke, intézményekkel, látkép  

tisztaság, rendezettség, középületek minősége 

Semmit 

Rendezett utcák, tiszta és szép közintézmények, szépen gondozott udvarok 

Hagyományőrzés minden korosztályban, tisztaság, összetartozás 

Borospincék, tájház, bicikliút 

Peskő barlang, Kálvária, Halastó, Pincesor 

Templom és környéke, Kálvária, Körpincék 

Sportpálya, Feketekő, Stoki, bicóút-tó 

Pincészet, borászat; tó; favágó 

Templomok, kápolna, Rókus szobor, Kör Pincék 

fekvés, tisztaság, rendezettség 

Templomok, tájház, kálvária, rét (fesztiválpark és környéke) 

iskola templom csarnok 

Faluház, Templom, Sportcsarnok 

TEMPLOM SPORTCSARNOK KÖRPINCÉK 

Tájház,Templok,Körpincék 

Tájház, pincesorok, illetve programra hívnám őket (fesztivál, bortúra, sommermusik, stb.) 

Körpincék, Feketekő 

Körpincék, szőlőhegyi kilátás, sport pályák környéke. 

Kilátás, sportlehetőségek, szórakozási lehetőségek 

Templom, temető régi sírok, Sportcsarnok 

Pincesor, szőlődomb, horgásztó 

Sport létesítmények, egészségügyi központ, Szöllődüllők. 

Templom, Községháza, Tó 

tisztaság, rendezettség, hagyományápolás 

Fekete-kő, Halastó, Kör-pincék 

Hagyományőrzést visszatükröző helyek  

Tájház, tábor, tanösvény 

Körpince, Feketeko, Pesko 

Összetartás,hagyományőrzés,közösségi programok 



Körpincék, spotpálya, tájház 

Hát ez jó kérdés. A tavat, a tájházat, templomot, sportpályát ha szebb lenne.  

Körpincék, Fekete-kő dűlő, Kis-szállás 

Tisztaság, rend, szervezettség 

Templom, iskola, sportcsarnok 

Fekvés, tisztaság, tó 

Horgàsztó, Feketekő, sporttelep 

A panorámát a szőlőhegyről, a pincesorokat, faluközpontot  

Stoki, ķörpincék és faliközpont. 

Tisztaság, rendezettség 

Nyugalom, tisztaság, vendégszeretet 

Halastó, s a régebbi fesztivàlok hangulatát, bortúrát. 

Pincék, bicikli út, focipálya,  

Templom, tájház, Stoki és Feketekő 

Tájház 

Tarjáni látkép a Stokiból, öreg favágó étterem, pincesor 

Tájház, körpincék, halastó 

a falu rendezettsége,fekvésének szépsége,a falu lakosságának nyitottsága 

Templomok .fekete kő .bicikli út  

Halas-tó, sportpàlya 

Hagyomány, Sportélet, Fesztiválok 

Korpince, sportpálya, stoki 

Körpincék, Fekete kő, Halastó 

Iskola, óvoda,  

Stoki, Vén Présből a falu látképe  

Feketekő, Körpincék, Faluház 

a tajhaz, a horgaszto es a kilatas a falura a Feketeköböl  

Körpince, tanösvény, sport telep 

Faluközpont 

Tájház, Fekete kő szőlőhegy, katólikus és református templom 

Közösség összetartozása, hagyományőrzés 

Német nemzetiség (hagyományok, Kultúra), szőlőhegyek 

Tájház,templomok.halasto kb 

Hagyományőrzés, bicikli út, sportpálya 

Falu központ!  



Tajhaz  

Német Tájház, Római Katolikus templom, Fekete kői pincék és szőlők 

Tó, a gyönyörű erdő , öreg favágó (rengetegen ismerik országszerte ) 

Rend tisztaság becsület 

Tájház, Templomok, Körpince, Feketekő,Kálvária, Halastó 

Faluközpont, sportkomplexum, Feketekő 

Szőlőskertek, pincék és borok Templomok 

Körpince, Tájház, Stoki 

Közösségi terek, sportolási lehetőségek, Fekete-kő, halas-tó, kerékpárút és sok minden mást… 

Templom, parkok, sportcsarnok 

Feketekő, Halastó-bicikliút, Kisszállás 

Kálvária, Feketekő,  

Tájház, templom, szobrok, présházak 

Templom.Sportcsarnok.Feketekő 

Faluközpont, körpincék, szőlőhegyek 

Templomok, Körpincék, Sportpálya 

Tájház, Templom,Oktatási intézmények 

Kisszállás, Stoki, Feketekő 

Körpince, templomok, szőlőhegyek 

Körpincék, Stokiból a kilátás, Tájház 

 

 

közművek légvezetékeit - nagy költségek árán 

közlekedési és parkolási területek egyértelmű elhatárolása; közművek légvezetékeit megszüntetném - nagyon 
sok költség-ráfordítással 

az épületek magasságát szabályoznám be 

Kátyús utak kijavítása, árkok kialakítása, karbantartása 

Parkolás a főút mentén kialakított öblökben, használaton kívüli légkábelek leszerelése 

nincs ilyen 

elhanyagolt házak felszolítása, a fűnyírásra 

A szökőkút előtti területet rendbe hozni 

Útmenti parkolás, mindenki parkoljon az udvarában  

Mint falu kezd elvárosiasodni. Az építési telkek nagysága. Az utcák szélessége. Ösztönzés a felelős állat 
tartásra.( tyúk, disznó,…..apróbb házi állatok, kertek művelése.) 



Most jó úton haladnak a dolgok  

kerékpárutak 

Egy parkos, ligetes faluközpont, padokkal  

Semmit 

Parkok gondozottsága, gondozatlan épületek 

Faluközpontban út- parkoló építés, parkosítás 

Régi épületek felújítása, gondozatlan területek kezelése, karban tartása, kóbor kutyák befogása, beltéri területek 
közvilágításának javítása 

Sajnos egyre gyakoribb a szemét, az utcán.  

Új építési telkek kimérése, új utcák nyitása,  

Legvezetek, kozvilagitas, templom kornyekenek ujragondolasa. 

kibetonozott természetes árkok-patakok, ABC és környéke épületei, volt patinás gyógyszertár, Tata irányából 
beérkező főút kereszteződése (Ady-Vadász u.) 

Erdei lehetőségek 

Diofa ultetes, rozmaringbokor telepites, szololugas kialakitasa(tajhaz udvara pl) ahol ez lehetseges. 

Ut es jarda kozoti terulet! Nem egyseges! Tobszor rendezetlen 

Faluközpontban, főutak mentén parkolási lehetőség, légvezetékek kiváltása föld kábellel.  

A Móricz Zsigmond téren álló régi bolt újrahasznosítása bolt vagy egyéb formában. 

Nincs véleményem 

Nem engednék rikító színű házakat, kötelezném a lakókat, hogy tartsák rendben az ingatlanukat és 
környezetüket.  

Fő utak és környezetük. 

Az utcákat bővíteném. 

Esetleg a templom mögötti utcát lehetne "csinosítani", az Óvodánál a parkoló bejárata keskenyebb, azon 
lehetne szélesíteni, a megnyíló bölcsőde parkolásának megoldása, a Tűzoltószertárnál zebra felfestése, sok 
gyermek közlekedik ott a buszmegálló miatt. 

Gyalogátkelőhely létesítése a falu Tatabánya felé vezető útszakaszán. 

gyalogátkelőhely a tűzoltó szertár, és az új-telepi buszmegálló közelében. 

A hulladékudvar máshova át kell helyezni, nem a falú közepén legyen. 

A légvezetékeket száműzném, a sarat is  

Polgármestert váltanék 

Boltok kinézete, Tarján legnagyobb élelmiszer üzlete a coop a falu közepén ugy néz ki mintha a 80-as években 
járnánk. 

Fő utcák útburkolatának javítása egyes helyeken szélesítés: (Ady Endre, Vadász, Rákóczi), parkolók 
kialakítása. Ady, Vadász utca kereszteződés rendbetétele. Balesetveszélyes. Esetleg körforgalom lehetőség, 
jobb beláthatóság, út felfestések. Útszélek feltöltése, nagyon nagyok a gödrök. Mellékutak sajnos keskenyre 
lettek kialakítva, így azok mellett is nagyok a gödrök. 

újonnan kiépülő utcákban/lakóövezetekben út építése 

parkok rendbetétele, egyéb parkosítás, parkolók kialakítása a főúton lévő üzletek, gyógyszertár, posta 
közelében 

Jelenleg nincs ilyen. 



A Sportcsarnok, előtti parkolás tiltás! 

A templom melletti lezárt úton parkolóhelyek kialakítása. A sziget előtti járda folytatásának megoldása. A Jókai 
út végén a szántóföldön a Mária szobor rendbehozatala és út létesítési a megtekintéshez.  

A nem gondozott portákat felszólítanám. 

faluközpont: rendezett, lekövezett körfogalom a templomnál, sövénynél rendezett parkoló 

szolgáltatások bővítése, még több közösséget formáló rendezvény 

A Gyermely felőli utcák állapotát 

Utak, padkák kialakítása 

Semmi, mindentl tökéletes 

Több növényzet, járdák egységesítése, Vezetékek levezetése, 

légkábelek eltüntetése  

Ahol lehet, a légvezetékeket kiváltanám, támogatnám a fásítást, virágosítást, akár önkormányzati 
összefogással. A belterületi ingatlanok előtt megszüntetném a szabálytalan gépkocsi állomásoztatást. Az 
ingatlan és az út közötti területek rendben tartását határozottabban képviselném.  

Árkok karbantartása  

Az utcaképet tekintve rendkívül zavarónak tartom a rengeteg vezetéket, kicsit olyan hangulata van, mint egy dél-
kelet ázsiai település kesze-kusza vezeték együttesének. Lehet, hogy ezeknek a vezetékeknek a teljes 
eltüntetése lehetetlen, viszont redukálása reális talán. Kiváltani például földkábellel lehetne, bár mivel nem 
vagyok jártas ezen a területen, ez csak egy felvetés. 
Sajnos sok a szemét, leginkább a szabadidőpark területén. Nem akarok mindent a gyerekek számlájára írni, de 
az itt lévő szemét többségéért ők felelősek. Ha egy turista vagy faluba látogató itt tesz látogatást, az nem veti a 
legjobb fényt a falura, és az itt élő emberekre sem. 
A sok kis apróság. Leginkább itt is a szabadidőpark és területe jut először az eszembe. A patak felett átívelő híd 
bár funkcióját tekintve hibátlan, azonban kinézete igen hitvány, igen kelet-európai hatást kelt. Több, mint 2 éve 
ugyanilyen állapotban van, véleményem szerint nem tartana sok időbe rendesen befejezni. Még egy apróság, a 
szabadidőparkba ültetett fák mellett még mindig ott vannak a földkupacok, amelyek az elültetés miatt kerültek 
oda. Nem mintha emiatt nem lehetne sétálni mellette, csupán nem néz ki jól, olyan, mint egy építési terület. 

Zebrákat kialakítani pl. A kinti buszmegállóhoz a tűzoltóságnál valamit a postánál  

Parkosítanák több fát kellene ültetni szerintem 

Semmit 

Templom mellettu utca. Coop abc 

Főút melletti parkolok kialakítása. 

Fő út (Vadász út) menti parkolóhelyek, ottani üzletek homlokzatásnak egységesítése 

Nichtsbrotot rendbe szedném 

Nekem tetszik így 

Az utcákba lassító növényes "S" alakú szegélyezés, kereszteződésekbe középre domború fekvőrendőr :)  

Kutya futattó kialakítása 

Főutak (Vadász út-Vájár u., Ady Endre-Petőfi-Tatai utca, Rákóczi út-Gyermelyi utca) minősége, szegély, 
egységes parkolók osztrák/német mintára. 

Általában rendezettnek látom a településképet.Mindenképpen az építkezések,az épületek 
építésének"összhangjára"törekednék,ebben nem az "egyenházakra"gondolok. 

Sebességkorlátozások bevezetése 

Folyamatos utcán parkolást betiltanám 



Sűrűbben járjanak a buszok, több lámpa legyen este,  

A polgármesteri hivatal vásároljon több lakóházat. 

Pl. a Vadász úton fasor kialakítása ,és általában is több fa ültetése 

Nincs 

Nem tudom 

Légkábelek eltávolítása, kirívó színű épületek megszüntetése 

A kosárlabda pályák átalakítása nem aszfalt burkolatra. A betonon pálya újra aszfaltozása. Több szabadtéri 
parkoló. 

Nagyobb méretű szeméttárolók a buszmegállókban, vagy naponta üríteni szükséges. 

Bevásárlási lehetöségek és hosszab nyitvatartás 

Nincs 

Idős, rossz állapotú házak felújítása (akár közösségi úton legalább kívülről) / bontása. 

utcák kiszélesítése 

. 

centrum, sétálóutca kialakítása  

Semmit 

Nem változtatnék 

Egységes utca- és házszám jelző táblák. Pl. sváb motívumokkal díszített, vagy jellemző formákkal ellátott 
házszám táblákat kapnának a házak és utca. Ezzel erősödne az arculati és a lakossági egység , az "ide-
tartozás" és nagyon szépen mutatna mindenhol. A tájékozódás is könnyebb lenne az ide látogatóknak, illetve 
turizmus szempontjából is figyelemfelkeltő, vonzó, talán kuriózum. 

Amennyiben vannak régi mesterségeket űzők, hagyományőrzők (pl. festő, kosárfonó stb.) a faluban, erre felhívó 
táblákat helyeznék ki illetve az adott foglalkozást bemutató "nyitott ajtók"-at szerveznék. 

Az útszéleken a fűre való parkolás megakadályozása. (főleg Templom tér környékén) Patka kialakítása talán 
segítene ezen. 

Török-hidat kiemelném - Tábla és leírás; árkokat tisztán tartani, Kukás zsákot a Rákóczi úti pataktól elvinném; 
Fesztivál park környékének egységes képet adnék - bár már közelít hozzá. Játszótér folyamatos figyelése és 
karbantartása - fiatalok "eltanácsolásaˇ.  

Semmi 

Nagyon kevés a járda, a parkoló, a parkok, sport egyesületek támogatása, zenei fesztivál felosztása több napra( 
helyiek számára kedvelt sramli; retro időseknek; és fiataloknak dj, jelenleg híres előadók(ezen a napon akár 
belépő szedés)) 

a fő utak javítása, a meglévő utcák szélesítése/kétirányú/, a járdák építése az utcák mindkét oldalán 

Több növényt ültetnék a közterületekre. 

Ady utca (borzalom!), út, árok 

árkok 

A Héregre kivezető út mellé, az ipari parkig járdát létesítenék 

KIFELE TERJESZKEDIK A FALU,JOBBAN KÉNE BEÉPITENI! 

A Villany telefon és kábeltv vezetékek korszerüsítése és nyugati mintára áthelyezése a föld alá. 

Több fa, fasor, régi házak védelme, utcakép egységesítése (pl. Héreg fő utcához hasonlóan át út parkolókkal), 
parkok kiépítése, hogy ne csak egy fákkal beültetett terület legyen, hanem közösségi tér, pihenőhely. 



Hosszú távon (20-30 év) a közműveket (villamos és egyéb vezetékek) a föld alá helyezném. Új légvezetékeket 
nem építenék a lakott területeken. 

A fő út minősége.(Értelem szerű). Igazából ennyi  

Rendezett utcák 

Turizmus. Programokkal 

Nem nagyon tudok ilyet.  

A köztrületek szinesebbek, virágosabbak legyenek. Ut meletti területek rendezése. Üzletek környékén parkolók 
kialakítása. 

A főúton megfelelő parkolóhelyek kialakítása az üzletekhez 

a teljes légvezeték "pókhálót" a földbe rejteném 

Nincs ilyen 

Közutak minősége, Coop külső felújítása 

Beköltöző idegen családok a városokból 

Tervezett bicikli ut 

Semmit nem változtatnék 

Nincs ilyen 

Egy egységesebb központ kialakítása az iskola- templom- sportpálya háromszögben.  

Nincs ilyen 

Szabadabb épülettömeg formálás, akár lapostető alkalmazásával is. A település zónákra osztása (hagyományos 
faluközpont, újonnan kiépülő lakóterületek, stb.) és ezek alapján történő településképi szabályzás külön-külön. 

Vannak olyan részek amit külterületre tennék. ( zöldhulladék lerakó) 

A parlagon hagyott kertek művelésére ösztönözném a lakókat pl. komposztálás támogatása, biotermesztés 
elősegítése 

Több fát ültetnék. 

Buszközlekedés bővítése 

Nem látok olyan problémát, amin mindenképp változtatni kellene 

Az utcaképet.Az építési telek bármely részén lehessen építkezni.  

A rendezetlen, gazos, lomos udvarok tulajdonosát kötelezném a rendrakásra! 

Nincs ilyen  

Nem engedném például élénknara:ncssárgára színezni a házakat, szorítkoznék a pasztell színek használatára. 
A pincesoron pedig szorítkoznék a présház jellegű, hagyományos épületek megtartásához, nem engedném a 
kirívó, eltérő jellegű épületek építését. 
Törekednék hagyományos ünnepi dekorációkhoz a falu ünnepein, például nem állítanèk ennyire kirívóan mű 
fenyőfát köztérre. 

Falu végi busz megállók kialakítása, kátyúk betömése, autó beállók kiépítése  

Nincs ilyen. 

Vízelvezető árkok egységesítése 

Nincs ötlet 

Tájház, kultúrház, iskola környékén parkolók létesítése 

A közterületeket látványosabbá és még rendezettebbé tenném.  



Jó így ahogy van. 

Fő út aszfalt, parkolók a fő út szélén, iskola óvoda körüli közlekedés reggelente 

Utak minőségét, házak rendben tartásának ellenőrzését, 

Utak karbantartasa 

Sok a légvezeték 

Semmi 

Nincs ilyen 

a Vadasz utca összkepe kellenek megfelelö parkolok a boltok elott a bolt tulajdonosokat berlöket tartsak 
rendben, az elöttük levö területeket, negativ pelda a dohanybolt ( nem a Hoffmann) de a kenyerbolt elött is 
allandoan gazos a parkolo, szebb lenne viragokkal, örökzöldekkel. A Goods Market elött peldaul szep az a 
növenyes resz, mig a Patika elött ilyen 40 eve ugyanaz van. Az a keresztezödes is egy csomopont a faluban, 
mutathatna pozitivabb kepet is az atutazoknak.  

Modern, XXI. Századi építészeti megoldások, elhagyva a hagyományos falusi utcaképet 

Több parkolóradar lenne szükség a faluközpontban, az üzletek és intézmények környéken  

Több zebrát raknék a fő utakon, több járdát építenék, egységes utcakép érdekében minden utcának adnék egy 
jelleget növényekkel. Száron látható ez. Aki nem ápolja az előkertjét, ami közterület, arra pénzbűntetést szabnék 
ki. Felszólítani és pénzbűntetés. Ha nem akarjuk azt, hogy szemétdomb legyen a falu. Sok városi költözött ki, 
akiknek semmi tapasztalatuk nincs a környezetük ápolásában. Elhanyagolt gazos lomos udvarok lettek az elmúlt 
3-5 évben láthatóak. Egyértelműen a CSÓK kiárusítás következménye. Küldeném ki a felszólitásokat, utcán 
tárolt dolgok miatt, elhanyagolt veszélyes házelőtti közterületek miatt.  
Egységesen osztanám be a fejlesztési pénzeket. Nézzenek meg egy buszmegállót a Kossuth téren vagy az 
iskola előtt és nézzenek meg egyet a temetőnél a képek magukért beszélnek. Egy tűzoltószertár és környéke 
gyönyörű környezetben míg a temetőig egy járda út sincs kiépítve. Hányan használják a tűzoltószertárt és 
hányan mennek a temetőbe? Sok idős ember biciklivel és gyalog jár oda főúton. Kihasználtság alapján 
priorizálnék.  
Staufenberg park-ot átgondolnám, nagy tujasor kinőtte magát.  
A vadász úton a parkolási lehetőségeket átgondolnám, felszólítanám a bolt bérbeadókat -ot hogy korszerűsítsék 
a parkolóikat. Móni bolt és kenyérbolt előtti térre gondolok. A lenti dohánybolt előtti közterületet szebbé tenném 
fákkal, hogy eltakarják a búcsús molinós épületet. 
Megszóitanám a COOP -ot hogy tegye rendbe a körülötte lévő környezetet. A parkolóhoz 20 éve nem nyúltak 
hozzá. 

Vadász utca igénytelen házait 

lásd 7., 8. és 11. kérdés. 

Közlekedés járdák .hidak,kozepuletposta  

Főút aszfaltozása  

Parkolók kialakítását, Héregen a fő utcán ezt nagyon jól megoldották. Annak mintájára a Vadász és a Rákóczi 
utcán ez megoldható lenne.  

Nincs 

A Rákoczi úttal párhuzamos hosszú kerteknél új út nyitása építési terület kialakítása.  

Mindehol járda es utca kiépítése  

Iskola óvoda részhez egy sokkal nagyobb és biztonságosabb parkolót építeni 

Óvoda és Sportcsarnok közötti parkoló bővítése, plusz még egy játszótér létrehozása 

Főutvonalon az aszfaltút melletti kavicsos területet...  

A vízközeli területek minden településen nagy vonzerőt jelentenek a sétálni, kikapcsolódni vagy a faluba tévedő 
turisták számára. Számtalan példát lehet (tatai Öreg-tó és Cseke-tó partja 
Tarjánban sajnos karátozottan állnak rendelkezésre ilyen területek. Szerintem az előző önkormányzat hatalmas 



ziccert hagyott ki azzal, hogy a falut átszelő patakot kibetonozta. Ahelyett hogy a patak partján a Vadász utcától 
a körpincékig létrehoztak volna egy gyalogos/biciklis sétányt évelő növényekkel beültetve még a patak élővilágát 
is tönkretették. Gyanítom ezt a rombolást nem lehet visszacsinálni. 
 
Véleményem szerinte a légkábelek rettentően rontják az utcaképet. Szedett-vedett oszlopokról kihúzott kábelek 
hálózzák be az utca mindkét oldalát melyeknek egy részét már nem is használják.  
 
Engem személy szerint az is zavar hogy a egyes háztulajdonos az árkokat mindennemű engedély hiányában 
betemetik és parkolót hoznak rajta létre. A Vadász utcában, ahol rengeteg üzlet található szerintem ez nem 
gond, viszont egyes családi házak előtt nem ritkán 3 autó is parkol (Rozmaring és Szegfű utca). 

Vadász, Rákoczi, Ady-Petőfi-Tatai utak szegélykövezése, légkábelek föld alá vezetése mindenhol 

Buszmegálló az iskolánál és a tűzoltószertárnál Tatabánya irányába (a buszok nem tudnak kellő mértékben 
félreállni), sportcsarnok előtti kavicsos rész (az ott parkoló autóktól nem belátható a kereszteződés). 

Szolgáltatások. Bolt. 

Az út szélén parkoló autókat minden utcában betiltanám  

Fő utca rendezettségét. SZAKEMBERREL terveztetve! 

Szép parkok, gusztusos házak 

Elhanyagolt házak problémaköre 

Az elhanyagolt házak esetében köteleznék a tulajdonosokat a karbantartásra. 

Katolikus templom környékét. A Staufenberg parkot élhetőbbé, a zsákutcát kihasználhatóbbá tenném. 

A hiányzó járdák kiépítése /Vadvirág, Borostyán, Kenderesi utca / 

Nem változtatnék, nagyon szép, rendezett falu 

Utak felújítása, vízelvezető árkok telepítése 

Minden utcában a régi elrendezés szerint folytassák az új építéseket. 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

nincs 

nincs 

nem 

Tájház 

Nem 

tájház , 

pm hivatal, volt Fülöp most Schneider pince,  

Tájház 

Tájház, és környéke. A régi faluközpont. 

Nincs 

Tájház 

Nincs  

Polgármesteri Hivatal 

Tájház, szobrok, templomok, oktatási intézmények 

Temető, templom, tájház 

A tó környéke  

Somlyóhegyi túristaház. 

Gondolkodnom kellene... 

Tájház, parókia 

Nem 

A telepulesen talalhato csekely szamu regi paraszthaz. Szolohegyeken levo regi preshazak. 

Nem 

Néhány régi lakóhávz. Pl.kultur mellett, Cserkész és Hársfa utcában.  

Nem. 

Új vagyok Tarjanba így nem tudok hozzá szólni. 

Tájház 

A még meglévő 100 év körüli házak. Szép lenne, ha ezeket nem rombolhatnák le, hanem eredeti 
állapotukban újíthatnák csak fel. 

Anna-kép, temető, templomok, kálvária 

Igen.pl.műemlék jellegű épületek. 

Tájház, Staufenberg-park,  



Tájház 

tájház 

Majdnem minden épület fel volt javítva. Nagyon szépek az önkormányzat épületei. 

Nem tudom 

Nincs 

nincs 

Stoki, Feketekő, Kiszállás, Herés kert 

tájház, templom 

nincs 

Tájház 

Tájház 

Régi típusú házak  

szobrok, kálvária 

nincs 

Faluközpont  

Stoki  

Nincs 

Tájház, Öreg Favágó kocsmája 

Sportlétesítmények, játszótér, tájház, közösségi ház 

tájház, polgármesteri hivatal,  

Tájház, Anna-kép 

Tájház  

A még megmaradt régi parasztházak az egész faluban, fontosnak tartom ezen épületek szerepét a 
falu látképében. 

Tályház 

Nem igazán tudok  

Tajhaz 

Bicskei út. 

nem tudom 

Nincs 

Rákóczi utca 

Szökőkút, ha már a Vesul híd bontva lett és nem restaurálva.  

Nem  

Nincs 

Nincs 

Az eredeti, 19. század végén, 20. század elején épült házakat 



Nincsen 

Feketekő. Stoki 

A kath. templom 

Nincs 

Tájház 

Nem tudok ilyet 

A feketekő ne váljon lakóövezetté 

Útmenti keresztek, emlékművek 

Tájház 

Nincs 

Tájház, Szent György Központ. 

nincs 

nincs 

Nincs 

Nincs 

Sportpálya és környéke, játszótér 

A gyermelyi úton a régi házak 

tájház 

Tajház, községháza, Kálvária 

Nincs 

Tornyó puszta-kastély, peskő és somlyó hoz kialakítani normalis turista útvonalat, képekkel, 
történetekkel 

Móricz Zsigmond tér 

Fekete kő 

fekete kő 

Templom, Kálvária, Kenderesi kereszt, Szúnyogtó mint élőhely, Halastó, Nádas a Jókai Mór út alatt 

NINCS 

A Feketekő 

Történelmi múlttal rendelkező épületek (pl. templomok, parókiák, parasztházak, Feketekő kocsma, 
Sörkert, Törökhíd, Vesoul-híd a régi formájában) , fasorok (platán a Szent István út mentén, öreg 
jegenyék a patak partján, nyírfák a játszótér környékén), Feketekő, kutak. 

Tájház 

Nincsen 

Templom, mindkettő. 

Templom és környéke  

Nem tudom. 

Templom 



Annabild "Anapüt" a Jókai utca végén 

Nincs 

Tornyó kastély 

Kálvária, kápolna a Tatai utcaban 

Kálvária,tájház 

Kis kápolna Tatai út. 

Nincs 

Nincsen 

Rákóczi utca mentén a hátsó kertekben található pajta épületek (ami még menthető...) 

Nem nagyon van... 

Feketekő pincéi 

Tó 

Legrégebbi svàb hàzak 

A templomokat mindenképpen, más épületeket talán a régebb óta Tarjánban élők tudnának említeni 

Stoki.  

Nincs 

Nincs 

Nincsenek 

Nincs 

templom, tájház 

Nincs 

Nincs 

újszőlő 

Tájház,Jókai utcában,valamint Ady Endre utcában található parasztház. 

Nem tudom  

Nincs 

nincs 

Tajhaz  

Népies parasztházak 

Nincs 

Nincs 

Nincd 

nincs mar ilyen sajnos 

Tájház, Pilczinger Anna Ady E. Utcai háza, Plébánia épülete 

Nincsen 



Tájház, Közösségi ház, Petőfi utcában a kis kápolna, templomok, Német Nemzetiségi tábor Baglyas 
Park, Egyesületek háza 

Kálvária 

Faluház, templomok 

Tájház  

Stoki, fekete-kő, tó, kisszállás 

A parkok amik ki lettek alakítva mindenképpen meg kellene tartani, tartatni 

Nincs  

Német Tájház 

Nincs  

Sváb házak persze nagyobb kivitelben 

Kálvária, Halastó 

Sváb jellegű házak 

Nem ismerek ilyen épületet. 

Nincsenek 

Minden olyan terület, rész, amely Tarján egyediségét adja.  

Templomok. Parkok zöld területek. 

Nincs 

Templom és környéke 

Tájház, templom, kápolna, Szt Anna kép 

Nincs 

Tájház 

I világháború környékén épült,évszámmal megjelölt gangos parasztházak 

Ady 33. 

Nincs  

Nincs 

nem tudom 

 

 

nem tudom, de inkább iparterületté változtatnám 

rendezettem utcák, házszámozás 

a településrész funkcióját inkább az iparosodás, iparterületek kialakítása felé mozdítanám 

A lakosság változásával lassú fejlődést! 

Stagnáló 



ipari 

sötét 

Nem érint 

Fejlődő. 

Minden jót nekik! 

fejlődés 

Jó lenne fejleszteni, akár a turizmus irányában 

Nem tudom  

Enyészet 

Ipari terület 

Fejlesztés, méretéből adódóan önállósodni nem tud, de jelentos fejlesztés szükséges ott 

Jobb közlekedés, szebb település.  

Hanyatló 

A jelenleg jellemzo elvarosiasodas nem kedvez neki. Nagyon nem... 

Fejlődés csak közös erővel valósulhat meg. Az ott lakóknak tenniük kell környezetük fejlesztéséért, 
szépítéséért. A kastély felújítása, turisztikai célra felhasznált vonzereje pozitív hatással lehetne a 
fejlődésre. ... 

kihal 

Ovatos fejlodest, a halyi lakosok lenduletevel aranyosan. 

Nem tudok nyilatkozni 

Ipari létesítmények korszerűsödése mellett lakóparki fejlesztés Tatabánya közelsége miatt. 

Nem tudom. 

Nem ismerem. 

Fejlődő 

Remélem fejlődésnek indul. Szép helyen van. 

Boldogság szigete 

Növekedni fog az ottani lakosok száma. 

Ha a magánkézen lévő kastély rendbe lenne téve, felújítva, esetleg látogatókat fogadna, használatba 
kerülne valamilyen módon, akár rendezvényeket szerveznének oda, és a lakosság is adná magát 
hozzá, a települést szépen rendbe lehetne tenni, a házakat, udvarokat rendezettebbé tennék, fel 
lehetne virágoztatni a települést. Jelen körülmények között úgy gondolom, hogy a lakosság 
számának csökkenésével, a település jövőképe nem túl biztató.  

Jövőképe javulhat a környezet tisztán tartása, valamint a Kastély felújítását követően. 

A tömegközlekedés sűrűbbé tétele, illetve a kastély felújítása és kihasználása, (pl idősek otthona, 
vagy wellnes szálloda ). A falu "összekötése"Tornyópusztával bicikliút-gyalogút. Ezzel lehet segíteni 
Tornyó jövőképén. 

A kastélyt fel kéne újítani, közösségi épületet kell csinálni belőle.  

Nem tudom 

Nem szeretnék válaszolni 



Nem lesz jövője. A fiatalok elköltöznek az időseg ott maradnak amig élnek és szép lassan szellem 
falu lesz... 

fejlődő 

amilyen most 

Nagyon ritkán járok arra, nem tudom 

Folyamatosan fejlődhet. 

Fejlődő 

Fejleszthető, de az ott élők aktív közreműködésével 

Talán jobb lenne, ha csak iparterület lenne. 

fejlődő 

Reméljük fejlődik, modernizálódik elsősorban az ott lakók érdekében 

Fényes 

Fejlődő 

Jó kérdés 

Amennyit látok belőle néha néha egyre inkább lepusztultnak tűnik. 

nem tudom 

Önállóan nem életképes, a helyi infrastruktúra fejlesztése a lakók bevonásával viszont fontos.  

Hanyatló  

Mint településrész, véleményem szerint egyre inkább el fog néptelenedni, a fiatalok számára nem 
vonzó az efféle kihaltság, távol esés. Azonban valami más funkciót el tudnék képzelni ezen 
településrészen, látok benne némi potenciált. 

Semmilyet  

Nem tudom pontosan 

Nem tudom 

Jóbban kellene fejleszteni. 

nem tudom 

Válasszuk le 

Szépen fejlödő 

? 

Elmúlását 

Nagyon régen jártam ott,nem ismerem a jelenlegi körülményeket,szerintem a jövőkép az ott élő 
emberek"függvénye". 

Hanyatló jövőkép 

Semmilyet  

Fejlödöt 

Erre borzasztó nehéz válaszolni 

Jót 

Fejlődni kell 



Nincs rálátásom 

Valamilyen a mostaninàl jelentősebb szerepet amivel jobban bekapcsolódhat a falu életébe. Például 
néhány nagyobb volumenű alapvetően Tarjáni rendezvényt ott megtartani. 

Csendes, pihenő, lakó övezet 

Turisztika 

Passz  

Nincs róla kellő információm. 

nincs véleményem/nem ismerem 

Remélhetőleg pozitívat, fontos téma. 

Nem tudom 

Nem jártam még ott 

Lassú felzárkózás 

Fejlődik 

Pályázatok, műemlékként való felújítás, rendezvény lebonyolításra alkalmas helyé alakítása a 
kastélynak. Természetesen a környékének alakításával együtt. 

Nagyon szép környezetben van, a kastély külön értéket ad. Az ipari egységek munkahelyeket adnak. 
Távlatokban turisztikai helyszan lehetne (két-túra útvonal, erdő, ligetes jelleg). Sok lehetőség rejlik a 
településrészben. 

Feljeszteni kellene. 

Ipar 

Fejlődést 

Felzárkóztatás 

? támogatás 

csendes lakókörnyezet 

ELNÉPTELENEDIK 

Fejlesszék új utcákkal. 

Munkalehetőségtől függően vagy hasonló marad, vagy elidősödik. 

Tornyóban is hasonló fejlesztéseket kell végezni utak járdák tekintetében. Szerintem jó lenne elvinni 
a bicikli utat is a gyerektábor felé tornyóig. 

Nem igazán tudom 

Szerintem csökkenni fog a lakossága. 

Lassú kiürülést 

Jó volna talán ha ujra benépesedne. 

Az adottságai jók, befektetést igényelne 

Az ott lakók hozzáállásától és az élet, a jövő adta lehetőségek függvénye ! ? 

Fejlődő 

Fejlődő 

Kirándulóhely 



Szeretném, ha megmaradna 

Elnéptelenedik 

Fejlődő 

Remélem jobbat mint eddig.  

Lassan leszakadó alvó település. 

Nem sok jót mivel a fiatalok elköltöznek így csak az öregek maradnak. Semmi maradásra öztönző 
tevékenységről nem tudok a ph részéről. Mondjuk elképzelésem sincs mit lehetne tenni... 

Ipari park 

Kiràndulóhely 

Fejlődő, kerestt 

Nincs ismeretem a tornyói rész kapcsán 

Elsorvadást. 

Fejlődjön és legyen egy kis ékszerdoboz, turisták által kedvelt kirándulóhely! 

Fejlődés, bővülés.  

Nem foglalkozom vele. 

Fejlődés 

Erre sajnos nincs rálátásom. Kár lenne veszni hagyni, mert gyönyörű helyen van. 

Nem ismerem az ottani viszonyokat 

Egyre felkapottabb lesz 

lakók csökkenése, eliparosodás 

Dinamikusan fejlődő 

Fejlødø 

Fejlődőképes 

Nem ismerem, nincs véleményem. 

Falu része  

Fejleszteni kellene, jók az adottságai 

Passz 

Ha nem fejlődik, akkor nem sok jót  

Nem igazán ismerem Tornyópusztát,így nem tudok erről nyilatkozni. 

nem hiszem hogy nagy valtozasok fogjak erni  

Iparosodó, fejlődő 

nem túl jó, elnéptelenedik 

Reméljük fel tudnak zárkoz(ni minden téren, ottani közösségekkel való kapcsolatépítésen kéne 
dolgozni. 

Sajnos elég sötétet 

Fejlődő 

Fejlødö 



Szerintem nem sok jövője van 

Több üzem települhetne Tornyóba és a lepusztult épületeket is fel kellene újítani, hasznosítani! 
Állami segítséggel, sok fiatalnak vannak ötletei amit anyagi segítseggel meg tudna /lehetne/ 
valósítani. Meg kellene állítani hogy az enyészeté legyen ott minden.  

Nem tudom  

Megfelelő közlekedés kialakításával és infrastruktúra kiépítésével (ipartelep kialakítással) akár 
fejlődhetne. 

Még 15-20 évet jósolok neki , sajnos elnéptelenedik 

Terjeszkedjen 

Korszerűsítések, felújítások révén felvirágozhat 

Új lakókat, akik gondosabbak a portájukkal és az ott lakó közösséggel 

Szerintem a jövőben felértékelődik Tornyó helyzete. Egyre többen vannak akik kicsit elvonultabban, 
kisebb közösségben szeretnének élni a természet közelségében.  

Elnéptelenedés 

Rég jártam Tornyópusztán, nem tudok választ adni. Remélem az ott élőknek is lesz/van hasonló 
lehetőségük véleményt formálni.  

Szerintem hosszútávon nem fog ott lakni senki, kiköltöznek az emberek Tarjánba vagy a városba. 

Segíteni, fejleszteni kell azt a részt is. 

Támogassuk Tornyópusztát. Helyi vendéglátóegység erősítése (Fehér nyúl). Tarjánban már kocsma 
sincs! 

Meg kell védeni 

Semmilyet 

Nem tudom. 

Munkahelyteremtés bővítési lehetőség 

Ipari terület 

Sajnos nem igazán ismerem  

Lassan fejlődő 

Ipari park 

 

 



 

 

nem ismerem 

nincs információm 

Már vannak kicsit nem odaillő épületek! 

Megfelelő  

Nem követendő , mert túl zsúfolt  

nincs 

Semmi 

Túlzsúfolt!  

Már kicsit sok az épület  

Nagyon örülnék neki, ha mások is használhatnák kirándulóhelynek, nagyon szeretünk oda kisétálni, 
de kellemetlen érzés, hogy állandóan táblákkal figyelmeztetnek, hogy ez magánterület... 

Szabályozott 

Ehhez nem tudok hozzászólni 

A falu lakói számára elérhetővé tenném (jelenleg csak a horgaszklubb hasznalhatja), beépítéssel 
nincs bajom 

Szerintem, nem szabad megzavarni, gyönyörű nyugodt környezet. 

Felháborító, hogy a horgásztavak nem használhatják napijeggyel, az igazoltan Tarjáni lakosok. 

Nem kellene tultolni. 

A halastavakhoz stégek és bódék/kisházak tartoznak. Így van rendjén. Építési szabályozással 
feltételezhetően a tó környezete is természetbe illőbbé válna. 

Örülök neki 

Meg kellene orizni a tajjellegu volumenet. 

Nem ismerem a helyet. 



Nincs véleményem. 

Nem ismerem 

Már zsúfolt 

Kiváló 

Szabadidő eltöltésére jól használható. 

A horgásztó már így is nagyon zsúfoltan be van építve, és már rég nem a horgászat célját szolgálja.  

Így a jó ahogy van  

Nem tudom 

Pöpec 

Nem érdekel. 

jó, ahogy van. Intézzék a horgászok. 

Tetszik, ahogy van 

Nincs véleményem 

Nem kellene tovább beépíteni, a meglévőket kellene korszerűsíteni 

Látványnak szép, hogy a használata milyen azt nem tudom.Ismerőseim szerint egy gyöngyszem. 

ne legyen beépítve 

A zsúfoltság elkerülése fontos. Ameddig az nincs veszélyeztetve, engedném a beépítést. 

Kicsit már zsúfolt, sok a lepusztult stég 

Nem ellenzem 

Nagyon tetszik 

Kissé zsúfolt, de, amíg csak horgászás erejéig használják az épületeket, nem napi lakhatás szinten, 
megfelelő időtöltésnek ad teret. 

nincs véleményem 

Nagyon szép környezet, amit a kerékpár út is felértékelt. Alapvetően rendezett, köszönhetően a jól 
szervezett egyesületnek. Ugyanakkor már így is túlzottan beépített, leterhelt.  

Megfelel 

Beépítettséget tekintve jónak tartom, hogy a tó egyik felén vannak stégek/házak, a másik pedig 
"parlagon" van. A stégek nyilván magánterület, idegeneknek nincs ott helye, viszon a mögöttük lévő 
utakon lehetne legálisan sétálni/kerékpározni. A tó másik fele, ami nincs beépítve, meglátásom 
szerint jó így szabadon, viszont kicsivel több pad a vízhez közel elférne, hogy a kerékpárosok és a 
túrázok megpihenhessenek ott, és élvezzék a kilátást.  

 

Szerintem nem kell bántani igy jó ahogy van  

Horgászok dolga megítélni. 

Felháborítónak tartom, hogy civilként, biciklisként, hivatalosan nem állhatok ott meg pihenni, mert 
magánterületnek számít. Közkedvelt úticél a bicikliúton - kisebb gyerekekkel is teljesíthető táv, jó 
lenne hivatalosan is engedélyezni egy pihenőt a területen. 

Mindegy 

Az nem helyes,ha csak a háztulajdonosok mehetnek le horgászni,partyzni.Bárki lemehessen,de 
vigyázzon rá.Főleg gyerekekkel. 



Horgászni sajnos elég megközelíthetetlem.  

Helyes 

A horgászházzal szemközti oldal túlépített, zsúfolt. Saját WC/zuhanyzó bódék és épületek helyett 
közösségi WC(k) és zuhanyzó(k) létesítése indokolt lenne mindkét oldalon. 

A Horgásztó vezetőségének felelőssége,ami ott történt,történik.Engem,mint túristát,vagy vendéget 
nem zavar,hogy olyan épületeket építenek,ami lakásnak is megfelel. 
Reméljük,hogy környezetszennyezés nem történik sem a beépítésekkel,sem a tóhasználattal. 

Rendezett, jól szabályzott 

Lehetne több kuka parkolóhely vagy ahol a gyerekek tudnak játszani  

Tökéletes 

Egy sajátos színfolt 

Szerintem nem igazán jó nem vagy tag nem lehet horgászni sajnos  

Egy nagyon szép környék, a jelenlegi jelleget őrizni kéne 

Mindenképpen előnyös és lehetőséget kellene biztosítani új stégépítési lehetőséggel vagy tó 
bővítéssel 

Túl zsúfolt, csak horgászat és korcsolyázás céljára, ha megfelelő a jégvastagság (12-14 cm)  

Mozgáskorlátozzot nem mehet oda 

Rendben van  

Még van benne fejlesztési potenciál. 

nincs véleményem/nem ismerem 

Semmi 

Sajnálatos módon tábla került kihelyezésre, hogy magánterület, viszont lehetőséget kellene 
teremteni sétára mindenkinek (akár a szemközti, nem beépített tó körül), hogy mindenki 
gyönyörködhessen a környékben és használhassa, még ha nincs is vásárolt stégje. 

Ritkán járok oda, az ismerősök véleménye szerint csendes, békés, nyugodt hely.  

Tetszik. Jó így. 

Kis tó nyitott, de a tavak körüli utak javítása, és a tó a felunk egyik kincse, valamit lehetne ott 

A túlzó építkezések miatt a nyugodt pihenés,kikapcsolódás, horgászás nem biztosított. 

Támogatom 

Több közösségi térre lenne szükség 

követendő 

Megítélésem szerint elérte, de inkább túlhaladta beépítettség felső határát. 

NEM ISMEREM 

Túlzsúfolt 

Nem ismerem annyira a környéket, szabályokat, úgy gondolom a tulajdonosok es az egyesület ügye 
a szabályozás. 

Jó lenne, ha nem számítanának "idegennek a falubeliek és nem tiltanának ki minket is a tó 
környékéről (persze a viselkedési szabályok betartásával). Kistó mellet egy kis pihenő, szalonna sütő 
rész kialakítása szerintem jó lenne. A kistóhoz bódékat továbbra sem engednék építeni. 

Ritkán járok arra. 



Kevesebb beépítés kellene. 

Nem tetszik az ötlet.  

Jó volna ha közmüvesíteni lehetne a területet. Az épületek nagyságát és beépítetségét meg kellene 
határozni. A megán illehelyek helyét meghatározni. (Nem a legszebb látvány az ut mentén 
sorakoznak az illemhelyek.) Ki mekkora területet haszálhat fel a stége környékén. 

lehetőséget ad a kulturált kikapcsolódásra 

Az eddigi szabályok szerint működjön tovább! 

A horgásztó magán terület. Pihenésre, kikapcsolódásra szolgál. A horgászat nem összeegyeztethető 
más, zajos tevékenységgel. 

Megfelelő 

Nincs nagyon véleményem.  

Nincsen 

A nagy tó már teljesen körbeépült, ennek a változtatása nem reális. A kis tó körül semmiképp sem 
szabad új horgászbódék építését engedélyezni. 

Túl sűrű a beépítés, de ez már kb 20 éve így van. Nem újkeletű dolog. Nem bánom hogy csak éves 
engedéllyel rendelkező egyesületi tagok használják. Nem hiányzik a sok idegen... 

Nem ismerem közelebbről 

Limitálni kell. 

Sajnálom, hogy a nagy része magánterület, szívesen venném, ha körbejárható lenne  

Nem érdekel 

Egységesíteném a stégeknél levő hazakat, egységes szabalyokat hoznék a felújításukra. 
Lehetoseget teremtenék a kirandulók számára megfelelo megpihenesre ott, padokkal, normalis 
vizveteli lehetoseggel. 

Ne csak a gazdagok használhassák 

Nem gondolom, hogy jobban be kéne építeni. Így, ahogy van, gyönyörű. Zsúfolt pedig semmiképpen 
se legyen! 

Nem érint 

Gyönyörű, minden megfelelő 

egyértelmű szabályozás és szankciók szükségesek 

Csak egyszerű Horgász-Tanya építését engedélyezném és csak horgászás céljára használják a 
tavat. 

Zsufolt 

Rendben van 

Passz 

Zsúfolt  

nincs velemyenyem  

A házak számának ritkítása, és a beépíthető terület korlátozása szükséges. 

Sűrű 

Nincs tapasztalatom 

Sajnálatos hogy nagyon beépült, így a tó nem mindenkié csak a stégeseké 

Nem ismerem a jelenlegi lehetőségeket. 



Másoknak is látogatható legyen 

Rendben van. Akár közösségi tér is lehetne ott. 

Ehhez nem tudok hozzászólni 

Rendezni kell az épületek méretét és engedélyezését és csak a vízre épített létesítményeket 
engedélyeznék.  

Nem 
Sok  

Helyes sőt a kistóra is adnék ki eladó telkeket minimum 150 helyre stég és horgászház építésre 

Szigorúbb szabályozás lenne szükséges az épületek tekintetében, körbekeríteni a nem illetékes, 
nem helyi kerékpárosok elől 

Nem tudok nyilatkozni 

A beépítések mértékét korlátoznám, a gondozatlanokat felszámolnám, a faluértékét növeli a halas-tó 
megléte, de szükségesnek tartanám külön autó út kialakítását a kerékpár út közös használata 
helyett.  

Rendben van 

Nincs véleményem 

A horgászok dolga az Ő tulajdonuk 

Ennél több ház ne legyen 

Nagyobb beépítést nem engedélyeznek. 

túlzsúfolt 

Nincs véleményem 

A helyi lakosok tagságának szorgalmazása! Normál kereteken belüli árak!!! 

 

 

24) Eddig nem érintett, de fontosnak vélt témák: 

nincs 

nincs 

fittneszterem kellene, hogy télen lehessen sportolni, gazos utcafrontot megcsinálni, kiszámlázni,  

Nincs 

Kulturális programok fejlesztése, szórakozási lehetőségek. 

Nincs 

Kereskedelmi egységek legyenek kötelesek bizonyos körzetükben rendet tartani, és télen is járhatóvá 
tenni a járdákat! Pl: coop, posta, gyógyszertár is! 

A faluban a vendéglátó helyek száma korlátozott, a faluban ismét üzemel szórakozóhely (Kraftwerk), 
ami teljes mértékben nem illik bele a falu képébe!!!!  

Nincs a településen, ki helyezett szeméttároló, sok helyen el van szórva sajnos a szemét. Szerintem 
ez szomorú, sokat ront a település szépségén!  



A műfüves footbal pálya lezárása a karbantartásra hivatkozva. ( a karbantartási utasításban is csak 
havas időben a jégképződés elkerülése érdekében nem javasolt a használata.)Botrány ,hogy ezért is 
Tatabányára, Csabdira kell járni, egy élsportolónak gyereknek. 

A biztonságosabb hétköznapokért a közlekedés, kereszteződések, út padkák helyzete 

Kellemetlen számomra hogy nem volt HÉSZ amikor szükségem volt rá  

Nincs egyéb téma. 

A pár évvel ezelőtt felújított utak (Jókai, Dózsa, Ady) nagyon keskenyek kétsávos útnak. Le kell 
hajtani róluk ha van szembe forgalom, így viszont gödrös, pocsolyás, csúnya körülötte. Fűre, ültetett 
nővényekre kénytelenek ráhajtani. Vagy lehetne szélesebb az út, vagy egyirányú. 

Környező települések összekötése kerékpárúttal. 

Az üzemanyagkút, a tűzoltóság előtt és a Brot Bolt pékség előtt gyalog átkelőt kell építeni. (A 
tűzoltósággal szemben van a buszmegálló, a üzemanyagkút melletti boltba és a dohány, kenyér 
boltba sokan szoktak járni.) 

Nincs 

Zavar a rengeteg idegen, a falu kezdi elveszíteni a régi falu, község jellegét. Nem szeretném további 
építési telkek kialakítását, a még be nem tervezett, falu körüli zöld területek, szántók beépítését!!! Ne 
terjeszkedjen tovább a község területe és lakosság száma! Azért szeretünk itt élni, és mások is azért 
szeretnének idejönni, mert falu. Ha így folytatódik már semmi bája nem lesz a településünknek. Ennyi 
erővel már nem kell lokálpatriótának lennünk és elköltözhetünk városba. Már sokszor mi tősgyökeres 
tarjániak sem ismerünk senkit. Maradjunk meg községnek! 

A falu közútjai katasztrofálisak, Vadász utcába szuper lenne egy kerékpár sáv. 

sváb utcatáblák a meglévők alá 

A mostani vezetés által képviselt trendeket nagyon jónak tartom. Fontos, hogy minél több közösséget 
formáló rendezvény legyen,ezzel is elősegítve, hogy Tarján egy igazán jól élhető falu legyen. 

Lámpával egybekötött zebra a Cserkész utca benzinkút felé történő átkeléshez, illetve a mély 
útpadkák feltöltése az egész faluban jelentősen javítani a biztonságot és az utcaképet is! 

Újonnan parcellázott telkekhez (Nefelejcs utca vége) tartozó utak Önkormányzati átvétele, azáltal a 
telkeken való építkezés elősegítése. Az újjonnan épülő házak javítanak a településképen, amely a 
településünk fejlődését eredményeznék. 

 

Sport helyszínek bővítése, közösségi terek kialakítása, fejlesztése,  

nincs 

 

 

A kerékpárutat sokan használják rövidítésnek Bicske és Tarján között, vélhetőleg engedély nélkül, 
emiatt néha sok autó halad el a biciklizők mellett, ráadásul gyakran igen gyorsan, a 
sebességkorlátozást be nem tartva.  
Nem biztos, hogy ez konkrétan kapcsolódik a témához, de ha valaki kerékpárral érkezik a faluba ezen 
az úton, akkor a rossz élmények másban is befolyásolhatják az illetőt. 

Kutya futtató kialakítása 

Nincs 

Nincs olyan 

Az örökös áramszünetek megszüntetését, hiszen rongálja a nagy értékű elektromos berendezéseket 
és igen bosszantó, hadd ne mondjam nem XXI. századi..... 

Eső elvezető árkok meg tisztítása hogy el folyjon az eső víz ahova kell és ne az udvaromra meg a 
pincébe  



21-és kérdésre kiegészítés: csak a Stokit tartom alkalmasnak állandó lakhatás szempontjából 

Kutya ürülék eltávolítása (kevés kuka van a faluban) 

Nincs 

Lehetne esetleg több helyen zebra, a biztonságos gyalogos közlekedés miatt, illetve legalább a főút 
mentén végig járda az út mindkét oldalán.  

A közösség építését szolgáló kultúrális programok nagy mennyisége nagyon jót tett a helyi 
közösségnek véleményem szerint. Aktívabbak, nyitottabbak lettek, többen megismerték egymást. Ezt 
a szemléletet, továbbá a "betelepült" családok befogadását, jobb elfogadását érdemes erősíteni a 
jövőben. A sportpálya és a játszótér fejlesztését követően megtelt élettel a falu, rengeteg fiatal került 
elő délutánonként, sokat jelentett a helyi fiataloknak és gyerekeknek. Ugyancsak sokan használják a 
kiépült bicikliutat is, itt viszont megemlíteném az autósok száguldását a kitett 20-as tábla ellenére is, 
néha sebességméréseket kellene ezen a területen szervezni. Egy kisebb park kialakítása is jó lenne a 
faluban padokkal, fákkal, ahol idős-fiatal egyszerre időt tölthetne (akár kiépített sakk táblakkal). Mint 
ahogy a fejlődés, megújulás a falu életében is pozitív változásokat hozott, az oktatásra is érdemes a 
jövőben koncentrálni, fiatal/nem helyi pedagógusokat ide vonzani és megtartani, új szemléletet, 
frissítést eredményezni. A német nyelv elsajátítására például az óvodában a meglévőnél nagyobb 
hangsúlyt kellene véleményem szerint fektetni, akár német nyelvű programokat (pl. bábszínház) 
szervezni.Továbbá a jövőben fontos a különböző specialis étrendű gyerekek ellátasára is felkészíteni 
a helyi konyhát a megnövekedett ilyen igények miatt. Köszönjük az eddigi fejlesztéseket, és, hogy 
elmondhattuk véleményünket. 

Partnerkapcsolatok által kialakított közterek ismertségét fokozni;  
Örülök a tervezett betelepülési emlékműnek; szobrok, emlékművek a település arculatát is alakítják- 
fontosak.  
Hidakhoz tartozó korlátok karbantartása; árkok lefedésével parkolóhelyek kialakítása; Tetszetősek a 
középületeken és egyes lakóépületeken látható falfestések;  
Nemzetközi zászlók vállalása - uniós, német. 
 
Jó gondolat ez a felmérés, köszönöm a lehetőséget. Sok sikert a beérkező ötletek feldolgozásához, 
esetleges megvalósításukhoz. 

Szomszédos falukkal szorosabb együtt működés( Héreg, Tolna), közlekedés terén( akár ilyen 
óránként menő kör járat busz). Sport terén (közös egyesületek), bicikliút-út építése Tornyópusztára,de 
úgy hogy belemenjen majd a Tatabányára menő útba, tonyóra is busz járat. Tornyó fejlesztése, 
iparosodás. Tarjánban nagyon fontosnak érzem hogy kellene valami kikapcsolódási lehetőség még( 
szórakozó hely a fiataloknak-külterületen, esetleg valami kissebb fürdő építése-idősek, német turisták, 
meg úgy a köznép miatt, kevés a megszàllható helyek száma) 

gyalogátkelők 

Az Önkormányzat fogadja el, ne gátolja, inkább segítse az újonnan létesült, létesülő lakóövezetek 
fejlődését, esetleg pályázati lehetőség kihasználásával is. 

HAMÁR VAN MÜFÜVESPÁLYA HASZNÁLNI LEHESSEN!!! 

Az autók életvitel szerűen ne parkolhassanak az utcán, ezzel zavarva a közlekedést az utcákban. 

1. Jó lenne még egy kis hangulatos árnyas parkot létrehozni szép növényekkel, padokkal, asztalokkal 
a fák között, hol össze lehet jönni beszélgetni fiataloknak és főleg az idősebbeknek, lehet például 
sakkozni, ping pongozni stb. Persze maradhatna hely a kertmozinak is benne az is szuper ötlet volt 
gratulálok hozzá ez úton is! 
2. Nagyon jó hogy a körpincék folyamatosan szépülnek és az idelátogatók is nagyon kedvelik ezt a 
helyet. Ezt folytatva a biciklis és zarándok túristák kedvében járva érdemes lenne az út túloldalát is 
rendbetenni. Jól hasznosítható lenne ez a rész a kissebb rendezvényeken is. 
3. Az előző ponthoz kicsit kapcsolódva veszélyesnek ítélem meg a körpincékkel szembeni híd két 
oldalát. Jó lenne ide egy-egy erős korlátot építeni nehogy baleset történjen. 
4. Érdemes lenne az önkormányzatnak olyan beruházásokon elgondolkodni amelyek hosszú távon 
bevételt teremtenek a falunak és munkalehetőséget az itt élőknek. 
 
Azt gondolom, hogy elég zárkózott emberek vagyunk mi tarjániak és ez nem jó így, nyitnunk kell 
egymás felé és ezt kell a vezetőinknek is képviselniük így kell formálniuk a környezetünket! Öröm 



látni, hogy milyen jól fejlődik a közösség az utobbi időben! Csak így tovább, és köszönöm! :) 
Sok sikert és kitartást kívánok a munkájukhoz! 

Nincs ilyen. 

Programok 

Nefelejcs utca végén kialakított telkek 

Az árkok állapotának javítása és a főutak kátyúmentesitése. 

Talán a fő utakon eldobott szemét, stampedlis üvegek gondjára lehetne valamit kitalálni. A több kuka 
kihelyezése nem tudom, hogy megoldaná-e de szörnyű a párszáz méteren belül több tucat szemét 
látványa egy alapjába véve rendezett tiszta faluban.  
A településen át száguldozó autók megfékezése is rendkívül fontos lenne, talán több szülő engedné 
el gyermekét gyalog iskolába és megszűnne a reggeli tumultus a parkolni nem tudó autók végett.  
A sportcsarnok előtti murvás résszel is kezdhetnénk valamit esztétikailag.  

Rákóczi utca és Csalogány utca közötti terület beépítése, ne kifelé terjeszkedjen a falu.  

Nincs 

Utak javítása, falu végi buszmegállók helyrehozása 

Úgy gondolom, hogy a falu az elmúlt pár évben sokat fejlődött, főleg a közösségi események terén, pl. 
karácsonyi vásár. Továbbra is nagyon fontosnak tartom a hagyományőrzést és minden olyan 
programot, eseményt, amely ezt elősegíti. A fiatalok számára az elmúlt 8-10 évben szinte semmilyen 
szórakozási lehetőség nem volt, én ezt akkor nagyon nagy érvágásként értem meg. Sokkal jobb, ha 
egy tizen-huszonéves a saját falujában tud elmenni bulizni, kényelmesebb és biztonságosabb is, és a 
közösségi összetartást is erősíti. Ez nagy hiányosság volt, reméljük, hogy az ismételten megnyitott 
Kraftwerk orvosolja ezt a problémát. Ami szerintem problémás, az az élelmiszerüzletek kínálata. A 
Coop-ban alig van választék, a zöldség- és gyümölcskínálatuk siralmas és borzalmas minőségű. Jó 
lenne, ha lenne egy, az igényeket jobban kielégítő élelmiszerüzlet, ahol az ember szép és igényes 
árut kap és nem kellene állandóan Tatabányára rohangálni egy nagyobb bevásárlás miatt. Ezenkívül 
szerintem sokan örülnének egy konditeremnek és néhány fitnesz-órának, illetve egészségfejlesztő 
programoknak, rendezvényeknek.  

A szabadidő parkot még fejleszteném,környezetét csinosítanám és az öltöző helyére egy a mai 
kornak megfelelő kiszolgáló helységet kialakítását szorgalmaznám.A falu központjában is több 
parkoló hely kialakítása szükséges. 

Àrkok.jàrdàk, hidak., 

Nincs fiataloknak szórakozási lehetősèg, egy normális abc, Vadász út rendezetlensége (parkoló), a 
pumpapályára a bekötő út sáros, amit ráhordanak a gyerekek, balesetveszélyes. A sportpàlyánál az 
öltöző épülete rendezetlen, a drótkerítés a focipálya körül veszélyes. 

Nincs 

Nem szabad engedni hogy a falu tulnepesedjen, akkor elveszti a falu jelleget, az emberek mar nem 
ismerik egymast, nem lesz összetartas es elidegenednek egymastol, amit elertük azt a gyökereink 
megörzesevel es összetartassal ertük el. Sajnos Tarjan is egy CSOK Falut lett ami meginditott egy 
invaziot ami negativ hatast gyakorol a falura. 

A település kép javítása elképzelhetetlen modern, XXI. századi építészeti megoldások nélkül.A 
hagyományos népies karakterű lakóház elavult településképet sugall. 

-Tarján és környékén élők facebook csoportjának a felülvizsgálata. Legyenek a falu döntéshozoi egy 
ilyen csoport vezetői, formálói. Ne egy random admin, aki félinformácókat közöl. Gyülölet beszédekre 
ad teret. Betelepült és régi lakóközösség közötti feszültségeket közöl. Ezt mind szabályoznám. 
Összevonnám a "Kultúr a Tarján" és az összes egyesületek csoport oldalait egy hivatalos csak Tarján 
facebook közzösségi oldallal. Ezzel is a falu közösséget építve. Egyesületek hivatalos közlései tere 
lenne főleg, video üzenetek polgármestertől, egyesületek információi, baglyas park közlései, egyházi 
közlések, sport események közlései stb. Ez a hivatalos csak Tarján csoport, a falu tévé mellett 
működhetne. Sok betelepült nem ismeri a falu tv-t sajnos. Most mindenkinek megvan a saját kis 
facebook csoportja és követői. De ezeket kéne egyesíteni egy vonalon. Mert így az érdekeket jobban 
tudnánk ötvözni. 



Kizárnám a környéken élőket ebből a csoportból, minden más közlésre ott lenne a meglévő limonádé 
csoportjuk. 
 
-Önkénteskedést jobban publikálnám, nemcsak gyerekeknek, milyen rendezvényekre, 
megmozdulásokra lehet jelentkezni ez sokszor csak kapcsolatok által működik. De gondoljunk arra, 
hogy egy beköltözött nem ismer senkit, de szeretne első lépéseket tenni a falu közössége fele, erre 
kell platformot találni. 
 
-Töröljük a falut a falusi CSÓK-ból, a falu már eléggé ki lett árusítva. Amit a nagyszüleink es 
dédszüleink szépen kialakítottak és felépítettek azt próbáljuk megőrizni. 

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy kikéritek a lakosság véleményét! Ha ezeket figyelembe is 
veszitek, illetve lehetőség szerint meg valósítjátok (betervezitek), azt abszolút követendő példának 
tartanám! Érdekes lenne, ha a válaszok kiértékelése után azokat nyilvánosságra hoznátok. Köszönöm 
a lehetőséget! 

Kosárlabda, tenisz, lábtenisz pálya fejlesztése.  

A közösségi élet fellendítése ami a turizmust is fellendítheti 

Hulladék udvar kialakítása, Falu központ (iskola, templom,egészségház) közelében megfelelő 
mennyiségű parkoló és rendezett utcakép kialakítása.  

Az áram rengetegszer elmegy … nagyon nagyon bosszantó . Hajnalban ha jobban fúj a szél , és 
sokszor van áramkimaradás . Ezen mindenképpen javítani kellene  

Több biztonságot a faluba több rendőrt és sokkal több kamerát 

Járda a feketekői autóbejáróig 

Mindenki a csak saját háza elé parkolhasson rendszer szerűen, ne pedig a szomszéd háza elé! 

A szőlőskertek lakhatását támogatom, ha a gondozottságra és a rendezettségre nagyobb hangsúly 
van fektetve, nem lerakatként, lomtárként szolgálnak, és itt fontosabbnak tartanám a szigorúbb 
szabályok bevezetését, hogy összességében a pincesor jelleget ne veszítsék el ezek a területek.  

Fő utcának erős fejlődésre lenne szüksége (parkolók, rendezett területek a házak előtt, virágok, egy 
szép egységes, rendezett utcaképre lenne szükség)  
A Szigethez közeli dohánybolt búcsús jellege szörnyű (mindenféle plakát, molino csiri csáré díszítés 
az udvarban össze vissza építés) a falu szégyene ez a rész!!! Az ott ácsorgó, italozó emberekről nem 
is beszélve!  
Iskola, óvoda környékén parkolók létesítése. 
Teniszpálya és környékének rendezése bármilyen célra, csak rendezett legyen. 
Játszótérről a kamaszok kitiltása! Értem ezt akár 11-12 éves kortól, mert csoportos bulikat tartanak 
hangos zenét hallgatva, káromkodva, rombolva! Végre van sok év után egy szép játszótér, de így 
nem marad az! 
Évente többszöri szemétszedést kezdeményeznék. 

Egy koncepció kidolgozása arra, hogy a helyi lakosok (sváb, magyar, katolikus, református stb) meg 
tudják őrizni indentitásukat, értékeiket és ne kerüljünk kisebbségbe saját, szeretett településünkön a 
beilleszkedni nem akaró betelepülőkkel szemben!!! 
Korlátozzuk az utcán parkolást. 
Vizsgálják felül a falu rendezésitervét. 

Fontos lenne a zeneiskola, úszásoktatás 

Nem örülök annak, hogy Tarján elveszíti falusias jellegét. 

A Fekete-kő-t a faluval összekötő főút melletti biztonságos gyalogút kialakítását 

A belterületi vìzelvezetés megoldása. 

Beltüreletek vízelvezetése, Közlekedési morál 

 


