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sorszám:



Kedves Résztvevő!
Kedves Szegvári Lakos!
Közösségfejlesztési munkánk egy sikeres pályázatnak (TOP.5.3.1 Helyi identitás és kohézió
erősítése) köszönhetően elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy az interjúk összesítését követően,
valamint a közösségi beszélgetéseken felmerült ötleteket beépítve elkészült ezen kérdőív, melynek
kitöltésében számítunk az Ön segítségére és aktív közreműködésére.
A kérdőív tartalma tematizálva került kialakításra, így az első blokkban a személyes megismerés,
majd a kulturális és történelmi gyökereink kérdésköre található, Legnagyobb blokkot a turisztikai
témájú fejlesztési elképzelések kérdésköre teszi ki. Ezt követően kapnak helyet a helyi nyilvánosság
és a közösségi programok kérdései.
A kérdőívnek a mellékletét képezi, az a dokumentum, ahol lehetőség kínálkozik, a személyes
elérhetőségek megadásával vállalható, munkacsoportban való részvételre, segítségre a kérdőív
feldolgozásához stb.
A fejlesztési elképzelések, a lakosság kezdeményezőképességének feltárása, a vélemények minél
pontosabb és konkrétabb meghatározása segítheti a döntéshozókat a település középtávú stratégiai
céljainak meghatározásában, és közvetve az elvándorlás csökkenésében.
Gyermekeink és az ifjabb generáció bevonása, településen tartása, illetve települési identitásuk
(azonosságtudatuk) növelése mindannyiunk közös érdeke.
Tisztelettel kérjük, véleményével segítse ezt a fejlesztői munkát és kapcsolódjon be a kérdőív végén
megadott elérhetőségek valamelyikén.
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I. Megismerhetnénk Önt?
Nem:

 nő

 férfi

Életkora: ………… év

Befejezett iskolai végzettsége
 kevesebb, mint 8 általános
 8 általános
 OKJ középfokú szakképesítés
 szakmunkásképző
 középiskola
 OKJ felsőfokú szakképzés
 főiskola, egyetem
Jelenlegi foglalkoztatási viszonya
 tanuló
 főiskolai, egyetemi hallgató
 közalkalmazott, köztisztviselő
 szolgáltatásban dolgozó (kereskedelem, vendéglátás stb.)
 vállalkozó
 álláskereső
 nyugdíjas
 családtámogatásban részesülő (GYES, GYED, stb.)
 Egyéb (nyugellátásban részesülő, őstermelő): ....................................................................................................
Háztartásában nevel-e gyermeket?

 igen

 nem

II. Szeret- e Szegváron élni?
1. Kérem, 1-től 5-ig jelölje mennyire szeret Szegváron élni?
2. Amennyiben szeret, miért? (Több válasz is megjelölhető.)
 családi kötődés
 csendes, rendezett település
 aktív közösségi programok
 itt élnek a barátaim
 ide köt a munkahelyem, vállalkozásom
 egyéb, kérem fejtse ki:
....................................................................................................
...............................................................................................
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3. Ha nem szeret a településen élni mi ennek az oka?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
4. Soroljon fel néhány olyan dolgot, amit szeret a településen és néhány olyan dolgot, ami hiányzik?
Amit szeret .............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Ami hiányzik ...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
III. Település történeti, kulturális értékei
1. Milyen történelmi és kulturális értékeket ismer Szegváron? Kérem, soroljon fel néhányat!
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
2. Mennyire ismeri a település történetét, helyi értékeit? Válaszát x-el jelölje!
 Jól ismerem a lakóhelyem történetét, érdeklődöm a téma iránt
 Nagyjából ismerem a történetét, értékeit, de ismereteim felületesek és bővítésre szorulnak.
 Nem igazán vagyok tisztában a helytörténeti dolgokkal,
 Egyáltalán nem tudok semmit ezekről, nem igazán érdekel a téma se
 Szívesen hallgatnék érdekességeket a lakóhelyemről
3. Fontosnak tartja-e a már nem élő, vagy már régebb óta nem gyakorolt hagyományok, akár ünnepek
felelevenítését?
Igen

Nem

Amennyiben igen, melyek lennének ezek: ..........................................................
................................................................................................................................
........................................................................................................................
...................................................................................................................
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IV. Turisztikai és egyéb fejlesztési témák
1. Tapasztalata alapján, mi vonzza leginkább hozzánk a turistákat?
(Több válasz is megjelölhető.)
 A település hangulata (parkok, virágok, épületek, szobrok, terek, stb.)
 Történelmi örökség
 Kulturális programok
 Sportesemények
 A nagyközség marketing tevékenysége
 A szívélyes vendéglátás, a korszerűsödő kereskedelem
 A természetes szépsége
 Földrajzi helyzete
 Egyéb, éspedig .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
2. Önnek milyen javaslatai és elképzelései vannak a turisztikai fejlődésre vonatkozóan?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
3. Megítélése szerint szívesen fogadja-e a lakosság az idelátogató turistákat?
 Igen

 Nem

 Tartózkodással

4. Véleménye szerint milyen helyi specialitásokkal bővülhet a turisztikai kínálatunk?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5. Az Ön tapasztalata szerint milyen pozitív hatással van
a turisták jelenléte Szegvárra? (Több válasz is megjelölhető.)
 Több a munkalehetőség
 Lehetőség a jövedelem-kiegészítésre
 Adóbevételek növekedése
 Infrastruktúra fejlesztése
 Kereskedelmi, vendéglátó-ipari fejlesztések
 Színvonalas kulturális programok
 A településhez való kötődés erősödése
 Gazdasági kapcsolatok bővülése
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Egyéb:........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
6. Önnek milyen javaslata van nagyközségünk marketing, reklám tevékenységére?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
7. Ön saját lehetőségein (pl.: vállalkozásán) keresztül támogatná-e önkéntes munkával vagy
pénzügyi hozzájárulásával azt a tevékenységet, amely elősegíti a turisztikai vonzerő növelését?
 igen

 nem

8. Milyen szolgáltatások fejlesztését tartja szükségesnek a turizmus fejlődéséhez?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
9. Támogatja-e a kor vívmányainak megfelelő webes, illetve telefonos applikáción keresztül elérhető
szegvári turistaútvonalak kialakítását, különböző igényeknek (időtartam, látnivaló, kerékpáros,
gyalogos, gépjárműves elérhetőség) megfelelően?
 Igen

 Nem

10. Részt venne-e szívesen a helytörténeti sétákon, túrákon, mely lakóhelyének és környékének
ismereteit, értékeit (természeti és történeti) tárja fel?
 Igen

 Nem
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V. Településfejlesztés és nyilvánosság Szegváron
1. Milyen fejlesztésekre tartana igényt a településen?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
2. Van-e ötlete arra, hogy hol, hogyan lehetne kialakítani közösségi tereket (olyan szabadidő
eltöltésére szolgáló helyiség, vendéglátóipari egység, ahol kulturált körülmények között van
lehetőség fiatalok találkozására) fiatalok számára?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
3. Milyen forrásból tájékozódik a település ügyeivel, programjaival kapcsolatban?
Több válasz is megjelölhető.
 Szomszédoktól, ismerősöktől hallok a faluban zajló dolgokról, leendő programokról
 Közösségi média felületekről tájékozódom (facebook, oldalak/csoport)
 A közterületeken kihelyezett plakátokat, szórólapokat szoktam nézni
 A Kurca Tv műsoraiból és képújságból
 A Szegvári Naplóból
 A település honlapja
 Email levelező listákról
 Egyéb: ...................................................................................................................................................................................
4. Az alábbi kommunikációs eszközök közül, melyiket fejlesztené a településen? Van-e
valamelyikhez bármilyen ötlete, javaslata hogyan lehetne színvonalát emelni? Több válasz is
megjelölhető.
 Kurca Tv műsorkínálata
 Kurca Tv képújsága
 Szegvári Napló havilap
 Önkormányzati Kiadvány
 Szegvár honlapja (szegvar.hu)
 Szegvár település facebook oldala
 A település honlapjának mobilapplikációs fejlesztése
 Hirdetőtáblák
 Egyéb: .................................................................................................

-6-

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00015

A helyi identitás és kohézió erősítése Szegváron és Derekegyházon - Szegvár 2019.

VI. Közösségi programok, események
1. Milyen közösségi programban, rendezvényen venne részt szívesen?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
2. Jelenleg sportol, mozog rendszeresen legalább hetente 1x?
 Igen

 Nem

Amennyiben igen mit, heti hány alkalommal ...............................................................................................................
3. Amennyiben nem, mire lenne szüksége, hogy elkezdjen sportolni, mozogni?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
4. Milyen helyi szervezésű tanfolyamon venne részt? Soroljon fel 2-t!
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
5. Járna-e különböző témájú előadásokra? Amennyiben igen, milyen témában?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
6. Részt vett-e bármilyen közösségi szerveződésben eddig az életében?
 Igen

 Nem

Ha igen milyen típusú szerveződésben?
.....................................................................................................................................................................................................
7. Jelenleg tagja-e civil szervezetnek, csoportnak?
 Igen

 Nem

Ha igen melyik csoportnak
szervezetnek tagja .............................................................................
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8. Melyik rendezvényeken, programokon venne részt szívesen az alábbiak közül? Több válasz is
megjelölhető.
 Bor és kalács ünnep
 Tófesztivál
 Gyermeknap
 Tanítana-tanulna rendezvények
 Hagyományos mesterségeket bemutató rendezvények
 Amatőr színjátszó csoport
 Filmvetítés a Kórógy-tónál
 Családi napok
 Fitt Nap
 Irodalmi rendezvény, író-olvasó találkozó a Művelődési Házban
 Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos programok
 Adventi rendezvények
 Falunap
 Közösségi kirándulások
 Szervezett színházlátogatás
 Testvér településekre szervezett kirándulás
9. Elégedett-e a programok, rendezvények mennyiségével, minőségével?
 Igen, elegendő program van, nagyon sok tartalommal
 Lehetne több program is a településen
 Túl sok program van már, azt se tudom, melyikre menjek
 Más programokra lenne igényem
 Nem járok el a helyi programokra
10. Szokott-e gyermeke részt venni nyári táborban? Válaszát x-el jelölje!
 Igen

 Nem

 Nincs korban érintett gyermekem

Amennyiben igen, milyen táborban? .............................................................................................................................
11. Milyen témájú táborra lenne igénye?
........................................................................................................................................
12. Milyen szolgáltatásokat látna szívesen,
venne igénybe a Művelődési házban.
................................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
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Melléklet
1. Van-e olyan írásos, tárgyi emléke vagy fényképe, melyet a település életének történeti feltárásához
fel lehet használni (pl. kiadványba, kiállításhoz stb.)?
 Nincs

 Van

Ha igen, mi az? .......................................................................................................................................................................
2. Ha igen, kölcsönadná-e ezt a pályázatban dolgozó munkacsoportnak?
 Igen, nagyon szívesen, ha vigyáznak rá és visszakapom
 Nem adom kölcsön
3. Van-e ötlete arra, hogy egy-egy hagyományt milyen típusú program formájában lehet
feleleveníteni ?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
4. Ön milyen feladattal szeretne kapcsolódni a turizmus fejlődéséhez?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
5. Van-e olyan szaktudása, eszköze stb. melyet szívesen felajánlana a munka, feladat elvégzéséhez?
Ha igen, mi lenne az?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
6. Milyen településszépítő akciókban venne részt szívesen?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Amennyiben a fenti kérdésekkel kapcsolatos észrevétele van
(gyűjteménnyel rendelkezik) és kívánja,
hogy vegyük fel Önnel a kapcsolatot, kérjük adja meg elérhetőségeit.
név: ................................................................................................
cím: ................................................................................................
telefonszám: ................................................................................
e-mail cím: ...................................................................................
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