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KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉSEK KIÉRTÉKELÉSE
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A közösségi felmérésünk kérdéssorát a településeken megtartott közösségi beszélgetések
alapján állítottuk össze. Mivel Kerekegyháza Város Önkormányzata konzorciumban áll
Kunadacs-, Ladánybene-, és Kunbaracs Község Önkormányzatával, így egy darab kérdőívet
állítottunk össze, mely tartalmazza az összes település igényét, terveit. Az egyesített kérdőív
kiértékelése után megláttuk, hogy a lakosoknak mire is van igénye, majd ezek alapján a
települések döntenek, hogy mely tevékenység megvalósításával kedveznek a helyi lakosoknak.

A kérdőív kiértékelése kérdésenként külön történt az alábbiak szerint százalékos
megbontásban:

1. Az Ön neme?
Férfiak: 43 %
Nők: 57%
2. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
Általános iskolai végzettség: 28%
Középfokú végzettség: 53%
Felsőfokú végzettség: 19%
3. Életkora az alábbi korcsoportok közül melyikbe sorolható?
18-25 éves korosztály: 11%
25-35 éves korosztály: 28%
35-50 éves korosztály: 35%
50 feletti korosztály: 26%
4. Mióta él ezen a településen?
0-3 éve: 11%
3-6
éve: 18%
6-10 éve: 21%
10 évnél régebben: 50%
5. Ön szeret itt élni?
Igen: 97%
Nem: 3%

2

6. Milyen erősnek érzi magában a településhez, térséghez való kötődést, identitást?
Egyáltalán nem tartja erősnek: 6%
Kicsit tartja erősnek: 24%
Közepesen tartja erősnek: 42%
Nagyon erősnek tartja: 28%
7. Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösség fejlesztési folyamatok erősítését?
Igen: 97%
Nem: 3%
8. Ön fontosnak tartja a helyi kulturális értékek megóvását?
Igen: 94%
Nem: 6%
9. Ön hasznosnak tartana egy olyan naplószerű megörökítést szolgáló dokumentumot, amely
a helyi emlékezet feltárását és megőrzését, közelmúltbeli eseményeit tartalmazza?
Igen: 89%
Nem: 11%
10. Szeretné, ha ez a kiadvány nyomtatott verzióban is az Ön birtokába kerülhetne?
Igen: 81%
Nem: 19%
11. Mit gondol, ismeri Ön lakóhelyét?
Teljes mértékben ismerem: 25%
Inkább ismerem: 48%
Inkább nem ismerem: 24%
Egyáltalán nem ismerem: 3%
12. Ön szívesen megtekintené a településre vonatkozó
dokumentumokat mondjuk egy kiállítás formájában?
Igen: 91%
Nem: 9%

helyismereti

információkat,

13. Fontosnak tartja-e a helyi hagyományok, történelmi, települési értékek feltárását és annak
bemutatását?
Igen: 91%
Nem: 9%
14. Ön szívesen részt venne egy olyan eseményen, ahol meg tudná
tekinteni a helyi és környező településeken aktív kézművesek
munkáit?
Igen: 87%
Nem: 13%
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15. Szokta-e látogatni a településen megszervezésre kerülő rendezvényeket?
Igen: 85%
Nem: 15%
16. Ismeri-e a szomszéd településen lakókat?
Igen: 53%
Nem: 47%
17. Véleménye szerint hasznos lenne összefogni a környező településekkel különböző
tevékenységek kapcsán? (programok szervezése, hagyományőrző tevékenységek)
Igen: 87%
Nem: 13%
18. Ön részt venne egy olyan rendezvényen ahol a szomszéd településen lévő lakosokkal lehetne
ismerkedni, találkozni a régi magyar hagyományainkat követve?
Igen: 85%
Nem: 15%
19. Ön hasznosnak tartana egy olyan elektronikusan elérhető (tan)katalógust, amelyben
fellelhetőek a helyi emberi erőforrások(szakmák, képzettségek) és azok elérhetőségeik?
Igen: 89%
Nem: 11%
20. Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szívesen megtanítana másoknak?
Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanítani másoknak is akár.
Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, mezőgazdasági-, pályázatos tevékenységek
21. Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól?
Sok válaszadó felsorolt különböző tevékenységeket, melyeket szívesen megtanulna másoktól is akár.
Néhányat megemlítve: Különböző gasztronómiai-, kézműves tevékenységek
22. Szeretne-e szerepelni a tankatalógusban?
Igen: 3%
Nem: 97%
23. Amennyiben előző kérdésünkre igennel válaszolt, kérjük, írja le az alábbi elérhetőségeit:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Erre a kérdésre a 22. kérdés „igen”-nel válaszadóinak adatai kerültek feltüntetésre, a tankatalógusban
való szereplés érdekében.
24. Ön igénybe venné a katalógus segítségét, egy adott
területen szakember megtalálása érdekében?
Igen: 84%
Nem: 16%
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25. Nyújtana-e segítséget másoknak egy-egy adott témával kapcsolatban?
Igen: 83%
Nem: 17%
26. Honnan szerez tudomást a helyi közéleti, közérdekű eseményekről? Több választ is
megjelölhet!
Hirdető tábla: 24%
Újság: 28%
Weboldal: 16%
Közösségi oldal: 23%
Televízió: 7%
Egyéb, éspedig: 2% (ismerősöktől beszélgetés útján)
27. Véleménye szerint jó volna egy olyan információs paraván és/vagy tábla melyen mindig
fellelhetőek lennének naprakészen a település által megrendezésre kerülő események,
programok, fontos információk?
Igen: 96%
Nem: 4%
28. Ön szerint hasznos volna egy olyan önszerveződő kis csoport, ahol a résztvevők egyeztetett
rendszerességgel összejönnek, hogy az általuk meghatározott terv szerint tanuljanak,
vitázzanak egy adott témáról, vagy kulturális tevékenységet végezzenek?
Igen: 86%
Nem: 14%
29. Lakóhelyén van-e olyan csoport, program, intézmény, amelyet szívesen látogat?
Igen: 67%
Nem: 33%
30. Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek? Ha igen melyiknek?
Igen: 10%
Nem: 90%
31. Fontosnak tartja-e, hogy a településén közösséggé kovácsolódjanak az emberek és képessé
váljanak tenni saját érdekeikért és a közösségért?
Igen: 96%
Nem: 4%
32. Ön mit tudna felajánlani a település közösségfejlesztése érdekében? Több válasz is
megjelölhető!)
Anyagi hozzájárulás: 11%
Szakmai tudás: 31%
Önkéntes munka: 56%
Egyéb: 2% (szabadidő)
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A kérdőíveket kitöltő személyek válaszaiból egyértelműen kiderült, hogy szeretnék, ha az alábbi programok,
lehetőségek megvalósításra kerülnének:
-

Falukönyv (nyomtatott formában is)
Kiállítás (Településre vonatkozó helyismereti információk, dokumentumok)
Szomszédolás
Tankatalógus
Információs paraván/tábla
Tanulókör
Helyi értéktár kiadvány
A helyismereti, helytörténeti dokumentumok feltárása (rendezvény is akár)

A kérdőív kitöltésében résztvevők válaszait és segítségüket ezúton is nagyon köszönjük!
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