
Sorszám:  

TOP – 5.3.1. – 16 – CS1 – 2017 -  00010 A helyi identitás és kohézió erősítése 

Árpádhalom és Székkutas településeken 

 

KÉRDŐÍV AZ ÁRPÁDHALOMI ÉS SZÉKKUTASI KÖZÖSSÉGEK 

FEJLESZTÉSÉRŐL 

 

 

Tisztelt árpádhalmi/székkutasi lakos! 

 

Településén 2018 tavaszán megkezdődött egy közösségfejlesztő folyamat, amelyről a község közösségi 

oldalán, honlapján, újságjában olvashatott. Már 8 közösségi beszélgetés zajlott a településeken. A mostani 

kérdőív célja, hogy felmérjük a lakossági igényeket, észrevételeket, amelyek alapján áprilisban egy Cselekvési 

Terv készül a következő három évre a projekt keretében.  

Ezúton kérjük szíves együttműködését a kérdőív kitöltésében, és visszajuttatásában részünkre. A kérdőív 

anonim, és sorszámozott. A kérdőívet 2019. március 20. szerdáig jutassa vissza a kihelyezett 

gyűjtőpontok egyikére! Gyűjtőpontok és játék – utolsó oldalon. 

 

Mivel két település lakosságára készült a kérdőív, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a kérdőív néhány 

helyen eltérő kérdéseket tesz fel településre vonatkozóan. Kifejezetten az egyik településre vonatkozó 

kérdések esetén NAGYBETŰVEL megneveztük az érintett települést! Kérem, szíveskedjék akkor válaszolni 

a kérdésre, ha Ön az adott faluban él! 

 

Válaszát kérjük, karikázza be! 

 

1. Az Ön neme 

1. férfi   

2. nő 

 

2. Az Ön kora     …………….. év 

 

3. Hány éve él  3/1. Árpádhalmon/ 1. Születésem óta  

2. ……………..éve 

  

3/2. Székkutason 1. Születésem óta 

   2. ……………..éve  

4. Bel- vagy külterületen lakik-e? 

1. belterületen lakom   

2.  külterületen lakom 

 



5. Mennyire szeret az Ön által megadott lakóhelyén élni?  

1. nagyon szeretek 

2. szeretek  

3. „nem igazán szeretek itt élni”  

4. ha tehetném, elköltöznék innen 

 

6. Kérem, írja le miért ezt választotta! 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Az Ön családi állapota  

1 családban élek   

2  egyedülálló  vagyok 

 

8. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

1. általános iskola 

2. szakmunkásképző/szakiskola 

3. szakközépiskola 

4. gimnázium 

5. főiskola 

6. egyetem 

7. nem akarok válaszolni 

 

9. Ismeri-e a szomszédjait, és tartja-e velük a kapcsolatot? 

1. Ismerem őket, de nem tartom velük a kapcsolatot. 

2. Ismerem őket, és rendszeresen tartom velük a kapcsolatot, jó kis közösség a miénk. 

3. Ismerem őket, néha találkozunk, és érdeklődünk egymás felől. 

4. Nem ismerem őket. 

 

10. Sokan érzik úgy, hogy elszigetelődtek. Ön hogy látja, a saját korosztályában közösségben érezheti 

magát? 

1. Igen, van rendszeres klubunk, találkozóink, összejárunk. 

2. Igen, van egy baráti társaság ahová tartozom, közösen töltjük a szabadidőnket.  

3. Nincs megfelelő közösségi klub-program a korosztályomnak. 

 

  



11. Mit gondol, Ön tud-e valamilyen befolyással lenni a lakóhelyét érintő döntésekre? 

1. Igen, ha megkeresem a megfelelő fórumot, helyet, alkalmat, személyt. 

2. Nem hiszem, hogy érdekel bárkit mit gondolok. 

3. Nem érdekel, nem akarok hatni senkire és semmire. 

 

12.  Milyen forrásból tájékozódik a község ügyeivel, programjaival kapcsolatban? (Válassza ki a 3 

legjellemzőbbet!) 

1. Szomszédoktól, más helyiektől hallok a faluban zajló eseményekről. 

2. A faluban kihelyezett plakátokról, hirdetőtáblákról, és a szórólapokról. 

3. A község facebook oldaláról. 

4. A község honlapjáról. 

5. A községi újságból. 

6. egyéb: ………………………………………………………. 

 

13. Ön szerint milyen területek mentén volna szükség összefogásra? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

14/A. Kedves SZÉKKUTASI – Ön elégedett-e a lakossági fórumok számával és azok formájával? 

1. Igen, teljes mértékben elégedett vagyok. 

2.  Nem, egyáltalán nem. 

 

14/B Kedves SZÉKKUTASI – Ön szerint figyelembe veszi-e az Önkormányzat a lakossági észrevételeket, 

javaslatokat?  

1. Igen, mindig figyelembe veszi. 

2. Szerintem nem veszik figyelembe. 

3. Nem szoktam részt venni fórumokon,  nem tudom mit javasolnak a lakosok. 

 

15/A Kedves ÁRPÁDHALMI – szükségesnek tartja-e, hogy Árpádhalmon időszakos újság megjelenjen a 

községi hírekről, eseményekről? 

1. Igen, mindenképpen szükséges. 

2. Igen, de csak akkor olvasnám, ha ingyenes lenne. 

3. Nem tartom szükségesnek, fejlesszék jobban az internetes felületeket. 

4. Nem érdekelnek a községi események, ügyek. 

5. Egyéb javaslat: …………………………………….. 

 



15/B Kedves ÁRPÁDHALMI – elegendőnek tartja-e az Árpádhalmon megrendezett fórumokat, tájékoztató 

eseményeket a községben zajló folyamatokról, eseményekről? 

1. Igen, elegendő számú van, és ott lehet is tájékozódni, javaslatot tenni. 

2. Igen, elegendő számú van, de nagyon kevesen jönnek el. 

3. Kevés ilyen lehetőség van, nem érzem, hogy tájékoztatva vagyok. 

4. Nincs is ilyen, még nem hallottam róla. 

5. Nem szoktam elmenni. 

 

16. Van-e olyan tudása – tapasztalata – gyakorlati ismerete, amit szívesen átadna? 

1. nincs   Ugrás a 18. kérdésre. 

2. igen van 

 

17. Kérem, karikázza be melyik területen/területeken van tovább adható tudása? 

1. háztáji kertészkedés 

2. állattartás 

3. gyógynövények ismerete 

4. sütés-főzés 

5. népi mesterség: ………………………………. 

7. nyelvtudás: ………………………………… 

8. helytörténet 

9. sport: ……………………….. 

10. tánc 

11. számítógépes ismeretek 

12. egyéb: ……………………………………. 

 

18. Az alábbi témák közül van-e olyan, vagy tud-e olyan témát megnevezni, aminek az előadásán szívesen 

részt venne? Több válasz is megjelölhető, de maximum 3. 

1. Nem mennék semmilyen előadásra   Ugrás a következő kérdésre. 

2. Igen, részt vennék gazdálkodással kapcsolatos előadáson. 

3. Igen, részt vennék környezetvédelemmel kapcsolatos előadáson. 

4. Igen, részt vennék kézműves foglalkozásokon. 

5. Igen, részt vennék egészséges életmóddal, és lelki egészséggel kapcsolatos előadásokon. 

6. Igen, részt vennék irodalmi, kulturális előadásokon, beszélgetéseken. 

7. Részt vennék egyéb programokon, éspedig:_______________________________________ 

 

  



19. Tagja-e valamely települési civil szervezetnek/klubnak/körnek? 

1. Nem vagyok tagja.  

2. Igen tagja vagyok. 

 

20. Saját településén elégedett-e a programok, rendezvények mennyiségével, minőségével? 

1. Igen, elegendő program van. 

2. Túl sok program van helyben és a környező városokban, azt se tudom, melyikre menjek. 

3. Más programokra lenne igényem. 

 

21. Melyik rendezvényen, programon vesz részt szívesen? Kérem 1-5 terjedő skálán pontozza a rendezvényt, 

ahol az 1 - a nem szívesen veszek részt az 5 - nagyon szívesen veszek részt 

ÁRPÁDHALOM SZÉKKUTAS 

1. Falusi Disznótor  12. Kultúra napja  

2. Jótékonysági bál  13. Jótékonysági bálok  

3. Rózsa Ferenc asztalitenisz verseny  14. Nőnapi ünnepség  

4. Kemence nap  15. Gyereknap  

5. Csöröge fesztivál és Falunap  16. Aratóverseny  

6. Székács nap  17. Motoros találkozó  

7. Idősek napi ünnepség  18. Néptánc találkozó  

8. Falumikulás  19. Népdal találkozó  

9. Karácsonyi ünnepség  20. Főtéri falunapok  

10. Testvértelepülésekre szervezett kirándulások  21. Idősek napja  

11.Nőnapi ünnepség  22. Szüreti bál  

12. Egyéb:  23. Szervezett kirándulások  

  24. Adventi vasárnapok  

25. Karácsonyi ünnepség  

26. Futballmeccsek  

27. Egyéb:  

  

 

  



22. Milyen típusú rendszeres programokon venne részt? Kérem 1-5-ig terjedő skálán pontozza a 

programot, ahol az 1, a nem szívesen veszek részt az 5, nagyon szívesen veszek részt! 

  

1. idősek klubja  

2. főzőklub  

3. sport:  

4. környezetvédő/természetjáró klub  

5. kézműves kör  

6. ifjúsági klub  

7. irodalmi klub/olvasókör  

8.színjátszókör  

9.szervezett színházlátogatás  

10. egyéb:  

 

 

23. Milyen típusú programokra jár JELENLEG IS szívesen a településén? Kérem 1-5 terjedő skálán 

pontozza a programot, ahol az 1 - a nem szívesen veszek részt az 5 - nagyon szívesen veszek részt! 

 

1. idősek klubja  

2. főzőklub  

3. sport  

4. kézműves kör  

5. népdalkör  

6. olvasókör  

7. egyéb  

 

24. Milyen ötletei, igényei lennének a községben megszervezett programokkal kapcsolatban?  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

25. A települési programok, események szervezésébe és megvalósításába bekapcsolódna-e?  

1. Jelenleg is segítek.     

2. Igen, szívesen, ha hívnak.  

3. Nem, csak résztvevőként mennék és megyek el. 

4. Nem érdekelnek ezek. 

 

 



26. A közösség szempontjából fontos eseménynek tartja-e a települési falunapot? Több válasz is megjelölhető, 

de maximum 3. 

1. Igen, mindenképpen. Ez az ünnep a falué, itt ismerik el a helyi embereket. 

2. Igen, fontosnak tartom, jó reklám a falunak, sok vendég érkezik. 

3. Igen fontos, mert mindig szokott lenni, az emberek várják. 

4. Igen, jó alkalom baráti/családi összejövetelekre, találkozásokra, közös főzésre. 

5. Nem fontos, szerintem másra is lehetne költeni azt a pénzt.  

6. Nem érdekel a falunap, mindenki csak eszik-iszik. 

 

27. Fontosnak tartja-e, hogy a településen a kulturális és egyéb rendezvények közösségi összefogásban is 

jöjjenek létre, a közösség tagjai egészen a tervezéstől a kivitelezésig részt vegyenek benne? 

1. igen 

2. nem  

 

28. Mit gondol, melyek települése fő turisztikai célpontjai, erősségei, értékei, nevezetességei? 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

29.  Értékként tekint-e települése természeti és épített örökségére? 

1. igen, mindenképpen  

2. igen, de gondozásra és felújításra szorulnak   

3. nem, szerintem nem érdekel senkit  

 

30. Ön szerint rendezett-e a település? 

1. Igen szép, rendezett a falu. 

2. Nem. 

 

31. Részt venne-e szívesen faluszépítési akcióban?  

1. Igen.     

2. Nem.    Ugrás a 33. kérdésre. 

 

32. Ha igen az alábbi akciókat javasolnám, hogy a település szebb legyen: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



33. Ön szerint szükség van-e a köztereken több pad elhelyezésére, pihenő kialakítására? 

1. Igen, szükség lenne még padokra. 

2. Nincs szükség többre.   Ugrás a 35. kérdésre. 

3. Nem tudom   Ugrás a 35. kérdésre. 

34. Ha igen, kérem írja le javaslatát településén hova javasolna még padokat. (utca, köztér, intézmény stb) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

35. Milyen módon tájékoztatná a turistákat/látogatókat települése értékeiről? 

1. Kültéri tájékoztató táblák. 

2. Prospektusok 

3. Hatékonyabb internetes jelenlét 

4. Egyéb: ………………………………………………………………………………………. 

 

36. Települése mely területén javasolna füvesítést, fásítást, virágosítást? Kérjük, nevezze meg azokat – utca, 

intézmény előtti terület, közösségi terület, utcarész stb.! 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

37. Megfelelőnek tartja-e a szelektív hulladékgyűjtést településén? 

1. Igen, teljes mértékben.    

2. Igen, de közterületen nem megoldott. 

3. Részben igen, jó lenne komposztáló helyek kialakítása.  

4. Nem tudom. 

5. Egyéb javaslat: ……………………………………………………………………………………… 

 

SZÉKKUTASI válaszadók    ugrás a 44. kérdésre. 

 

38. Kedves ÁRPÁDHALMI – Fontosnak tartja-e települése helytörténeti feltárását? Ha igen, milyen 

formában?  

1. Nem tartom fontosnak. 

2. Igen fontosnak tartom, jó lenne egy helytörténeti múzeum. 

3. Igen jó lenne, ha a helyiek emlékeiből egy könyv megjelenne. 

4. Igen jó lenne, a település történetéről volna egy könyv. 

 

39. Kedves ÁRPÁDHALMI Van-e olyan tárgyi, képi, írásos emléke, melyet a község történeti feltárásához 

fel lehet használni? (kiadványhoz, kiállításhoz) 

1. nincs   Ugrás a 41. kérdésre.  

2. Igen, éspedig:………………………………………………………………………………. 



40. Kedves ÁRPÁDHALMI Ha igen, kölcsönadná-e ezt a közösségi élet történeti feltárásán dolgozó 

munkacsoportnak?  

1. Igen, nagyon szívesen, ha vigyáznak rá és visszakapom, vagy megfelelő helyen kiállítják.  

2. Nem tudom kölcsönadni. 

 

41. Kedves ÁRPÁDHALMI – részt venne-e egy helytörténeti munkacsoportban, amely rendszeres 

találkozókon közösen gyűjtené össze és dolgozná fel a közösségi emlékeket? 

1. Igen, szívesen, rendszeresen.   

2. Igen, néhány alkalommal   

3. Nem vennék részt, de szívesen elmesélek történetet, vagy adok be emléket.    

4. Nem vennék részt. 

5. Egyéb módon tudnék segíteni:……………………………………………….. 

 

42. Kedves ÁRPÁDHALMI – Ön szerint kiemelkedő esemény volt-e az Árpádhalmi Ifjúsági Klubtalálkozó?  

1. igen   

2. nem 

  

43. Kedves ÁRPÁDHALMI – ha újra megrendezésre kerül az ifjúsági napok Árpádhalmon részt venne-e a 

szervezésben, előkészületekben, megvalósításban? 

1. Igen, az egész folyamatban. 

2. Igen, a tervezésben, ötletekben. 

3. Igen, a megvalósítás során önkéntes munkát vállalnék. 

4. Igen, vendéglátással 

5. Nem. 

 

ÁRPÁDHALMI válaszadók    ugrás a 46. kérdésre. 

 

44.Kedves SZÉKKUTASI – lát-e lehetőséget a horgászat fellendítésében?  

1. igen   

2. nem 

45. Kedves SZÉKKUTASI – fontosnak tartaná-e a Körös-Maros Nemzeti Parkkal való szorosabb 

együttműködést?  

1. Igen, több lehetőségünk lenne.   

2. Igen, de nem tudom, mivel lenne jobb a falunak. 

3. Szerintem most is jó a kapcsolat.   

4. Nem tudom.  

 



46. Milyen szolgáltatásokat hiányol a településen? (több válasz lehetséges) 

1. Minden szolgáltatást megtalálok, ami szükséges.    

2. Fodrászat 

3. Ruhaüzlet    

4. Több élelmiszer bolt    

5. Kozmetikus 

6. Szerelő    

7. Orvosi ellátás    

8. Sport 

9. Egyéb: …………………………………………………………………………………… 

 

47. Ön mit gondol, miért költöznek el a fiatalok? Van-e javaslata, mivel lehetne a faluban tartani őket? 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

48. Ön szerint/szerinted mely programokkal lehetne a fiatalokat aktivizálni? Értékelje 1-5 terjedő skálán, ahol 

az 1 - a nem igazán aktivizáló, az 5 - nagyon aktivizáló program/eszköz! 

1. Több sporttal kapcsolatos esemény. 1 2 3 4 5 

2. Koncertek. 1 2 3 4 5 

3. Sporteszközök, futópályák 1 2 3 4 5 

4. Mozi 1 2 3 4 5 

5. Számítógépes játékok klubja 1 2 3 4 5 

6. Egy közösségi hely, ami az övék/miénk 1 2 3 4 5 

7. Egyéb: 1 2 3 4 5 

 

 

  



GYŰJTŐPONTOK 

 

Árpádhalom      Székkutas 

Polgármesteri hivatal    Polgármesteri Hivatal 

Művelődési Ház     Murgács Kálmán Művelődési Ház 

Rózsa Ferenc Iskola    Gregus Máté Iskola 

Óvoda      Líbor Ilona Óvoda    

Károlyi ABC     Területi Gondozási Központ 

       Pince klub 

       Hunor Coop üzlet 

 

Köszönjük, hogy kitöltötte a községi kérdőívet! Nagyban segítette munkánkat, hogy feltárjuk a 

település igényeit, elképzeléseit, problémáit és a pályázat sikeresen megvalósuljon! 

 

Amennyiben szívesen segítené a településen zajló folyamatokat önkéntesként, vendéglátóként, vagy 

bármilyen formában kérjük, adja meg elérhetőségét, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot! 

A vonalnál vágja ki ezt a részt és dobja be külön a kérdőív mellett, összehajtva, így megmarad a 

kérdőív anonimitása! 

 

Név:…………………………………………………………… 

E-mail:………………………………………………………… 

Telefonszám: …………………………………………………. 

 

Köszönöm együttműködését és segítségét!  

         Magyar Zita, közösségfejlesztő 

2019. március 6. 
 

 

A KÉRDŐIVET KITÖLTŐK és VISSZAKÜLDŐK KÖZÖTT 5 DB 10.000 FORINT 

ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKCSOMAGOT SORSOLUNK KI! 

Sorsolás időpontja: 2019. március 29. 

A jobb alsó sarokban található sorszámot vágják ki, tegyék el, azzal vehetik át a nyereményt! 

A nyertesek sorszáma a honlapokon, közösségi oldalon, és a községi hivatalokban lesz kifüggesztve! 

 

VÁGJA LE A SORSZÁMOT! 
Sorszám: 



 


