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Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011 

Projekt címe: „Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés” 

Település:……KUNFEHÉRTÓ…………… 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS, KÉRDŐÍV 

Kedves Válaszadó! 

Az ÖN válasza hozzájárul települése közösségfejlesztéséhez, a projekt során megvalósításra kerülő 

tevékenységek előkészítéséhez. 

A projekt: a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató 

a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A 

helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívást tett közzé. A Támogató támogatási döntése szerint a 6 település 

összefogásával (Tompa, Balotaszállás, Kunfehértó, Zsana, Kelebia és Kisszállás) megvalósuló projekt 44.129.478 

Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A konzorcium vezetője Tompa Város Önkormányzata. 

A kérdőív kizárólag a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011 azonosítószámú pályázati program megvalósításának 

elősegítésére készült. 
A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélkül történik. A kiértékelésük során kapott eredmények, információk jelen 

pályázati program keretében, a pályázat céljainak megvalósítása érdekében kerülnek felhasználásra. 

Válaszait kérjük aláhúzással vagy X-szel jelölje! 

1. Az Ön neme? 

o Nő 

o Férfi 

 

2. Melyik korcsoportba tartozik Ön? 

o 18 – 25 

o 26 – 49 

o 50 – 64 

o 65 felett 

 

3. Iskolai végzettsége 

 

o 8 általános 

o szakmunkásképző 

o érettségi 

o főiskola/egyetem 
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4. Mióta él a településen? 

o 0 – 5 év 

o 5 -10 év 

o több, mint 10 éve 

 

5. Miért él Ön Kunfehértón?    (Több választ is megjelölhet!) 

 

o ide születtem, azóta is itt élek 

o itt él a családom, ide kötnek a gyökereim 

o itt dolgozom, munkahelyem is ide köt 

o egyéb............ 

 

6. Az alábbi negatív állítások közül Ön melyiket tartja leginkább jellemzőnek 

Kunfehértó tekintetében? 

 

o fiatalok elköltöznek 

o kevés a munkahely 

o nem jó a közbiztonság 

o a település közössége nem összetartó  

o túl unalmas, kevés a kulturális program 

o egyéb................ 

 

7. Ön szerint mi az, amin kellene változtatni azért, hogy jobb legyen a 

közösségi élet Kunfehértón?  ( Több válasz is megjelölhető!) 

 

o az emberek gondolkodásmódján, motivációján, hogy nagyobb 

érdeklődést mutassanak a rendezvények iránt 

o a generációk közötti szakadékon 

o a helyi értékek felkutatása segítené a közösségi élet fellendülését 

o nyilvános eseménynaptár létrehozásával 

o rendezvényekkel, amelyek a helyi szokásokat helyezik előtérbe 

o egyéb............... 
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8. Ön miként oldaná meg a felmerülő problémákat? 

 

o a lakosság együttműködésével, összefogásával 

o olyan közös programokkal, ami a fiatalabb és az idősebb generációt 

is érdekli, összehozza 

o olyan kiadványok létrehozásával, amelyek feltárják a helyi szellemi 

és kulturális értékeit a településnek 

o olyan emberek felkutatásával, akik tapasztalatukkal, tehetségükkel, 

tudásukkal, valamilyen területen kiemelkedőek, esetleg régi 

mesterséget űznek, hagyományőrzők. 

o egyéb................. 

  

9. Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz, miként tudná segíteni a 

közösségi élet fejlődését? 

 

o részt venne a megrendezésre kerülő programokon 

o aktív szerepet vállalna a rendezvények megszervezésében 

o segítséget nyújtana a hagyományok továbbadásában 

o önkéntes munka vállalásával 

o fellépne a település rendezvényein 

o műsorok szervezését vállalná 

o egyéb............ 

 

10.  Ön részt vesz-e a közösségi életben? 

o igen 

o nem 

 

11. Ha igen, milyen formában, 

o szervezőként 

o önkéntesként 

o szponzorként 

o úgy támogatom, hogy részt veszek a programokon 

 

12. Ismerem településem egyesületeit, és azok munkáját? 

o igen 

o nem 
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13. Szívesen csatlakozna-e valamelyik, a településen működő egyesülethez, 

civil szervezethez? 

o igen 

o nem 

 

14. Ha eddig még nem csatlakozott egyik egyesülethez sem, miét? 

o nincs időm rá 

o nem érdekel 

o nem tudtam kit kell keresni 

o nem hívtak meg  

o egyéb.......... 

 

15. Ön honnan, milyen forrásból tájékozódik a településen történő 

eseményekről? 

o a település honlapjáról 

o közösségi oldalról (facebook) 

o helyi kiadványú újságból 

o plakátról, szórólapokról 

o ismerősöktől, szomszédoktól, munkahelyről 

o nem tájékozódom 

 

16. Ön szerint megfelelő-e a tájékoztatás a településen? 

o igen 

o nem 

 

17. Ha úgy gondolja, hogy nem megfelelő, akkor Ön miként oldaná meg az 

információ eljutását a lakossághoz? 

o ha lenne mobil applikáció, akkor azt letölteném, és onnan 

tájékozódnék a település közügyeiről és a programokról 

o egyéb:  

 

18. Ismer-e a településén olyan embereket, akik rendelkeznek különös tudással, 

birtokában vannak valamilyen tehetségnek, régi foglalkozásnak? 

o igen; ki az, és miben kiemelkedő: 

o nem 

o nem, de érdekelne engem is. 
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19. Ön melyik régi mesterség vagy hagyományőrzés területén jártas, illetve mi 

az a tudás, aminek Ön birtokában van, és szívesen átadná a következő 

generációnak? 

 

o kosárfonás 

o szappankészítés 

o kemencerakás 

o kenyérsütés, tésztakészítés 

o seprűkészítés 

o fanemesítés 

o gyógyfüvek ismerete, természetgyógyászat 

o gyűjteménnyel rendelkezik 

o kézimunkázik 

o játszik hangszeren, dalokat ismer 

o történelemben jártas 

o képzőművészetben jártas 

o sportban jártas 

o versírás, irodalomban jártas 

o zene területén jártas 

o egyéb..... 

 

20. Szívesen fogadná, ha a településen tanulókör, szakkör alakulna? 

o igen 

o nem  

 

21. Szívesen meglátogatna-e egy fotókiállítást, ami Kunfehértó múltját és 

jelenét képekben örökíti meg? 

o igen 

o nem 

 

22.  Értékesnek tartana-e egy fotóalbumot, amit a helyiek, helyi szemmel a 

saját településükről készítenek? 

o igen 

o nem 
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