
 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027  

„A helyi identitás és kohézió erősítése a Szuha völgyi településeken”    

 

1 

 

Közösségi felmérés (értékelés) 

 

A közösségi interjúk összegzése után, megtartottuk az első közösségi beszélgetést, ahol a jelenlévők-

kel ismertettük az érték- és problémalistát, valamint a kapott eredményeket. A beszélgetés és az interjúk ta-

pasztalatai alapján állítottuk össze a második kérdőívet a szakmai vezető közreműködésével, melyet a be-

szélgetés résztvevői is egyöntetűen elfogadtak. A felmérés célja a lakosság véleményének a megismerése 

volt, a kérdőívek kitöltetése a helyi önkéntesek segítségével történt (Horváth Gáborné, Bosznayné Dávid 

Emese) 

Ismét igyekeztünk eltérő korcsoportokat és eltérő háttérrel rendelkező személyeket bevonni a kitöltésbe. 

Felsőnyárád lakosai körében 30 db kérdőív került kitöltésre, három korcsoportban (10-18 éves korosztály, 

20-50 éves korosztály és az 50 év fölötti korosztály). A kérdőív 18 kérdésből állt, ezek nagy része zárt kér-

dés volt, a nyitott kérdésekkel az volt a célunk, hogy a megkérdezettektől ötleteket, és javaslatokat is kap-

junk az adott témával kapcsolatosan. Azt tapasztaltuk, hogy a megkérdezett személyek szóban kommunika-

tívabbak, mint írásban a kérdőív kitöltésekor. 

 

A kérdőívek kiértékelése: 

 

 

A válaszadók nemenkénti megoszlásának korcsoportonkénti és összességébeni alakulását az alábbi 

táblázat szemlélteti. A felmérésbe bevont személyek 70%-a nő, 30%-a férfi volt. 

 

 

 
10-18 év kö-

zöttiek 

20-50 év 

közöttiek 

50 év felet-

tiek 

Férfi 6 fő (60%) 2 fő (20 %) 1fő (10 %) 

Nő 4 fő (40%) 8 fő (80%) 9 fő (90%) 

 

A megkérdezettek életkor szerinti összetétele a következő eredményt mutatja. A 10-18 év közötti korcso-

portban (10 fő) a megkérdezettek 13 és 18 év közöttiek voltak, amelyből a legtöbb 90% 18 éves. A követke-

ző 20-50 év közötti korcsoportban (10 fő) a megkérdezettek 22-42 évesek közül került ki, amelynek 20% -

20%-a 22 és 29 éves. Az 50 év felettieknél (10 fő) a megkérdezettek 51-65 év közöttiek, amelynek 20%-

20%-a 51 és 56 éves. 
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A 3. kérdés a felmérésben résztvevők legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozott, ami az alábbi-

ak szerint alakult. 

 

 10-18 év 

közöttiek 

20-50 év 

közöttiek 

50 év 

felettiek 

általános iskola 30% 20% 70% 

szakmunkásképző 50% 40% 20% 

szakközépiskola/gimnázium/technikum 20% 40% 10% 

főiskola/egyetem    

 

 

A 4. kérdés a foglalkoztatottságra kérdezett rá: 

 

 
10-18 év 

közöttiek 

20-50 év 

közöttiek 

50 év 

felettiek 

Dolgozik 10% 70% 80% 

Álláskereső  20%  

Gyermekgondozási ellátásban részesül    

Tanuló 90% 10%  

Nyugdíjas   20% 

Egyéb okból nem dolgozik    

 

 

Az 5. kérdés arra vonatkozott, hogy a megkérdezett személy értékelje Felsőnyárádot közbiztonsági 

szempontból 

 

 Egyáltalán nem 

biztonságos Nagyon biztonságos 

Nem biztonságos Nem tudom 

megítélni 

Biztonságos Teljesen 

biztonságos 

10-18 év közöttiek 20% 20% 60%   

20-50 év közöttiek 10%  70% 20%  

50 év felettiek 10% 10% 60% 10%  
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A kérdőív kitöltőinek 23%-a szerint Felsőnyárád közbiztonsági szempontból egyáltalán nem, illetve nem 

biztonságos, 63%-uk viszont nem tudja megítélni a helyzetet. 

 

A 6. kérdés arról szólt, hogy a lakosok kapnak-e megfelelő tájékoztatást a bűnmegelőzési lehetősé-

gekről Felsőnyárádon. 

 

 10-18 év közöttiek 20-50 év közöttiek 50 év felettiek 

Igen 50% 30% 20% 

Nem 50% 70% 70% 

 

A válaszadók nagy része azt vallotta,hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást a bűnmegelőzési lehe-

tőségekről, a 10-18 év közöttiek 50%-a, a 20-50 év közöttiek 70%-a, az 50 felettiek 70%-a.  Összes-

ségében tehát elmondható, hogy hiányolják az ilyen témájú előadásokat, programokat. 

 

 

 A 7. kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy bűnmegelőzés szempontjából mit tart a legfonto-

sabb feladatnak a megkérdezett személy. Itt fontossági sorrendet kellett felállítani. A 10-18 év közöt-

ti korcsoport szerint a rendőrség erősítése, a törvények szigorítása, a munkahelyteremtés, a polgárőr-

ség hatékonyságának növelése, és az ifjúság nevelése révén lehetne a legtöbbet tenni a bűnmegelő-

zésért. A 20-50 év közötti korcsoportnál az első három helyen szerepelt a munkahelyteremtés, a 

rendőrség erősítése, és a törvények szigorítása. Az 50 év feletti korcsoportnál a következő sorrend 

volt megfigyelhető elsőként a rendőrség erősítése, másodikként a törvények szigorítása, harmadik-

ként pedig a munkahelyteremtés. Mindhárom csoportnál egyértelműen megállapítható, hogy úgy ér-

zik munkahelyteremtéssel, a törvények szigorításával, és a rendőrség erősítése által lehetne tenni a 

legtöbbet a bűnmegelőzés érdekében. 

 

 A 8. kérdés a lakosság és a rendőrség kapcsolatára kérdezett rá. 
 

 Egyáltalán 

nem jó Nagyon jó a kapcsolat 

Nem jó Nem tudja 

megítélni 

Jó Nagyon jó 

10-18 év közöttiek  40% 40% 20%  

20-50 év közöttiek  10% 40% 40% 10% 

50 év felettiek 10% 10% 60% 20%  
 

A válaszadók 46%-a nem tudja megítélni a rendőrség és a lakosság kapcsolatát, amelynek oka lehet infor-

máció hiány, vagy szerencsére a bűnesetek kevés száma, másrészt lehet nincs elegendő rendezvény, ahol 

erről benyomást szerezhetnének. Emellett 26%-ot tesz ki azoknak a száma, akik jónak ítélik meg a rendőr-

séggel való kapcsolatot. 
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 A 9. kérdésbe Felsőnyárád közlekedésbiztonsági fejlesztésére vonatkozóan kértünk javaslatokat. A 

válaszokat korcsoportonként összesítve mutatom be. Ebben 3 fő téma köré lehet csoportosítani az ötleteket: 

térfigyelő rendszer kiépítése (bővítése), intenzívebb rendőri jelenlét (rendőri segítségnyújtás a gyerekek 

számára hogy a közlekedés biztonságos legyen számukra), ezen kívül az utak állapotának javításával (kar-

bantartás, az útburkolati jelek újrafestése).  Valamint tájékoztató előadások gyerekek számára ( A gyerme-

keknek már egész kiskortól kezdődően folyamatosan a kulturált közlekedésre való nevelése mind gyalo-

gosként, majd- a jövőre nézve- mind autóvezetőként, a saját és mások testi épségének megőrzése érdekébe) 

polgárőri jelenlét az utakra, főutakra;és a közlekedési szabályok betartatása. 

 

 

 A 10. kérdés arra vonatkozott, hogy a településén szerveztek-e már közlekedésbiztonsággal kapcsola-

tos programot. 

 

 Nagyon kevés Kevés Nem tudja megítélni Sok Nagyon sok 

10-18 év közöttiek 30% 40% 20% 10%  

20-50 év közöttiek 30% 50% 20%   

50 év felettiek 10% 50% 30%   
 

A megkérdezettek 70%-a szerint kevés illetve nagyon kevés a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos program. 

A válaszokból kiderül, hogy igény lenne ilyen témájú programokra, nem csak a fiatal korosztály számára 

hanem, az idősebbekre is gondolnunk kell. 

 

 

 A 11. kérdésnél arra kérdeztünk rá, hogy kap e megfelelő tájékoztatást a megkérdezett személy, az 

egészségfejlesztés lehetőségéről. 

 

 Egyáltalán 

nem  

Nem Nem tudja megítélni Sok 

tájékoztatást 

kap 

Nagyon sok 

tájékozatást kap  

10-18 év közöttiek  60% 30% 10%  

20-50 év közöttiek 20% 30% 50%   

50 év felettiek  80% 20%   

 

A kérdőívet kitöltők 56%-a szerint nem kap megfelelő tájékoztatást az egészségfejlesztés lehetőségéről. Saj-

nos nincs elegendő számú ezzel kapcsolatos program, illetve nem értesülnek időben róla. A tájékoztatást kell 

hatékonyabbá tenni. 
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 A 12. kérdésnél fontossági sorrendet kellett felállítani, hogy az egészséges életmóddal 

kapcsolatosan mit tart fontosnak a válaszadó. Két korcsoportnál (10-18 év közöttiek,20-50 kö-

zöttiek) első helyen szerepelt a fiatalok egészséges életmódra nevelése. Nagyon fontos már kis-

gyermek kortól kezdve ebben a szellemben nevelni a gyerekeket, akik majd tovább tudják adni 

ezt a tudást a felnövekvő nemzedéknek, és ezzel érhetünk el változásokat. Második helyen ismét 

egyezés volt megfigyelhető az előző két korcsoport tekintetében ők az egészségügyi dolgozók és 

lakosság jó kapcsolatára helyeznék a hangsúlyt. Ez bíztató, mert a lakók így több bizalommal 

fordulnának szakemberhez, ha valami problémájuk van. Harmadik helyen két korcsoport (20-50 

év közöttiek, 50 év felettiek) egészségnevelési tréningek szervezését javasolta, már ők is érzéke-

lik ennek a fontosságát, illetve, hogy kevés ilyen program valósul meg Felsőnyárádon. Összes-

ségében véve ennél a kérdésnél ismét megerősítést nyert, hogy nagyon fontos az emberek egész-

ségre való nevelése, és erre igény is lenne, tehát a szervezendő programok összeállításánál ezt 

figyelembe kell vennünk, és nagy hangsúlyt kell rá fektetnünk.  

 

 A 13. kérdés a lakosság és az egészségügyi dolgozók kapcsolatára vonatkozott. 

 

 Nagyon 

rossz 

Rossz Nem tudja megítélni Jó Nagyon jó 

10-18 év közöttiek  20% 30% 40%  

20-50 év közöttiek   40% 60%  

50 év felettiek 10%  10% 70%  

 

A válaszadók 56%- a jónak ítéli meg a helyi egészségügyi dolgozók lakossággal való kapcsolatát. 

 

 A 14. kérdésben arra kértünk javaslatokat, hogy a válaszadó miben látja az egészséges életmód fejlő-

désének lehetőségét Felsőnyárádon. Itt önálló véleményalkotásra próbáltuk ösztönözni a lakókat. A vála-

szokat összesítve mutatom be: 

 Ismeretterjesztő előadások rendezése. 

 Egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások tartása. 

 Rendszeres tanácsadással ( több szűrőprogramot kell biztosítani) 

 Egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztatók, programok. 

 Összetartással. 

 A béreket növelni kellene, így egészségesebb ételeket tudnának vásárolni az emberek. 

 Zöldség árak csökkenése által elérhetőbbé válnának az egészséges ételek. 
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 A 15. kérdés arra kereste a választ, hogy megfelelőek-e a lakók igényeinek a szervezett 

kulturális programok/rendezvények. 

 

 Egyáltalán nem Teljesen egyetértek Nem Nem tudja 

megítélni 

Egyetért Teljesen egyetért 

10-18 év közöttiek 20% 10% 30% 30%  

20-50 év közöttiek 10% 20% 10% 60%  

50 év felettiek 10% 10% 30% 30%  
 

Az adatok kiértékelése azt mutatja, hogy a felmérésbe bevontak 40%-ban egyetértenek, 20%-ban viszont 

nem értenek egyet a kérdéssel miszerint, a szervezett kulturális programok a lakosság igényeinek megfelelő-

ek. 

 

 A 16. kérdés arra kérdezett rá, hogy a válaszadó szerint milyen jellegű kulturális és sport programok 

megvalósulását preferálna Felsőnyárádon. A válaszokból kiderül, hogy milyen jellegű programokra lenne 

igény helyi szinten. Legmagasabb arányban, hagyományőrző programokon, sporteseményeken, és szóra-

koztató eseményeken vennének részt szívesen a lakosok. Az érdeklődési kör nagyon sokrétű, ezt figyelem-

be kell venni a szervezésnél, és minden korosztály számára igénynek megfelelő, változatos programot kell 

szervezni. 

 

A 17 kérdés arra helyezte a fókuszt, hogy a megkérdezett személy mennyire érzi úgy, hogy ismeri a 

település történetét.  

 

 Egyáltalán nem 

ismeri 

Csekély 

mértékben ismeri 

Részben ismeri Viszonylag jól 

ismeri 

Teljes mértékben 

ismeri 

10-18 év közöttiek 10% 40% 30% 20%  

20-50 év közöttiek 20% 20% 40% 20%  

50 év felettiek 10% 10% 40% 30%  

 

 

A felmérésbe bevont személyek 36%-a részben ismeri, 23%-a viszonylag jól, 23%-a csekély mértékben is-

meri Felsőnyárád történetét. Az eredményekből látható, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni, az ezzel kapcso-

latos programok, előadások szervezésére, hogy a lakosok jobban megismerhessék a saját településük törté-

netét. 
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 A 18. kérdésnél, mely az utolsó volt, arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadó elolvasná-e, ha a te-

lepülés történetéről megjelenne egy új kiadvány. 

 

 Igen Nem 

10-18 év közöttiek 100%  

20-50 év közöttiek 100%  

50 év felettiek 90% 10% 

 

A felmérésbe bevont személyeknél két korcsoportban 100%-os arány figyelhető meg, az 50 év felettieknél 

pedig 90%-os arány, ők szívesen olvasnának egy új kiadványt Felsőnyárád történetéről.  

 

 

A kérdőív válaszainak összesítése és elemzése után konkrétan körvonalazódott az, hogy milyen típu-

sú programokra lenne igény a településen. Nekünk, mint a szakmai vezetésnek azon kell fáradoznunk, hogy 

minél jobban, szélesebb körben ki tudjuk elégíteni a lakosság igényét. A szervezendő rendezvények ötletlis-

tájában meg kell jelennie a bűnmegelőzési tájékoztatásnak, a közlekedésbiztonsági fejlesztést szolgáló felvi-

lágosításnak, valamint az egészségfejlesztésnek. A változatos és sokszínű kulturális programcsokorral pedig 

közelebb tudjuk az embereket hozni egymáshoz, és ha még a szervezésbe, lebonyolításba is bevonjuk őket, a 

közösségi érzés is jobban felerősödik. Mivel a projekt fontos célja, hogy elősegítse Felsőnyárád közösségei-

nek a fejlődést, inspirálja a lakosságot a közösségi szerepvállalás erősítésére, és segítse a társadalmi felzár-

kóztatást. Ezt mi, a szakmai vezetés elsősorban a rendezvényeken keresztül tudjuk elérni. Fontos feladat 

számunkra, hogy a település minél több tagja megismerje ezt a projektet, és annak célkitűzéseit, valamint, 

hogy éreztessük velük, hogy mindannyian egy közösség részei vagyunk, akik együtt, közösen összefogva 

nagy dolgokra képesek. 


