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Közösségi interjúk összegzése: Borsodnádasd 

A felmérésben használt kérdőívet kitöltők nemének aránya a férfiak felé hajlik. 19 nő, és 11 

férfi vett rész a kitöltésben 

Életkorukat tekintve középkorúak illetve fiatalabbak, de volt köztük nyugdíjas válaszoló is. 

Szinte mindannyian aktív lakói Borsodnádasdnak. A kérdőív nem csak vélemény feltárás volt, 

hanem ötleteket, javaslatokat is bele lehetett írni. 

Az iskolázottságot tekintve a többség gimnázium középiskolai érettségivel rendelkezik, és ezt 

követi az általános iskolázottak száma. 

A megkérdezettek többsége dolgozik, de volt 9 fő nyugdíjas, 1 fő álláskereső, és 1 fő egyéb 

okból nem dolgozó személy is.  

A kérdőív következő pontjai lakóhelyük szeretetéről, lakóhelyükhöz való kötődésükről szólt. 

A válaszok egyértelműen mutatják, hogy az emberek szeretnek itt lakni, kötődnek az 

településhez és annak lakóihoz. A többség rendszeres résztvevő a megrendezett programokon. 

A bűnmegelőzéssel és a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok már 

negatívabbak. Bár a bűnözési mutatók javulnak, a lakók még mindig nem érzik maximálisan 

biztonságosnak, legtöbben elégséges vagy közepes értékelést adtak. Ennek javítására 

különböző ötleteket adtak. Pl. kamerarendszer bővítése, közúti ellenőrzések, szorosabb 

rendőrségi jelenlét. Fontosnak tartották a polgárőrök további munkáját is. A válaszadók 

szívesen részt vennének ezzel kapcsolatos programokon, tréningeken, és a nagy hányad úgy 

gondolja, hogy már fiatal korban el kell kezdeni az ilyen irányú nevelést, felvilágosítást. 

A következő rész az egészségfejlesztés gondolatait taglalja. A lakók jó kapcsolatot ápolnak az 

egészségügyi személyezettel. Hiányosságot éreznek azonban az egészségfejlesztés területén. 

Az adott válaszokból kiderül, hogy a lakosság közepesen venne részt ehhez kapcsolódó 

előadásokon, de több ötlet is felmerült, pl.: szűrővizsgálatok, orvosi előadások, 

életmódtanácsok, és sportolási lehetőségek voltak a legtöbbet elhangzottak. 
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Az utolsó kérdések a kulturális igények felmérésére szolgált. A válaszokból az derül ki, hogy 

különböző programokra tartanak igényt. Ez adódik az életkori sajátosságbók, valamint a 

különböző érdeklődési körökből. A szervezőknek tehát igyekezniük kell, a lehető legszélesebb 

kört megcélozni, minél átfogóbb programokat megvalósítani.  Bár vannak rendezvények a 

faluban, még mindig vannak hiányosságok. Többektől elhangzott a hagyományőrzés, és a 

kézművesség a már meglévő programok mellett. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni a 

szervezésnél. Túlnyomórészt a bűnmegelőzéssel kapcsolatos rendezvényeken is részt venne a 

lakosság. 

A cél az, hogy minél több embert megszólítsunk, minél több emberrel éreztessük, hogy a 

közösséghez tartozik. Észrevehető volt a kérdőív kitöltése után, hogy téma lett a lakók között, 

beszéltek róla. Ezzel elindult a folyamat. 

Minden résztvevőben tudatosítani kell, hogy közösen tudunk a leghatékonyabban dolgozni. 

Ezzel kialakulhatnak újabb közösségek, a meglévők pedig mintát mutathatnak a többiek 

számára. Fontos, hogy mindenki érezze, hogy foglalkoznak vele, ehhez pedig a legjobb eszköz 

a személyes megszólítás, hogy mindenki érezze, hogy helye van a közösségben, és tenni 

akarással még inkább fellendíthető az összetartozás érzése. 

 


