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Közösségi felmérés, kérdőívek összegzése (Borsodnádasd) 

A felmérésben használt kérdőívet a közösségi interjúk és a közösségi beszélgetések 

tapasztalatai alapján állítottuk össze. A kérdőív nem csak a véleményekre volt kíváncsi, hanem 

ötleteket, javaslatokat is bele lehetett írni. A felmérés alapján tapasztalható legfontosabb 

eredmény az, hogy érzékelhetően nőtt a tenni akarók köre, a nyilvánosságnak köszönhetően 

egyre többen érdeklődtek a felvetődött témákról 

A kérdőívet kitöltő személyek többsége nő fő, az életkor szerinti megoszlás változatos  voltak 

20 év alattiak, és 70 év felettiek akik válaszoltak a kérdésekre. A többség azonban középkorú, 

a Borsodnádasdi élettel kapcsolatban sok a tapasztalattal bíró személy. A nemek aránya 

megosztott, 16 férfi és 34 nő volt a válaszadók között.  

Iskolai végzettség alapján elmondható, hogy a többség középfokú végzettséggel rendelkezik, 

de a kérdőívet kitöltő emberek közül sok volt az általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

száma. 

A többség szerint Borsodnádasd inkább átlagosan, biztonságos a 30 főből 28-an adtak közepes 

osztályzatot. Viszont a kitöltők többsége úgy gondolja, hogy nem megfelelő a tájékoztatás a 

bűnmegelőzési lehetőségekről, erre mindenképpen figyelni kell majd. 

Fontosak a bűnmegelőzéssel, a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos programok, tájékoztatók, 

tréningek szervezése. Sokan fontosnak tartják a rendőri és polgárőrség jelenlét erősítését, 

gyakoribb ellenőrzéseket szeretnének. Szívesen vennének részt az előbb említett területekhez 

kapcsolódó tanfolyamokon, de a nagyrésze nem szeretne a bűnmegelőzés terén feladatot 

vállalni. 

A kérdőív következő része az egészségfejlesztéssel foglalkozott. 

A többség közepesre értékelte az egészségfejlesztésről kapott tájékoztatásokat. A 

legfontosabbnak a fiatalok egészséges életmódra való nevelését tartják, majd az ezzel 

kapcsolatos tréningek, következtek a sorban, mint javulást segítő eszköz. A válaszok közt 

szerepelt még a szűrőprogramok szervezése. 
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Az egészségügyi dolgozókkal való kapcsolat is fontos lenne a válaszadók nagy hányada szerint. 

Itt a többség közepesre értékelt. A későbbiekben tehát teret kell adni, lehetőséget kell teremteni 

a lakosságnak, a kapcsolat ápolására. 

Hajlandóság látszik a közösségi élet jobbá tételére. Rengeteg ötlet érkezett. Volt olyan, aki 

egészségőrző programokat, volt aki sport rendezvényeket javasolt, vagy éppen színházakat, 

kiállítást és szórakoztató eseményeket. 

Látható, hogy van tenni akarás a lakókban. A feladat tehát az, hogy próbáljunk minél több 

embert bevonni a feladatokba, hogy érezzék, hogy ők is aktív szervezői lehetnek a közösségi 

életnek. 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. 

 

 


