KÉRDŐÍV

Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség
A "TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a
városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" című pályázati lehetőséghez kapcsolódva felmérjük
a gárdonyi lakosság szabadidős programok és közösségi terek használata iránti igényeit és ötleteit.
Kérem, segítsen, hogy közösen tervezhessük meg településünk közösségi életét!
1. Ön mit tart a település erősségének (1) kulturális, (2) szabadidős programok és (3) közösségi terek
tekintetében?
…………………………………………………….
2. Ön mit tart a település gyengeségének (1) kulturális, (2) szabadidős programok és (3) közösségi
terek tekintetében?
…………………………………………………….
3. Ön mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy az egyes településrészeken (Gárdony, Agárd,
Dinnyés, Csiribpuszta) kialakultak a lakossági igényeket kiszolgáló terek?
Legkevésbé sem ért egyet
1
2
3
4
5
Teljes mértékben egyet ért
Megjegyzés:
…………………………………………………….
4. Ön mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy a közösségi programok szervezése az
Önkormányzat, a civilek/lakosság és a vállalkozók közös feladata?
Legkevésbé sem ért egyet
1
2
3
4
5
Teljes mértékben egyet ért
Megjegyzés
…………………………………………………….
5. Ön mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy Ön aktívan részt vesz a település közösségi
életében?
Legkevésbé sem ért egyet
1
2
3
4
5
Teljes mértékben egyet ért
Megjegyzés
…………………………………………………….

6. Az elmúlt évek települési fejlesztései közül melyeket látogatta már meg?
(Több válasz is megjelölhető.)
□ Velencei-tavi Galéria
□ Gárdonyi Rönkvár
□ Nemzedékek Háza
□ Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ
□ Madárdal tanösvény
□ Református templom
□ Református Közösségi Ház
□ Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
□ Kerékpárút
□ Dékány András sétány
□ Gárdonyi Géza tematikus sétány
□ Ökopark - Agárd (Párakompozíció és játszótér)
□ Ökopark - Gárdony (Tematikus sétány a Holdfény partszakaszon)
□ Műfüves labdarúgó pálya a parkerdőben
□ Street workout park a Szabadság út 12. mellett
□ Szabadtéri fittnespark az Agárdi Parkerdőben
□ Velencei-tavi Vízi Sportiskola
□ Pihenőpont a Halász Jancsi szobornál
□ Egyéb: …………………………………………………….
7. Milyen szabadidős programokban venne részt?
(Több válasz is megjelölhető.)
□ Kulturális
□ Sport
□ Művészeti
□ Képzés
□ Egyéb: …………………………………………………….
8. Milyen szabadidős programokat szervezne?
(Több válasz is megjelölhető.)
□ Kulturális
□ Sport
□ Művészeti
□ Egyéb: …………………………………………………….
9. Soroljon fel helyeket - köztér, épület, egyéb közösségi tér -, ahol szívesen tölti Gárdonyban a
szabadidejét!
(Pl: Parkerdő, Napsugárstrand, Kék-tó Étterem sörözője, Posta utcai játszótér, Református Közösségi
Ház, Könyvtár)
…………………………………………………….

10. Ismer-e olyan közteret, épületet, közösségi teret - leromlott épület, vagy park -, amelyet eddig
nem használtak, és amelyet meg lehetne újítani? Ha igen, melyek azok?
…………………………………………………….
11. Ön hogyan tudna hozzájárulni a városi közösségi élet fejlődéséhez?
(Kérem, jelölje meg az Önre igaz állítást!)
Szabadidős programot szerveznék
Mások által szervezett programon önkéntesként segítenék
Részt vennék tervezői műhelymunkákon: javaslatokkal, ötletekkel
Egyéb: …………………………………………………….
Amennyiben az előző kérdésnél bármely lehetőséget megjelölte, kérem, fejtse ki.
…………………………………………………….
12. Kérjük, adja meg, mely településrészen lakik.
□ Gárdony - Gárdony
□ Gárdony - Agárd
□ Gárdony - Dinnyés
□ Gárdony - Csiribpuszta
□ Egyéb: …………………………………………………….
13. Kérjük, adja meg, mely korcsoportba tartozik.
□ 0-13
□ 14-17
□ 18-29
□ 30-45
□ 46-59
□ 60 felett

