
 
 
  
 

 

Köszönjük, hogy segítette munkánkat! 

 

 
 

Fókuszcsoportos Kérdőív 
Ha megkérdezünk valakit, mi jut arról a szóról eszébe, hogy kultúra, 
biztos válaszként számíthatunk az irodalomra, táncra, zenére, a 
művészetekre. 
A kultúra szó a latinból ered, jelentése a művelni szóval lehet 
egyenértékű, és elsősorban a föld megművelésére használták. 
Napjainkban azonban egy olyan széleskörű tartalommal felruházott 
kifejezés ez, mely rólunk szól. Van tömegkultúra és magas kultúra, 
lakáskultúra, testkultúra, ipari kultúra, mezőgazdasági kultúra, és 
biztosan mindenki folytatni tudná még a sort. 

 
Arra kérjük, segítse munkánkat, hogy megismerhessük véleményét a 
kultúrával, Várpalota város kulturális jövőjével kapcsolatosan! 
Köszönjük! 

 
1. Kérjük, írja le, mit gondol Várpalota kulturális erősségeként 

 

 

 

 

 

 

2. Kérjük, írja le, mit gondol Várpalota kulturális gyengeségeként 
 

 

 

 

 

3. Kérjük, hogy aláhúzással jelölje, Ön szerint fontosak-e 
Várpalota jövője szempontjából a közösségi és kulturális 
fejlesztések 

igen   nem 
Kérjük, röviden indokolja válaszát: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Kérjük x-el jelölje, milyen szolgáltatásokat látna szívesen egy 
multifunkcionális közösségi térben (többet is jelölhet) 

� modern könyvtár   
� szakkörök 
� gyermekprogramok 
� filmklub 
� koncertek 
� rendezvények 
� kiállítás 



 
 
  
 

 

Köszönjük, hogy segítette munkánkat! 

 

� koncert 
� hangverseny 
� klubfoglalkozások 
� kávézó 
� egyéb 

__________________________________________________ 
5. Kérjük, x-el jelölje, milyen elvárásai vannak egy modern 

közösségi térrel kapcsolatosan 
� tágas 
� légkondicionált 
� akadálymentesített 
� vannak elkülönülő, funkcionális helyiségei 
� modern eszközökkel felszerelt (számítógép, nyomtató, 

szkenner, prezentációs eszközök) 
� internet elérhetőség biztosított 
� van büfé/kávézó 
� illeszkedik a városképbe 
� kapcsolódik a város múltjához és jelenéhez 
� egyéb _______________________________ 

6. Kérjük, írja le röviden felsorolva, milyen tevékenységekkel 
segítené szervezetének működését, tevékenységét egy 
multifunkcionális közösségi tér: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Kérjük, írja le röviden felsorolva, milyen kapcsolódó 
tevékenységeket, rendezvényeket, fejlesztéseket tudna 
elképzelni a program kiegészítéseként: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8. Kérjük, fogalmazza meg röviden miért jó „Várpalotainak” lenni 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Kérjük, fogalmazza meg röviden, mitől lenne még jobb a 
„Várpalotaiak” közössége 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

10. Kérjük, jelölje x-el, milyen közösségi tevékenységben venne 
részt szívesen 
� kulturális rendezvénye szervezése, lebonyolítása 
� közösségek kialakítása 
� környezetet szépítő közösségi munka 

Ha szeretné, hogy ilyen tevékenységekbe bevonjuk, kérjük adja meg 
adatait: 
Név:: __________________________________________________ 
e-mal/telefonszám:  

 


