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'Várpalota - a mi ügyünk" Helyi Közösség -
másolat

(71 kitöltés)

Q
Téglalap
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Kérdésekre adott válaszok statisztikái:

1.

  1.  Név nélkül szeretnék válaszolni 90.1 % 64
  2.  Megadom az elérhetőségemet, szeretnék részt venni a közösségi
munkában 9.9 % 7

71 kitöltőtől összesen 71 válasz

2. Kérjük, hogy amennyiben szeretne személyesen bekapcsolódni a város
kulturális életének megújításába, adja meg elérhetőségi
adatait.Amennyiben ezt a lehetőséget választotta, hamarosan felkeressük
további információkkal.

  1.  Szervezet/személy neve: 33.3 % 8

  2.  Szervezet/személy címe: 29.2 % 7

  3.  Szervezet képviselője: 12.5 % 3

  4.  Elérhetőség: e-mail/telefon: 25 % 6

71 kitöltőtől összesen 24 válasz

1 2 3 4

EuroConsult Alapítvány Várpalota, Krúdy u. 34. Baloghné Bóna
Eszter bbeszter@gmail.com

Márcsik Sándor 8100 Vp-Inota, Deák F. u.
2.

Domján Dávid Várpalota Arany János
utca 16. domjand@gmail.com

Várpalotai Bányász
Fúvószenekar

8100 Várpalota,
Tábormező utca 16 Tamás Gábor tamas.tg.gabor@gmail.com
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Szabó Norbert

Életfa Egyesület Várpalota Korompay út 15 Molnárné László
Andrea molnarne7@gmail.com

Kovács Kata 8100 Várpalota Marx 2. kovacsxkata@gmail.com

Csoór Ágota Kastelydomb 11 csoor.agota@gmail.com

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

Elsősorban a vár és a rá épülő programok. Eddig jó úton járnak, így tovább.●

Évek óta gazdagodó rendezvénynaptár, a Thury-vár kihasználtsága egyre jobb●

Cserregő Néptáncegyüttes-Bányász Kórus-Várpalotai Bányász Fúvószenekar●

Jelenleg a Vár és a könyvtár nagyon sokat tesz a kulturális sokszínűségért. A rengeteg program●

mindentípusú érdeklődőnek kulturális lehetőséget kínál.
jelenleg kifelé is vonzó: Trianon Múzeum, Thury-vár és kiállításai, rendezvényei, Bányász Kórus,●

zenei nemzetközi versenyek, sporttalálkozók, néhány civilszervezet, Loncsosi-Bátor kennel jelenleg
főleg helyieket érintő. könyvtár programjai, néhány zenész és zenekar koncertjei, hangversenyek, 
A várban es kornyeken rendezett programok, kiallitasok, rendezvenyek nagyon jok sztem.●

71 kitöltőtől összesen 6 válasz

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

Nem gyengeség, de a rengeteg program hátránya, hogy mindegyiken kevesen vannak.●

Jó Szerencsét Művelődési Központ kihasználatlansága; egyre több, nem a hely szellemiségéhez illő●

rendezvénynek ad otthon a vár
Mozi/filmklub hiánya. Nincs központosítva a kultúra. Egy megaépület hiányzik, mely helyet tudna●

adni a könyvtárnak, művészeti együtteseknek (próbatermek), kisebb terem kiállítások
megnyitójának, rendezvényeknek , egy nagyobb pedig moziként/színházteremként üzemelhetne.
NEm gondolom, hogy a kulturális vonal fejlesztésre szorulna jelen állapotában.●

helyi igénytelenség, érdektelenség; ●

Hiányolom a kultúrház regi működési funkciojat, mozizás, kiadó helységek tornara pl. A Zichy●

kastély sokkal tobb szerepet kaphatna.

71 kitöltőtől összesen 6 válasz

5. Kérjük, jelölje meg, milyen szolgáltatásokat látna szívesen egy
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többfunkciós közösségi központban (több választ is megjelölhet)

  1.  modern könyvtár 7.5 % 4

  2.  szakkörök 9.4 % 5

  3.  gyermekprogramok 11.3 % 6

  4.  filmklub 9.4 % 5

  5.  koncertek 11.3 % 6

  6.  rendezvények 13.2 % 7

  7.  kiállítás 11.3 % 6

  8.  hangverseny 5.7 % 3

  9.  klubfoglalkozások 11.3 % 6

  10.  kávézó 9.4 % 5

71 kitöltőtől összesen 53 válasz

6. Kérjük, jelölje meg, milyen szolgáltatásokat várna el egy modern
könyvtártól (több választ is megjelölhet)

  1.  Olvasóterem helyben használata 6.7 % 7

  2.  Folyóirat-olvasó 4.8 % 5

  3.  Könyvkölcsönzés 5.7 % 6

  4.  Folyóiratok kölcsönzése 3.8 % 4

  5.  Hanglemezek kölcsönzése 4.8 % 5

  6.  CD-ROM, DVD-ROM adatbázisok 5.7 % 6

  7.  DVD-k és videokazetták kölcsönzése 4.8 % 5

  8.  Hangos-könyvtár 3.8 % 4

  9.  Mozgókönyvtári szolgáltatás 2.9 % 3

  10.  Könyvek házhoz szállítása 2.9 % 3

  11.  Csoportos foglalkozások gyermekeknek 4.8 % 5

  12.  Rendezvények 4.8 % 5

  13.  Helytörténeti információszolgáltatás 2.9 % 3

  14.  Közhasznú információk 3.8 % 4

  15.  Online tájékoztatás 5.7 % 6

  16.  Irodalomkutatás 3.8 % 4

  17.  Előjegyzés 3.8 % 4

  18.  Könyvtárközi kölcsönzés 4.8 % 5

  19.  EBSCO adatbázisok 1.9 % 2
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  20.  eMagyarország pont (E-tanácsadók, Internet használata,
számítógép-használat, mentés külső adathordozóra, CD-DVD írás,
nyomtatás, szkennelés)

3.8 % 4

  21.  NAVA-pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum) 4.8 % 5
  22.  Irodai szolgáltatások (szkennelés, fénymásolás, faxolás,
laminálás) 3.8 % 4

  23.  Könyvárusítás 1.9 % 2

  24.  Előadóterem bérbe adása 3.8 % 4

71 kitöltőtől összesen 105 válasz

7. Kérjük, jelölje meg, milyen elvárásai vannak egy modern közösségi térrel
kapcsolatosan. Kérjük, jelölje meg azt a 3 tulajdonságot, amely az Ön
számára a legfontosabb!

  1.  tágas 7.1 % 2

  2.  légkondicionált 3.6 % 1

  3.  akadálymentesített 10.7 % 3

  4.  vannak elkülönülő, funkcionális helyiségei 17.9 % 5
  5.  modern eszközökkel felszerelt (számítógép, nyomtató, szkenner,
prezentációs eszközök) 17.9 % 5

  6.  internet elérhetőség biztosított 17.9 % 5

  7.  van büfé/kávézó 3.6 % 1

  8.  illeszkedik a városképbe 7.1 % 2

  9.  kapcsolódik a város múltjához és jelenéhez 14.3 % 4

71 kitöltőtől összesen 28 válasz

8. Kérjük, adja meg, milyen módon szeretne bekapcsolódni a helyi közösség
kulturális életébe

  1.  csak részt szeretnék venni a programokon 0 % 0
  2.  a programokon kívül szeretnék információt kapni a tervezési
folyamatokról, közösségi munkáról 42.9 % 3

  3.  szeretnék bekapcsolódni a közösségi munkába 28.6 % 2

  4.  ötleteim vannak, amelyet megosztanék a közösséggel 0 % 0
  5.  konkrét terveim vannak, amelyekhez partnereket, együttműködő
szervezeteket keresek 14.3 % 1

  6.  önállóan szeretnék programokat, fejlesztéseket megvalósítani és
szeretném, ha azok beépülnének a közösség programjai közé 14.3 % 1

  7.  nem érdekelnek a kulturális programok, jobban szeretem a TV
műsorokat 0 % 0

71 kitöltőtől összesen 7 válasz
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9. Kérjük, írja le, mit gondol Várpalota kulturális erősségeként

Várpalota kulturális erőssége a vár, amely önmagában is mérvadó, de méltó helyet ad a nagy●

múlttal rendelkező Bányász zenekarnak, a Bányász kórusnak és a Cserregőknek. Az utóbbi években
könyvtárunk is aktívan működik: nevezetesen a városban élő írók, költők bemutatása, helyi politika
alakulása. 
Hangversenyek,várjátékok,könnyűzenei fesztivál●

Thury vár; Alfa fesztivál ●

Infrastrukturális értelemben a Thury vár nyújtotta lehetőségeket, szellemi értelemben pedig azokat●

a művészeti csoportokat: elsősorban komolyzenei, ill. kórusokat, amelyek hagyományokat ápolva,
rendszeres megjelenésükkel kapcsolódnak be Várpalota életébe.
Jelenleg a Thury vár●

Vár, Várudvar, vár körüli park,horgászvizek●

Fuvoszenekari talákozo Ney Dávid hangverseny●

Magas színvonalú művészeti együttesek, Palotai Alkotókör munkája●

Thury vár●

Var●

A vár körüli rendezvényeket: Diadal napja, Várpalotai Napok, Vadász-gyereknap stb.●

Thury-vár●

A NEY DÁVID HANGVERSENYT, GYERMEK KOROM ÓTA LÉTEZIK, A BÁNYÁSZ ZENEKAR●

FELLÉPÉSEI,A RETRÓ SZÍNHÁZ ÚJRA ÉLEDÉSÉT,A VÁRBAN TÖRTÉNŐ RENDEZVÉNYEKET,A
PALOTAI NAPOKAT
A könyvtár létét,rendezvényeit,egyes kiállításokat, a vár "használatba vételét"●

Vár●

Újlaki vár●

A vár mindenek felett a legerősebb vonzó tényező, látnivaló a városban. A napjainkban egyre●

sűrűsödő és egyre színvonalasabb helyi rendezvények nélkülözhetetlenek.
A Thury Vár állandó és időszakos kiállításait Várpalotai Napok rendezvénysorozatait Színházi●

előadásokat
egyre erősebb. minden korosztálynak találunk már programot magának. ●

Diadal napja●

Mindenképpen azokat, akik nem professzionálisan végeznek valamilyen tevékenységet: festenek,●

kézműveskednek, írnak.
Turi vár, Zichy kastély, turista útvonalak a város körül ●

A VÁR mint helyszín, amely sokkal több előadást, koncertet kellene hogy kapjon. Nincs még egy●

olyan város ahol egy ekkora kihasználatlan vár található és és szép is :). Zeneiiskola Cselló
rendezvényei ismertek, Énekkórusaink is, 
A Thury várnak rendkívül jó adottságai vannak, és nyáron a különböző rendezvények igen sok●

embert vonz, akár más településekről is.
Sajnos nagyon kevés ez az erősség. Leginkább a könyvtár az, ami szinvonalas és változatos●

programot kínál és KÉPES arra, hogy megfelelő módon eljuttassa az információt a célközönséghez.
Amit a várban és a várral művelnek az kész katasztrófa! Csak saját maguknak, egy kiválasztott
csoportnak szerveznek valamit. Legjobb esetben hetekkel később talán, ha véletlenül mástól
megtudja az ember, hogy volt valami, ami még érdekes is lett volna, vagy el is mentem volna
szivesen.
Király Béla biciklis nadrágban●

Az ország egyetlen Trianon múzeuma.●

..... Amíg a Németh Balázs szervezte a palotai napokat meg a vadász napokat, színvonalas,●

mozgalmas voltak a programok. Kb 5 éve lapos, esemény nélküli, csak kirakodó vásárról szól,
semmi másról. Egy celebet meghívnak, és le van tudva... Sajnálom a régi rendezvényeket. MÁS:
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Közép-EU egyetlen trianon múzeuma. Ne már, hogy még a palotaiak sem tudnak róla?! Óriási
turista-csalogató lehetne, ha lenne marketing alatt. MÁS: Nincsenek hagyományok, nincsenek
programok, szabadidős tevékenységek. Évente egyszer van mozgó mozi, meg a kirakodó vásárok.
Több élet kell a városba, emrt minden fiatal menekül!!!
sokszínűség●

sokszínűség●

bányász fúvósok, bányász kórus●

Thury vár, várvölgy, Zichy kastély, ●

A sokszínűségét, a gazdag múltunkat, amire építkezni lehet.●

Palotai Alkotók Köre, hagyományőrzés (Ney Dávid kórushangverseny, Bányász-kórus, néptánc),●

komolyzenei rendezvények
A Thury-Vár jelenlegi vezetése(Csővári Zsófia) remek munkát végez.●

Erosseg? Sajnos az nincs.●

Vár ●

Thury Vár, Trianon múzeum●

a Thury vár rendezvényei●

A vár. A Bakony és a Várvölgy. Pusztapalotát is be lehetne vonni különböző kulturális programok●

közé. Egy felújítás se lenne rossz.
A várban megrendezésre kerülő programok.●

Trianon múzeum●

Thury vár, hagyományörzés●

Tárgyi erősség egyöntetűen a vár! Ezáltal adottak a várra épülő sorozatos rendezvények! Azonban●

ezeken a rendezvényeken kívül több komolyzenei illetve pop-rock zenei koncerteket hiányolok! A
művelődési házat kihasználatlannak tartom..hiszen annyi vándorszínház van ..ami által több
előadást is ide lehetne hozni!
Thuri vár.●

Sajnos meglehetősen kevés a kulturális rendezvény, talán a Szindbád Kht-t érdemes megemlíteni,●

akik a múlt év óta jelentősen emelték a programjaik számát ami dicséretes, de még mindig kicsit
kevés. 
Néptánc, hagyományápolás, helyi tehetségek felkarolása,a vár fejlesztése.●

???●

Vár●

Trianon múzeum és az egyre népszerűbb diadal napja és a gyönyörű vár●

71 kitöltőtől összesen 50 válasz

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

Bizonyos fokig az érdektelenség. Az egyes rendezvényeken általában ugyanazokat az arcokat látni,●

bár az utóbbi időben egy-egy esemény kapcsán már tömegesen is megmozdult a város. 
színház,mozi●

Nincs mozi; nincs színház; szétszórt a kulturális tér (könyvtár; Jószer; Nagy Gyula Galéria; tájház);●

helyi tv; helyi újság; nincsenek normális parkok
Rendszeres színházi előadások●

Igényes közösségi tér,gondolok itt a lepusztult Bányász Műveődési Házra.●

Fentiek elhanyagoltságát. ●

Viadalnapja●

Hiányzik egy jó közönségszervező. Néha a túl sok egyéb program szét forgácsolja az érdeklődőket.●

Kevés a műemlék épület.●
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Tajhaz es nepi hagyomanyok●

Kevés az érdeklődőket vonzó kiállítás●

3 gyermekes anyaként úgy gondolom jó lenne olyan programokat szervezni ahol nem néznek●

gyilkos tekintettel.vagy gyermekmegőrzést szervezni a kicsik mellé.szerintem mindenki vágyik
kikapcsolódásra és nincs mindenhol nagyi aki vigyázzon a gyerkőcre.
A TRIANON MÚZEUM A VÁRPALOTAIAKNAK FIZETŐS, A FELVIDÉKI, ERDÉLYI, STB INGYENES!●

Nincs lehetőség színházi előadásokat látni Palotán(az inotai művház és az ott látható előadások●

nem valók mindenkinek),régebben volt lehetőség a fehérváriakra bérletet venni,s itt láthattuk az
előadásokat.
Szerintem jó minden●

Jó szerencsét műv ház●

Kis város és kevés látnivaló lévén nincs sok lehetőség megmozgatni, kicsalogatni otthonról az●

embereket, pedig erre hangsúlyt kell fektetni. Kevés a szálláshely.
Gyerekeknek, kamaszoknak szóló programokat hiányolom●

hmm. kis gyerekek színdarabokban hiányt szenvednek. plusz biztonságos játszóterek●

Kommersz (általában)●

Kevés az eseményekkel kapcsolatos reklám ●

Nincs kiaknázva a VÁR adta lehetőség. ●

A várnak az adottságait még csak most,nem rég kezdte a város kihasználni. Úgy gondolom, hogy●

koncertekből kevés van és azok sem céloznak meg minden korosztályt és zenei ízlést. 
Itt van egy ilyen csodálatos vár. Egyedi, különleges. Más településeken néhágy maradék●

kődarabhoz életet varázsolnak, járnak a látogatók. Itt meg hagyják lezülleszteni ezt a történelmi
értéket. 
Király Béla biciklis nadrágban●

Több sportolási lehetőséget kellene biztosítani, mint pl. uszoda, szabadtéri erősítők a játszóterek●

mellett..
Az előbb soroltam fel, nem ide. Javaslat: Szfváron van egy gumis futópálya, és RENGETEGEN●

vannak. Nem hiszem, hogy óriási beruházás lenne egy, és az egészségre nevelné az embereket. A
régi strand helyén pl. Meg lehetne oldani, simán. Központban, nem a világ végén, csoport
tevékenységnek is remek. 
infrastruktúra, szakértelem, szervezettség hiánya ●

információ hiány●

a várat! gyenge a vezetés, nagyképű és erőszakos.. ja és nem kell a galéria mögé építeni semmit.●

Tudjuk a terveket, de felesleges egy üvegfalat felhúzni, meg átköltöztetni a könyvtárt
Várpalota●

A szétforgácsolt energiákat, nincs egy igazi megfogalmazott cél, ami egy irányba indítaná a●

gondolkodást a városon belül
Nincs egységes kulturális koncepció●

A fiatalok érdektelensége.●

kevesbe fiatalos varos, a kisgyerekek pedig meltatlanul mellozve vannak.●

kevés szórakozási, kikapcsolódási lehetőség●

a turizmust●

Az elkerülő út megépülése után a város méginkább kihalt lesz. Kevés a célzott turizmus, nincsen●

elég szálláshely
Az utak!●

a város kulturális élete évről-évre fejlődik, gyengeséget ezért jelenleg nem szeretnék megjelölni●

Nincsenek kézműves kirakodóvásárok,és nincs vegyes iparcikk piaca sem egy ekkora városnak! A●

piac is egy tömörülés ..és külföldön is turistacsalogató! 
Nincs színházi előadás, nincs mozink, ami a mai kornak megfelelő hang és képtechnikákkal●

rendelkezne, ha nem volnának a városban kisebb csoportosulások (Rákóczi telepi baráti kör,
Loncsosi baráti kör) akkor bizony az önkormányzati rendezvények igencsak a nullával egyenlőek
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volnának. 
Kevés vagy fizetős a kulturális gyerekprogram.●

A város művelődési háza télen zárva van mert olyan kevés a rendezvény, hogy nem éri meg fűteni,●

nagy nyögve-nyelve volt 2 év amikor volt nézhető színház a városban előtte utána semmi, a vár kb.
Közép-Europa legjobb állapotában megmaradt vára mégsincs benne használható múzeum, vagy
bármi amiért erdemes lenne bemenni. Aki még bármit is tett anno a városi kultúráért már rég
nyugdíjban, az újak nem csinálnak semmit....
Infrastruktúra hanyag utak gödrös stb stb ●

Némely lakó véleményén kívül nem látok gyengeségetm●

71 kitöltőtől összesen 46 válasz

11. Kérjük, jelölje meg, milyen szolgáltatásokat látna szívesen egy
többfunkciós közösségi központban (Több választ is megjelölhet)

  1.  modern könyvtár 11.5 % 36

  2.  szakkörök 7 % 22

  3.  gyermekprogramok 12.1 % 38

  4.  filmklub 9.3 % 29

  5.  koncertek 12.1 % 38

  6.  rendezvények 12.1 % 38

  7.  kiállítás 10.5 % 33

  8.  hangverseny 7.7 % 24

  9.  klubfoglalkozások 6.7 % 21

  10.  kávézó 10.9 % 34

71 kitöltőtől összesen 313 válasz

12. Kérjük, jelölje meg, milyen szolgáltatásokat várna el egy modern
könyvtártól (Több választ is megjelölhet)

  1.  Olvasóterem helyben használata 6.1 % 40

  2.  Folyóirat-olvasó 5.2 % 34

  3.  Könyvkölcsönzés 6.6 % 43

  4.  Folyóiratok kölcsönzése 4.1 % 27

  5.  Hanglemezek kölcsönzése 1.8 % 12

  6.  CD-ROM, DVD-ROM adatbázisok 3.7 % 24

  7.  DVD-k és videokazetták kölcsönzése 2.1 % 14

  8.  Hangos-könyvtár 5.2 % 34

  9.  Mozgókönyvtári szolgáltatás 2.9 % 19
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  10.  Könyvek házhoz szállítása 3.2 % 21

  11.  Csoportos foglalkozások gyermekeknek 5.8 % 38

  12.  Rendezvények 4.7 % 31

  13.  Helytörténeti információszolgáltatás 5.2 % 34

  14.  Közhasznú információk 4 % 26

  15.  Online tájékoztatás 6 % 39

  16.  Irodalomkutatás 3.4 % 22

  17.  Előjegyzés 3.7 % 24

  18.  Könyvtárközi kölcsönzés 3.5 % 23

  19.  EBSCO adatbázisok 1.5 % 10
  20.  eMagyarország pont (E-tanácsadók, Internet használata,
számítógép-használat, mentés külső adathordozóra, CD-DVD írás,
nyomtatás, szkennelés)

6 % 39

  21.  NAVA-pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum) 3.5 % 23
  22.  Irodai szolgáltatások (szkennelés, fénymásolás, faxolás,
laminálás) 5.5 % 36

  23.  Könyvárusítás 3.4 % 22

  24.  Előadóterem bérbe adása 2.9 % 19

71 kitöltőtől összesen 654 válasz

"Egyéb" válaszok:

Szinte mindent megtalálhatunk a Krúdy Könyvtárban,s erre büszkék lehetünk!●

Író-olvasó találkozók, amatőr felolvasó estek, beszélgetés kedvenc művekről●

n/a●

a könyvtár nem politika...●

informatív honlap, Facebook-oldal●

13. 1.Kérjük, jelölje meg, milyen elvárásai vannak egy modern közösségi
térrel kapcsolatosan. Kérjük, jelölje meg azt a 3 tulajdonságot, amely az Ön
számára a legfontosabb!

  1.  tágas 14.5 % 38

  2.  légkondicionált 11.5 % 30

  3.  akadálymentesített 13 % 34

  4.  vannak elkülönülő, funkcionális helyiségei 9.9 % 26
  5.  modern eszközökkel felszerelt (számítógép, nyomtató, szkenner,
prezentációs eszközök) 14.5 % 38

  6.  internet elérhetőség biztosított 10.7 % 28

  7.  van büfé/kávézó 9.9 % 26

  8.  illeszkedik a városképbe 7.6 % 20
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  9.  kapcsolódik a város múltjához és jelenéhez 8.4 % 22

71 kitöltőtől összesen 262 válasz

"Egyéb" válaszok:

a többi pont alapvető egy ilyen 'modern' közösségi térnél ●

Pl. a vár esetében: zöld rész (fák, bokrok)●

a múlt természetesn nem a jobbosok által erőltetett nagymagyar ijjász-lovas hülyeséget jelenti,●

hanem a bányászatot, a zsidó multat stb...


