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Fülöpszállás értéktára  

Kérdőív 
 

 

Tisztelt Lakosok! 

 

Amennyiben Ön is segítene községünk helyi értékeinek összegyűjtésében, rendszerezésében, bemutatásában, kérjük, 

töltse ki kérdőívünket! 

Közös értékeink feltárása, megőrzése így az Ön segítségével, közreműködésével történhet.   

A kérdőív elérhető a Községi Könyvtárban, elektronikus formában megtalálható településünk honlapján, a kitöltött lapot 

a Községi Könyvtárban vagy elektronikusan a fulopertek@gmail.com e-mail címen tudjuk 2015. július 15-ig fogadni. .   

 
Amennyiben hozzájárul, hogy neve bekerüljön az értéktárat létrehozók adatbázisába, kérjük, adja meg az alábbi 

adatokat: 

A válaszoló neve: ________________________________________________________________________________  

Lakcíme: _______________________________________________________________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________________________________  

Telefon: ________________________________________________________________________________________  

/Jelen adatok megadásával  Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Fülöpszállási Értéktár Bizottság  felvegye a  kapcsolatot  

Önnel a megadott elérhetőségeken, és adatait tárolja.    Köszönjük, ha elérhetőségei megadásával segíti munkánkat./ 

Kérjük, válaszoljon azokra a kérdésekre, melyekről tudomása van!  Bővebben kifejtendő gondolatait egy másik lapon 

mellékelje kérdőívünkhöz! 

Amennyiben tudomása van olyan, a válaszhoz kapcsolódó dokumentációról (fotó, tárgy, írott anyag, stb.), amelyről 

fotót vagy másolatot készíthetünk, kérjük, jelölje az adott kérdéseknél. 

 

1. Milyen saját településre vonatkozó helyi hagyományt ismer (ének, tánc, viselet, szokás, stb.)? Kérjük, 

mutassa be röviden: 

 

 

 

 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

 

2. Ismer-e olyan hagyományőrző helybelieket (helytörténész, helyi író, nótafa, vőfély, stb.), akik tudásukat 

valamilyen formában továbbadják (iskolában, óvodában, jeles napokon, közösségi összejöveteleken, 

ünnepeken, családi, baráti környezetben)? Kérjük, sorolja fel őket elérhetőségükkel: 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:………………… 

 

3. Ismer-e olyan kézművest, mesterembert, gazdálkodót, vállalkozót, iparost, aki egyedi, különleges értékes 

munkát végez/végzett? Kérjük, sorolja fel őket elérhetőségükkel: 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 
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4. Tud-e valamilyen egyedi termékről, ami régi technológiával készül/készült a településén? Kérjük, sorolja 

fel a készítők elérhetőségével: 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 
 

5. Tud-e valamilyen helyi specialitású gasztronómiai specialitásról (étel, ital, alapanyag)? Kérjük, sorolja 

fel a készítők elérhetőségével: 

fotó  tárgy  írott anyag (recept)  egyéb:…………………… 

 
 

6. Nevezzen meg olyan épületeket, köztéri alkotásokat, szobrokat, kegyhelyeket, műemlékeket, építészeti 

alkotásokat, amelyek véleménye szerint a helyi építészeti örökség része (lakóházak, gazdasági épületek, 

intézmények). 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

 
 

7. Tud-e valamilyen helyben megtermelt, vagy itt található mezőgazdasági különlegességről, növényről 

(szőlő, gyümölcs, kapásnövény, zöldségféle, erdei gyümölcs, egyéb), őshonos állatokról, állatfajokról, 

lótenyésztésről, lovas turizmusról, stb.? Kérjük, sorolja fel azokat: 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

 

8. Ismer-e olyan helybelit, akinek kedvenc hobbija mások számára is érdekes lehet: fest, farag, bőrt, vagy 

fémet, csontot munkál, makettet, modelleket, gyermekjátékokat készít, felújít régi gépeket, sző, fon, 

hímez, horgol, fotós, filmes, illetve gyűjt valamit (bélyeget, régiséget, receptet, képet, kaktuszt, stb.). 

Kérjük, sorolja fel őket elérhetőségükkel: 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

 

 

 

 

9. Ha vendége érkezik, mit mutat meg saját településéről és annak környékéről? 
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fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

 

10. Milyen kiemelkedő természeti értéket ismer településén vagy annak szűkebb környezetében (termálvíz, 

föld, ásvány, természetes élővilág, stb.)? 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

 
  

11. Van-e a településen, aki gyógyító tevékenységet végez/végzett az orvoson kívül (gyógynövényekkel, 

gyógyító szerekkel, egyéb módon)? Kérjük, sorolja fel őket elérhetőségükkel: 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

  

12. Használnak/használtak-e az itt élők gyógynövényeket? Ha igen: melyeket, és miket készítenek belőle? 

 fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

 

13. Hol tudnak/tudtak összejönni a település lakosai?  

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

14. Zajlik/zajlott-e a településen ipari termelés? Ha igen: mit, mivel, hogyan gyártanak/gyártottak? 

 

 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

  

15. Milyen saját településére vonatkozó helyi hagyományos ünnepi alkalmakat ismer? 

  jeles napok a család életében: keresztelő, esküvő, lakodalmi, temetési szokások,  

  jeles napok a közösség életében:évszakokhoz kötődő népszokások, egyházi események, búcsú,   

 évfordulókhoz kötődő szokások: 
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fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

 

16. Van-e a településnek híres sportolója? Ha igen: ki ő, milyen sportágban, milyen eredmény? 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

  

17. Vannak-e hagyományos, helyi sportrendezvények? Melyek ezek?  

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

  

18. Hogyan óvják az itt élők a helyi természeti, környezeti értékeiket? 

  

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 
 

19. Bekapcsolódik-e a település a turizmusba? Ha igen: hogyan? 

 

 

 

 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

  

20. Tud-e egyéb olyan értéket, ami a kérdőíven nem szerepel, de kiemelkedőnek tartja (helyi ismeret, tudás, 

érdeklődésre számot tartó érdekesség). Kérjük, írja ide! 

 

 

 

 

 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

 

21.  Ismer-e olyan szavakat, kifejezéseket, mondásokat, amiket az Ön véleménye szerint csak a település 

lakossága használ? (pl. komis=bezsírozott téli bő gatya) 

 

 

fotó  tárgy  írott anyag  egyéb:…………………… 

 

Köszönjük szíves közreműködését! 
 

    
    
   Készült a „Helyi Értéktár kialakítása Fülöpszálláson” című  
   HUNG-2014C pályázat keretében a Hungarikum Bizottság és a  
   Földművelésügyi Minisztérium támogatásával.  

Kiadja: Fülöpszállási Helyi Értéktár Bizottság 
 




