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PROJEKT CÉLJA (röviden): 

A „Korlenyomat – Taliándörögd kincsei” elnevezésű projekt célja a helyi lakosok aktivitásának 

növelése, bevonása a helyi rendezvényekbe, egy másik célja emellett, hogy elkészüljön Taliándörögd 

2018-as „korlenyomata”. A korlenyomat részeként egy falukönyv, amely tartalmazza a település 

2018. évi pillanatképét az itt élő lakosok, vállalkozások és civil szervezetek fotóival és tudásukról 

való rövid leírással együtt, ami emlékként, a történelem egy személyes szeleteként szolgál majd a 

település jövőbeli generációinak. A projekt során fotók és leírások készülnek a helyi családokról, 

amelyek a falukönyv mellett egy kiállítás keretében is bemutatásra kerülnek. Ebből a célból folyik 

kérdőívezés a településen, majd egy későbbi körben sor kerül a családfotózásra is. 



ÁLTALÁNOS ADATOK 

Háztartásban élők 

Kik élnek a HÁZTARTÁSBAN, mivel foglalkoznak? 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Rokoni kapcsolat Válaszadó 
Házastárs, 

élettárs 
Gyermek 1. Gyermek 2.   

Név       

Szül. év       

Gazdasági aktivitás 
1) aktív 

2) eltartott 

a) csecsemő 

b) kisgyermek 

c) óvodás 
d) tanuló 

e) rokkantnyugdíjas 

f) nyugdíjas 

3) háztartásbeli 

4) munkanélküli 

5) GYES, GYED 

      

Iskolai végzettség 

1) alapfokú1 

2) középfokú; 

a) szakmunkás 

b) érettségi 
3) felsőfokú2 

      

Foglalkozás3       

Munkahely/iskola 

településsel3 
      

Mióta él 

Taliándörögdön? 
      

Hogyan és honnan 

került ide?4 
      

                                                                 
1 általános iskola vagy kevesebb 
2 egyetem vagy főiskola 
3 jelenlegi vagy ha nincs legutóbbi 
4 ide született, ide házasodott, ide költözött, stb. 



TALIÁNDÖRÖGDI KORLENYOMAT KÉRDŐÍV 

1.. Lakóhely, helyi kötődés 

1.1 Állandó lakosai-e a településnek? (itt élnek életvitel szerűen) 

Igen  
Nem  

1.1.1 Ha nem, nyaralóként használják-e az ingatlant? 

Igen  
Nem  

1.2 Ha beköltözők, vagy nyaralójuk van, miért választották ezt a települést? 

(Ha itt született vagy ide házasodott, ne töltse ki!) 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

1.3 Gondoltak-e arra, hogy elköltözzenek? 

Igen  
Nem  

1.3.1 Ha igen, mi volt az oka? 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

1.3.2 Ha nem, mi az oka? 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

1.4 Mikor épült a lakóház?............................................................................................................... 

1.4.1 Érdekes lehet az épület egy későbbi mélyebb kutatás szempontjából? 

(A kérdező dönt – erre irányuló kérdés feltehető, pl. Van-e a háznak építészeti 
szempontból érdekes része?) 

Igen  

Nem  

1.5 Van-e a tulajdonukban a településen, a település határában földterület? 

Igen  
Nem  

1.5.1 Ha igen, hasznosítják? 

Igen  
Nem  

1.5.1.1 Ha igen, hogyan? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

  



2. Munka melletti, egyéb tevékenységek 
(A háztartás minden tagjára vonatkozóan – speciális tudás pl. vadászat esetén nevesítve, hogy ki űzi.) 

2.1 Munkájuk mellett, annak kiegészítéseként milyen egyéb termelőtevékenységet végeznek? 

(Pl. állattartás – ezen belül milyen állatot, növénytermesztés – ezen belül háztáji gazdálkodás, 
szőlészet/borászat, konyhakert/veteményes stb., erdőművelés, vadászat, kézművesség – ezen belül agyag- 
fa-, fém-, bőr-, textil- stb. munkák, élelmiszerfeldolgozással/táplálkozással kapcsolatos tevékenységek – 
sajtkészítés, cukrászat, befőzés, turizmus és vendéglátás stb.) 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

2.2 Milyen művészeti, kreatív vagy egyéb ismeret birtokában vannak? 

(Pl. hangszeres tudás, ének , tánc, színjátszás, festés, rajzolás, írás, gyöngyfűzés, kötés/horgolás, 
fényképezés, számítógépes ismeretek, gyógynövényismeret) 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

2.3 Milyen szabadidős, pihenést, kikapcsolódást szolgáló tevékenységeket űznek? 

(Pl. kirándulás, sportok, bármi a 3.1-2. pontok felsorolásai közül) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.4 Van-e a család birtokában bármilyen mesterséghez, kézművességhez kapcsolódó szerszám, 

eszközkészlet, műhelyberendezés, jegyzet stb.? 

Igen  
Nem  

2.4.1 Ha igen, milyen tevékenységhez kapcsolódik? 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

  



3.. Egyesületi tagság, önkéntes munka (a háztartás minden tagjára vonatkozóan) 

3.1 Tagje-e a háztartás bármelyik tagja helyi egyesületnek, szervezetnek? 

Igen  
Nem  

Ha igen, 

3.1.1 ki(k) és mely(ek)nek? 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

3.2 Végez-e a háztartás bármelyik tagja akár egyesületi keretekben, akár külön önkéntes 

munkát? 

Igen  
Nem  

Ha igen, 

3.2.1 ki(k) és mely(ek) az(ok)? 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

4. Családi fotóarchívum 

4.1 Van-e a birtokukban fotó a családról, a házról, a faluról? 

Igen  
Nem  

4.2 Feldolgozható-e egy későbbi kutatás során? 

Igen  
Nem  

  



JEGYZET 

A lekérdezés folyamán felmerült egyéb érdekes téma vagy bármilyen észrevétel, megjegyzés  

(kérdező tölti ki) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Taliándörögd, 2018.  ......................................................  

........................................................... 

Aláírás 


