
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Ifjúsági, 
Kulturális, Sport és Szabadidő Bizottsága tisztelettel kéri Kiszombor 12-25 éves 
ifjúságát, hogy munkájának segítése érdekében töltse ki az alábbi kérdőívet, és 
adja le az Ady Endre Művelődési Ház nyitvatartási idejében 2020. február 17-
éig. Az ívet kitöltők számot kapnak, mely alapján sorsolásán vesznek részt. A 

három okosóra kisorsolását és az órák átadását 2020. február 20-án 16.30 órakor 
tartjuk a művelődési házban. 

IFJÚSÁGI KÉRDŐÍV 

 

1. Nemed: _______ 

2. Életkorod: _______ 

3. Milyen csoportnak lennél szívesen tagja? 

 □ művészet (képzőművészet, irodalom, zene…)   □ környezet- és állatvédelem 

 □ sport         

□ egyéb: _______________________ 

4. Sportolsz-e valamit?  □ igen  □ nem 

 Ha igen, mit? ________________________________________ 

 Ha igen, milyen gyakran? ______________________________ 

5. Mivel foglalkozol szívesen a szabadidődben? 

 □ sport    □ kultúra   □ művészet   

□ egyéb: ____________________________________________________________________ 

 Van-e erre itt, helyben lehetőséged? □ Igen, van.  □ Nem, nincs. 

6. Elvárásaidnak milyen programok felelnének meg leginkább? 

 □ sport    □ művészet (képzőművészet, irodalom, zene…) 

 □ tréningek (pl. interak+v beszélgetések)      □ könnyed, kulturális program (zene, koncert…) 

7. Mi a fő érdeklődési köröd? Választásodat X-szel jelöld! 

 Fogyasztom Aktívan művelem 

zene   

tánc   

számítástechnika   

sport   

természetvédelem   



képzőművészet   

fotózás   

filmezés   

irodalom   

oktatás   

társadalmi kérdések   

tudományok   

egyéb (Kérlek, nevezd meg! 

Akár többet is.) 

 

  

 

8. Milyen programokon vennél részt szívesen? 

□ koncert □ karaoke □ kiállítás □ hagyományőrző programok  □ táncház 

□ szakkör □ ismeretterjesztő előadások □ túrák  □ sportrendezvények □ önképzőkör 

□ vallási programok □ tematikus beszélgetések □ irodalmi estek □ kreatív írás 

□ slam poetry   □ videós találkozók □ buli 

 

9. Lennél szívesen tagja egy helyi Ifjúsági Klubnak?   

Mit jelent ez? Figyelemmel kísérnéd a klub rendezvényeit, melyeken időd függvényében igyekeznél 

részt venni. Tagsági kártyával rendelkeznél, mely belépő lenne bizonyos rendezvényekre.  

□ igen  □ nem 

 Mit vársz egy ilyen klubtól?   □ új barátokat  □ szórakozást   

      □ társadalmi szerepvállalást 

10. Szerepet is vállalnál pl. programok szervezésében egy Ifjúsági Tanácsban?   

□ igen          □ nem 


