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KÉRDŐÍV 

Kor :     14-24       25-34      35-44     45-54    55-65    65 felett 

Nem:          nő      férfi 

Lakóhely:      Parád      Parádfürdő     Parádóhuta    más település 

Ha máshol él:   Parádon dolgozik     Parádon ideiglenesen lakik    vendég/beteg/ápolt 

Iskolai végzettség:  8 ált.  szakmunkás  érettségi   felsőfokú szakkép.  diploma 

Foglalkozás:      alkalmazott    vállalkozó   nyugdíjas    egyéb………………….. 

Családi állapot:   egyedülálló   házasságban/élettárssal él    özvegy 

Nettó személyes jövedelem/hó:  70.000 alatt,  70.000-150.000 között  150.000 fölött 

1. Egyetért-e azzal az állásponttal, hogy Parád település fő kitörési pontja az 
idegenforgalom fejlesztése? (Az Önnek megfelelő választ kérjük aláhúzni,)  
                                     igen                                      nem 

2. Ön szerint az alábbiak elősegíthetik-e Parádon a minőségi turizmus fejlődését? (A 
megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 
- a természeti adottságok nagyobb kihasználása, Ilona-völgy, Károlyi Park, Fehér-kő, stb. 
            igen                                            nem                                nem tudja megítélni 
- az építészeti örökség (Freskó étterem, Ybl Szálló felújítása, hasznosítása, Cifra Istálló, 
Károlyi Kastély) hasznosítása 
            igen                                            nem                                 nem tudja megítélni 
- a palóc hagyományok ápolása 
            igen                                            nem                                 nem tudja megítélni 
- a település hírnevére alapozva valamilyen turisztikai attrakció megvalósítása 
            igen                                            nem                                 nem tudja megítélni 
- a kulturális turizmus (kiállítóhelyek) fellendítése, a kiállítóhelyek fejlesztése, nagyobb 
kihasználása, rendezvényekkel történő ellátása 
            igen                                            nem                                 nem tudja megítélni 
- kulturális és idegenforgalmi rendezvények megvalósulása 
            igen                                             nem                                nem tudja megítélni 
- gyógy-, lovas-, öko-, gyalogos és kerékpáros turizmus fejlesztése 
            igen                                              nem                               nem tudja megítélni 
- idegenvezetés, turistatájékoztatás 
             igen                                            nem                                nem tudja megítélni 
- információs pont /tourinform iroda létesítése 
             igen                                             nem                               nem tudja megítélni 
- a szálláshelyek, vendéglátó egységek bővítése, fejlesztése 
            igen                                              nem                               nem tudja megítélni 
- strand létesítése Parádfürdőn 
             igen                                             nem                               nem tudja megítélni 
 
- egyéb…………………………………………………………………………………. 

3. Válassza ki azt a területet, ami ön szerint a legfontosabb lenne a 2. pontban 
felsoroltak közül!  
…………………………………………………………………………………………………... 
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4. Milyen turisztikai attrakciót tudna elképzelni Parádon? Kérem, értékelje egy 5 
fokozatú skálán, ahol az 5 azt jelenti, hogy mindenképpen, az 1 pedig, hogy egyáltalán nem 
tartja fontosnak. 
Megnevezés Érték Megnevezés Érték 
Tavas projekt (csónakázó, horgász 
tavak, ezekhez rendezvények 

 Kilátók (Vörösvár, Várhegy, 
Fehérkő) 

 

Sportversenyek rendszeres 
megrendezése, rendezvényekkel 

 Fedeles lovarda, és lovaglási 
lehetőség  

 

Timsós tavak kitisztítása, 
látványossággá alakítása, 
hasznosítása 

 Ösvények, hidak rendbetétele az 
Ilona-völgyben, túrák vezetése, , 
ismeretterjesztő táblák kihelyezése, 
Vadaspark, tavak, földvárak 

 

Fürdési lehetőség, strand v. uszoda  Ökoturizmus  
Kulturális turizmus (Cifra Istálló, 
A.J. Fafaragó, Palócház, Tájház, 
Freskó)  

 Kulturális rendezvények – a 
Palócnap mellett fesztiválok, egyéb 
rendezvények, kiállítások 

 

Koncertek, színház, szórakozási 
lehetőségek 

 Károlyi Park szakszerű 
rendbetétele, kulturális célokra való 
felhasználása 

 

Ilona-völgyben lovas kocsis, vagy 
gumikerekes turistaközlekedés  

 Egyéb…… 
 

 

 
5. Egyet ért-e Ön azzal, hogy a XXX. Jubileumi Palócnap programajánlata az 
elmúlt évtizedek legsikeresebb programelemeit tartalmazza? (Pl. menettánc, 
ezertagú kórus éneke, palócgála, lovas program, tudományos tanácskozás, népi 
iparművészek kiállítása) 
                                   igen                                                     nem  
 
6. Milyen programokat javasolna még a rendezvény kínálatába? 
 
 .................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. Milyen rendezvényeket képzelne még el a településen a Palócnapon kívül? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Ön szerint megfelelő-e a település marketing tevékenysége?  
     Igen     Nem   Nem tudja megítélni 
 
Ha „nem” megfelelő, Ön mit javasol?  ……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
9. Az Ön tapasztalata szerint milyen pozitív hatással van a turisták jelenléte a 
falura? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni, ill. beírni! Több választ is megjelölhet!) 
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a, Több a munkalehetőség f, A lokálpatriotizmus erősödése 

b, lehetőség a jövedelem kiegészítésre                  g, kereskedelmi, vendéglátó-ipari  
                                                                                fejlesztések, forgalomnövekedés                                                                   
c, Adóbevételek növekedése                                 h, Színvonalas kulturális programok 

d, Infrastruktúra fejlesztése i, Térségi „vezető” szerep erősödése 

e, Gazdasági kapcsolatok bővülése                       j, Egyéb: ……………………………… 

10. Az idegenforgalom fellendüléséhez milyen szolgáltatásokat, feladatokat tart 
fontosnak? (Kérem, rangsorolja 1-20-ig!) 

Megnevezés sorrend 1-20-ig 
utak állapota  
egészségügy állapota  
parkosított környezet, virágos falukép  
közlekedés   
ingyenes, színes programfüzetek  
változatos kikapcsolódási lehetőségek   
szórakozóhelyek fiataloknak, idősebbeknek   
bolti infrastruktúrák fejlettsége  
nevezetességekről szóló táblák megfelelő kihelyezése  
magas minőségű szolgáltatások elérhető áron  
tisztaság  
barátságos, vendégszerető légkör, emberi kedvesség  
Információs iroda elérhetősége  
helyi rendezvények megléte  
ingyenes parkolási lehetőség a célhelyen  
olcsó és jó étkezési lehetőségek  
szálláshelyek megfelelő színvonala (wifi, szauna, stb.)  
illemhelyek elérhetősége  
erőteljesebb marketing, több reklám  
szakképzett idegenforgalmi humánerőforrás  
 
11. Tapasztalata alapján mi vonzza leginkább Parádra a turistákat? (Több válasz is 
megjelölhető!) 
a) Parád/Parádfürdő hírneve, kiemelten a fürdő  (ami már nincs, de keresik) 
b) Természeti adottságok, látnivalók, tanösvények, túrázási lehetőségek 
c) Palóc napok rendezvénysorozat 
d) Múzeumok, kiállítások 
e) sportrendezvények (Enduro, Veterán) 
f) gasztronómia 
g) üvegmegmunkálás 
h) a szívélyes vendéglátás 
i) egyéb, és pedig……………………………………………………………………………. 
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12. Véleménye szerint elsősorban mitől függ az, hogy a turisták hány napot 
töltenek el településünkön? (Többet is megjelölhet!) 

a,  A vendég anyagi helyzete   e, Szálláskörülmények - szobaárak 

b, Családi állapot    f, Fürdőszolgáltatás színvonala - árak 

c,  Életkor     g, Kereskedelem/vendéglátás minősége - árak 

d,  Fogadtatás, vendégszeretet  h, Kulturális programkínálat 

i, Természeti adottságok                            j, idegenforgalmi attrakciók 

k,   Egyéb, éspedig: ……………………………………………………………………. 
 

13. Az ország melyik másik településére hasonlít leginkább Parádfürdő természeti 
adottsága? 

………………………………………………………………………………………………… 
Mennyiben tér el a turisztikai attrakció a két településen? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
14.. Ön szerint le kellene-e zárni a szabad forgalom elől az Ilona-vízeséshez vezető 
aszfaltos utat? 
                          igen                                                  nem 
15. A turizmust is figyelembe véve Ön elsősorban milyen fejlesztéseket, rendezvényeket 
támogatna a helyi önkormányzathoz befizetett lakossági adóforintokból?  
 
 .................................................................................................................................................  

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

És mit nem támogatna? 
 
……………………………………………………………………………………………........... 
 

16. A turizmussal kapcsolatos egyéb véleménye, javaslata: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Segítségét ismételten köszönöm! 
 

 


