
Igényfelmérés - "Újítsuk meg együtt Nagyatád kulturális programkínálatát!" 
Beérkezett válaszok értékelése 

 
 

1.) Demográfiai adatok elemzése 
 

Lakhely 
Nagyatád: 103 
Lábod: 6 
Budapest: 2 
Barcs: 1 
Tarany: 1 
Görgeteg: 1 
Kaposvár: 1 
Berzence: 1 
Segesd: 1 

 
35-59 éves: 69 (59%) 
18-34 éves: 36 (30,8%) 
60+ éves: 12 (10,3%) 
14-17 éves: 0 (0%) 

 
 

 
 
 
 



 
középiskolai: 52 (44,4%) 
főiskola: 40 (34,2%) 
egyetem: 24 (20,5%) 
általános iskola: 1 (0,9%) 

 

 
aktív dolgozó: 82 (70,1%) 
nyugdíjas: 14 (12%) 
gyesen/gyeden lévő: 12 (10,3%) 
tanuló: 6 (5,1%) 
munkanélküli: 2 (1,7%) 
egyéb: 1 (0,9%) 

  



 
2.) Rendezvényeken és programokon való részvétel 

 
évente 3-5 alkalommal: 50 (42,7%) 
évente 1-2 alkalommal: 34 (29,1%) 
rendszeresen: 31 (26,5%) 
szinte minden programon ott vagyok: 2 (1,7%) 
soha: 0 (0%) 
 
 

 
Egyéb válaszok esetén megnevezett programok: 

 disco (retro) 

 foltvarró tábor 

 szabadtéri koncertek 

 pályázati lehetőségek adta programok (pl.: Madarász Ildikó sütő-főző délutánjai) 

 csapatépítő, önismereti foglalkozás 

 Motorock Fesztivál 
  



 
 

 
mindkettő: 84 (71,8%) 
szabadtéri rendezvényen: 31 (26,5%) 
beltéri rendezvényeken: 2 (1,7%) 

 
Nem ez alapján döntök: 98 (83,8%) 
Nem fizetős: 17 (,5%) 
Fizetős: 2 (1,7%) 

 



 
Milyen programokon vennél még szívesen részt, amik jelenleg nincsenek a városban, de a 
jövőben véleményed szerint lenne rá igény? Sorold fel röviden! 

 

Koncertek: nagyobb volumenű, ismertebb fellépők, fiatalok körében közkedveltebb előadók, 
könnyűzene, akár szabadtéren, fesztivál jellegű rendezvény 

Közösségi mozgásos órák: aerobik, tánc, társas tánc 

Gyerek programok: bábszínház, játszóház, koncertek, zenés foglalkozások 

Adventi vásár: szabadtéren, kulturális programokkal, nagyatádi és környékbeli kézműves piaccal 

Szabadtéri programok: hagyományos augusztus 20., majális, búcsú 

Kézműves foglalkozások: felnőtteknek is, foltvarrás, cukrászat 

Kvízestek 

Irodalmi estek: író-olvasó találkozók 

Mozi: autós mozi, kertmozi, igényesebb filmek 

Ismeretterjesztő előadások: egészségfejlesztés, pszichológia, életmód, robotika 

Gasztronómiai programok: interaktív főzőkörök, előadások, borkóstoló 

Disco: a kulturális központban, „művház buli” 

Hagyományőrzés: táncház, folklór műsorok, Berecz András est, Fricska Táncegyüttes 

Mozi, koncertek (nem csak helyi előadókkal), folklór műsor (nem csak helyi előadókkal) 

Bálok: hagyományos, színvonalas 

Szabadtéri sportok: túrák, télen szabadtéri műjégpálya (ha csak rövid ideig is) 

Cirkusz 

Vásárok: kirakodó-, kézművesvásár 

Jótékonysági programok: helyi intézmények, csoportok javára 

 

 
  



 
3000 Ft: 28 (24,3%) 
5000 Ft: 27 (23,5%) 
Nem számít: 22 (19,1%) 
1500 Ft: 19 (16,5%) 
Pár száz forintot: 6 (5,2%) 
Akár 10 000 Ft fölött is: 6 (5,2%) 
7000 Ft: 5 (4,3%) 
Semennyit: 1 (0,9%) 
10 000 Ft: 1 (0,9%) 

 

 
közösségi médiából (Facebook,Instagram): 68 (58,1%) 
helyi médiából (Atádhír, városi tv): 25 (21,4%) 
hallomás útján barátoktól, ismerősöktől: 17 (14,5%) 
hirdető felületekről és újságból (plakátok, Hírfutár, szórólapok): 6  
személyesen az intézményekben érdeklődöm: 1 (0,9%) 
sehonnan: 0 (0%) 



Van-e bármilyen egyéb javaslatod a nagyatádi programokat illetően, amiből a szervezők 
meríteni tudnának? 

„Nyáron legyen nyitva a művelődési ház tele programokkal gyerekeknek felnőtteknek.” 
„Nem megfelelő a tájékoztatás, sokszor csak utána tudjuk meg hogy volt valami rendezvény.” 
„Kérdőív, vagy szavazás fellépőkkel kapcsolatban.” 

 


