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Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testületünk az áprilisi ülésén döntött arról, hogy a lakosság Művelődési
Házzal szemben támasztott szolgáltatási és kulturális igényeinek megismerése
érdekében egy kérdőíves közvélemény-kutatás elvégzésével bízza meg a DombóMédia Kft.-t.
A megbízás keretében a cég munkatársai a lakosságot közvetlen interjú formájában,
illetve a 7200 újság mellékleteként valamennyi háztartásba eljuttatott kérdőívvel
kérdezték.
A személyes interjúk alkalmával és a háztartásokba eljuttatott kérdőívek kitöltésével
összesen 282 fő válaszolt a közművelődési és kulturális igényekről szóló kérdésekre.
A válaszadók átlagéletkora 48 év volt, 158 nő és 124 férfi.
A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása:
Kevesebb, mint 8 általános: 4 fő
Általános iskola: 24 fő
Szakiskola, szakmunkásképző: 56 fő
Érettségi: 112 fő, vagyis 39,7%
Egyetem, főiskola: 86 fő
Foglalkozási csoportok eloszlása
Alkalmazott: 104 fő
Vezető beosztású: 16 fő
Vállalkozó: 24 fő
Munkanélküli: 22 fő
Inaktív (nyugdíjas, tanuló, házastársbeli, stb.): 116 fő, vagyis 41%
A kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok alapján az alábbi adatok mutathatók
ki.
1. Milyen gyakran veszi igénybe az alábbi kulturális szolgáltatásokat?
A legtöbben, a válaszadók 10,6%-a (30 fő) heti rendszerességgel járnak
sporteseményekre, havi rendszerességgel a Városi Könyvtár szolgáltatásait
veszik igénybe (104 fő, vagyis 36,8%). Ugyanakkor a dombóvári lakosok a
legritkábban múzeumba látogatnak el (154 fő, vagyis 54,6%), valamint a
többség (112 fő, vagyis 39,7%) soha nem jár komolyzenei koncertre. A
megkérdezettek válaszai között szerepeltek még: bálok, valamint nyugdíjas
találkozók.
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2. Átlagosan mennyit költ egy hónapban a fenti kulturális szolgáltatásokra
összesen?
A válaszadók 39%-aa (110 fő)
f költ átlagosan 2.501- 5.000 Ft. között egy
hónapban a kulturális szolgáltatásokra.

kulturális szolgáltatásokra szánt
összeg/ hónap
0-1.000
1.000 Ft
1.001 2.500 Ft
1.0012.501 5.000 Ft
2.5015.001 10.000 Ft
5.00110.001 FtFt

3. A Művelődési
dési Ház szolgáltatásai, rendezvényei közül az elmúlt
elm 1 évben mit
vett igénybe?
A megadott válaszok alapján a kérdőívet
kérd
kitöltőkk között az alábbiak szerint
oszlik el, hogy a Művelő
űvelődési
dési Ház mely rendezvényeit részesítik előnyben.
el
Így a
legtöbben (152 fő,
ő,, vagyis 53,9%) a városi rendezvényeket részesíti
részesítik előnyben.
Egyéb rendezvényként megjelölték: bálok, barkácsolás, kézművesség,
kézm
kézmű
néptánc,
torna.
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4. Milyen programokból, rendezvényekből
rendezvényekb l szeretne többet a M
Művelődési
Házban?
A válaszok alapján a megkérdezettek többsége (128 fő,
fő, vagyis 45,3%) szeretne
több városi
si rendezvényt a Művelődési
M
Házban.
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5. Milyen gyakran látogatja Ön az alábbi intézményeket?
A megadott válaszok alapján a legtöbben (44 fő,
f , vagyis 15,6%) a M
Művelődési
Ház intézményét látogatják heti, illetve havi rendszerességgel (102 fő,
f vagyis
36%). Ugyanakkor a többség a Helytörténeti Gyűjteményt
Gy jteményt már ritkábban, az
Éltes kávézót és az uszodát egyáltalán
e
nem keresik fel.
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6. Mennyire elégedett Ön a Dombóváron elérhető
elérhető kulturális intézmények
szolgáltatásaival, programjaival?
A válaszadók többsége, vagyis 112 fő
f a Városi
osi Könyvtár szolgáltatásaival
tökéletesen elégedett. Ugyanakkor egyáltalán nincsenek
nincsenek megelégedve (45 fő,
f
vagyis 15,9%) az Éltes kávézó által nyújtott szolgáltatásokkal.
120
100
80
60
40

1

20

2

0

3
4
5

7. Az alábbi területek melyikén tartja Dombóvárt erősnek?
erősnek? Legfeljebb három
területet jelöljön!
A kérdőívet kitöltők
ők többsége Dombóvár erősségeként
sségeként a sportot jelölték meg.
(136 fő,, vagyis 48,2%). Közel ennyien tartják kiemelked
kiemelkedőnek
őnek a néptáncot is a
városban. A válaszadók negyede Dombóvár erősségeként
erősségeként jelölte meg a
kóruséneket és a színjátszást. (Ez az adat meglepő
meglepő annak tükrében, hogy a
válaszadók 20%-aa nem hallott a diákszínjátszó
diákszínjátszó találkozóról, 37,5%-a
37,5% pedig
hallott róla, de még nem vett részt a programon.)
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8. Kérjük, jellemezze az alábbi kulturális rendezvényeket, eseményeket!
Melyiken vett részt, illetve mi a véleménye a programokról?
A legtöbb válaszadó nem ismeri az Országos Diákszínjátszó Találkozót (58 fő,
f
vagyis 20,5%).A legtöbb válaszadó hallott már róla, de nem volt még
ugyancsak az Országos Diákszínjátszó Találkozón (106 fő,
fő, vagyis 37,5%). A
legtöbb válaszadó a Majálison (148 fő,
f , vagyis 52,4%), illetve a Múze
Múzeumok
Éjszakáján (130 fő,
ő, vagyis 46%) vett részt.
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Ugyanezen rendezvények színvonala a megkérdezettek véleménye alapján:
Alacsony színvonalúnak tartják: a Majálist (12 fő)
f Átlagos színvonalúnak tartják: a
Majálist (50 fő) Kifejezetten színvonalasnak tartják: a Múzeumok Éjszakáját (84 fő)
f és
a Majálist (56 fő)
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9. Mennyire elégedett Ön Dombóvár kulturális kínálatával?
A válaszadók többsége (96 fő, vagyis 31,2%) 4-es
es fokozaton határozta meg
elégedettségét Dombóvár kulturális kínálatával szemben. Továbbá 5-ös
értékelést adott 54 fő,
fő 3-as értékelést 82 fő, 2-es
es értékelést 28 fő
f és 1-es
értékelést 22 fő. Ez 3,5 –ös átlagot jelent.

Elégedettség mérése Dombóvár
kulturális kínálatával
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10. Mennyire elégedett Ön a Művelődési
M
dési Ház kulturális kínálatával?
A válaszadók többsége (108 fő,
f vagyis 38,2%) 4-es
es fokozaton határozta meg
elégedettségét a Művelő
űvelődési
dési Ház kulturális kínálatával szemben. Továbbá 5-ös
5

értékelést adott 32 fő, 3-as értékelést 75 fő, 2-es értékelést 48 és 1-es értékelést
19 fő. Ez azt jelenti, hogy válaszadók átlagban 3,3-ra értékelték a művelődési
ház munkáját.
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11. Mely kulturális
városából?

lehetőségeket,

területeket

hiányol

Ön

Dombóvár

A kérdőívet kitöltők nagy többsége a mozit hiányolja Dombóvárról. (32 fő)
További válaszként megjelölték Képzőművészet, történelmi kiállítás, színház,
túrák, fiatalok közösségi klubja, helyi alkotók rendszeres bemutatkozása, több
szabadtéri rendezvény, szellemi vetélkedők, táncház, operett, modern tánc,
versenytánc, aerobik, orgonahangverseny, bábelőadások, országos jelentőségű
fesztivál, hátrányos helyzetűek segítésére programok, ingyenes zenei koncertek,
országos sportrendezvények, borászbemutató, neves művészek bemutatása,
kertvárosi virágnapok, könyvtár napok, több BMX, nótaest
12. Vásárolna- e Ön kulturális programokra felhasználható kulturális
bérletet?
A válaszadók többsége vásárolna kulturális bérletet Dombóvár programjaira.
(88 fő) Viszont majdnem azonos számban jelölték, hogy nem vásárolnának,
mivel ritkán járnak el kulturális eseményekre. (82 fő)

Kulturális bérlet igényének mérése
Igen, ha a bérlet több
város programjára
felhasználható
Igen, Dombóvár
programjaira

Arra a kérdésre, hogy mely korosztály
korosz
milyen jellegűű rendezvényen venne részt
szívesen a legdominánsabb választ a 60-64
64 év közöttiek a klubok, civil
szervezeti találkozók megjelölésével adták.
adták A válaszadók többsége –
valamennyi korosztály válaszát figyelembe véve - városi rendezvényekkel,
koncertekkel és színházi előadással
el
színesítené a művelődési
ű ődési ház kulturális
kínálatát.
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Mintt a fenti értékelésből
értékelésb l is látható a dombóváriakban jelentő
jelentős igény van a
kulturális programok iránt. A művelődési
m
dési ház kínálatával szembe több
kívánalmat is megfogalmaztak, melyek reményeim szerint a közeljövőben
közeljöv
teljesülhetnek.
Határozati javaslat
a művelődési
ű ődési ház szolgáltatásiról készült kérdőíves
kérdőíves felmérésről
felmérésr
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Képvisel testülete a lakosság
Művelődési
dési Házzal szemben támasztott szolgáltatási és kulturális igényei
igényeiről
készült felmérésről
ől szóló tájékoztatót elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester

