
Kérdőív 
A lakosság kulturális és szabadidő eltöltési szokásairól, igényeiről, 

a Biatorbágyi Faluházról alkotott véleményéről 
 
 

Tisztelt Válaszadó! 
Intézményünk az Ön szolgálatában áll, és szeretné minél magasabb színvonalon működtetni a város közművelődési 

intézményét. Kérjük, véleményével támogassa munkánkat, alakítsuk együtt kulturális életünket! 
 
 

1. Milyen gyakran látogatott el a Faluházba az elmúlt év során?  
Tíznél kevesebbszer   Hetente   Havonta   Egyszer sem 
 

2. Az elmúlt év során ellátogatott-e más településen legalább egyszer (több válasz is lehet) …? 
Múzeumba, kiállításra  Moziba  Színházba  Könnyűzenei koncertre   Népzenei koncertre 
Komolyzenei hangversenyre   Fesztiválra, helyi rendezvényre 
Egyéb……………………………………………………………………………….……..……… 
Nem volt ilyen rendezvényen, intézményben 
 

3. Miért látogatott el a Biatorbágyi Faluházba? (több választ is bejelölhet) 
Műsoros esten, színházi előadáson volt   Kiállítást nézett meg   Gyermek programon volt 
Komolyzenei koncerten volt   Könnyűzenei koncerten volt   Népzenei koncerten volt 
Fúvós koncerten volt   Ismeretterjesztő előadáson volt   Művészeti csoportban volt 
Civil szervezet rendezvényén volt   Termékbemutatón volt   Gyereket, unokát kísért 
A Faluház kávézójában volt   Iskolai rendezvényen volt   Lakossági szolgáltatást vett igénybe 
Egyéb……………………………………………………………………………………………… 
 

4. Ha az elmúlt évben hosszabb ideig nem látogatta a Faluházat, mi volt a távolmaradás oka? 
(több választ is bejelölhet) 
A programok nem megfelelő színvonala   Nem talált megfelelő programot a kínálatban 
A jegyek magas ára   Nem megfelelő a tájékoztatás, nem értesült a Faluház rendezvényeiről 
Egyéb………………………………………………………………………………………..  
 

5. Milyen rendezvényeken venne még részt a Faluházban? (több választ is bejelölhet és 
részletezze) 

 
Tanfolyamok, szakkörök- konkrétan: ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……..… 
Kulturális, művészi események, rendezvények- konkrétan: ……………………………….………....… 
…………………………………………………………………………………………….……..……… 
Ismeretterjesztő programok, előadások-  konkrétan: ……………………………………..……….…... 
……………………………………………………………………………….………………………….. 
Szórakoztató rendezvények- konkrétan: ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….……..…………………… 
Klubok, egyéb programok- konkrétan: ……………………………………………….……..……… 
……………………………………………………………………………….……..…………………… 

 

6. Hogyan vélekedik a Faluház munkatársairól  1-től 10-ig értékelje? 
 Szolgálatkész   Precíz   Felkészült   Udvarias   Megbízható 

 
7. Szokott Ön szabadidejében valamilyen hobbi tevékenységet folytatni? 
Fotózni, filmezni, videózni   Festeni, rajzolni, szobrászkodni   Népi mesterséget űzni 
Kézműves tevékenységet végezni, barkácsolni   Hangszeren játszani   Énekelni, kórusba járni 
Írni (verset, novellát, stb.)   Magyar vagy más népek táncát táncolni   Színjátszó körbe járni 
Sportolni   Internetes játék   Egyéb ……………………………………………………………… 
 



8. Honnan tájékozódik Ön a Faluház programjáról? (több választ is bejelölhet) 
A Faluház honlapjáról   A Facebook-ról   Az IWIW-ről   A Faluház műsorfüzetéből 
A biatorbágyi kábeltévé hirdetéseiből   A kihelyezett plakátokról   A helyi újságokból    
Személyesen érdeklődik a Faluház információs pultjánál   Ismerősöktől 
A Karikó János Könyvtárból   Egyéb ……………………………………………………………… 
 

9. Milyennek találja a Faluház honlapját (1-től 10-ig értékelje)             
Naprakész   Informatív   Átlátható   Könnyen kezelhető  
 

10. Milyen rádióadókat hallgat? 
 
 ……………………………………………………………………………….……..…………………… 
 
11. Milyen TV-csatornákat néz? 
 
 ……………………………………………………………………………….……..…………………… 
 
12. Milyen újságokat olvas? 
 
 ……………………………………………………………………………….……..…………………… 
 
13. Milyen honlapokat látogat? 
 
 ……………………………………………………………………………….……..…………………… 
 
14. Olvasná-e a Faluház blogját? igen   nem 
 
 
15. Szeretne a Faluház aktuális programjairól HÍRLEVELET kapni? 
 
Igen, e-mail címem: ………………………………………………… 

 
 

A feliratkozók sorsoláson vesznek részt! 
Nyereményéről a Faluház honlapján értesülhet! 

 
 

16. Még néhány kérdés Önről, amelyre a kérdőív értékelésekor lesz szükségünk: 
Neme: 
nő   férfi 
Iskolai végzettsége: 
8 általános vagy alatta  szakmunkásképző   érettségi   felsőfokú 
Életkora: 
14-17   18-29   30-39   40-49   50-60   60 év felett 
Lakóhelye: 
Biatorbágy   Zsámbéki-medence   Budapest   egyéb 
 

 
A digitálisan kitöltött kérdőívet a szolnokibrigi.faluhaz@biatv.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni. 
 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat!  
 

A Biatorbágyi Faluház munkatársai 

mailto:szolnokibrigi.faluhaz@biatv.hu

