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A Dunakeszin élő fiatalok köréi 

A kérdőíves felmérés egy modellprogram része, ame
lyet a Magyar Művelődési Intézet Kutatási Osztálya Du
nakeszi Város Önkormányzatával együttműködve, annak 
megbízásából végez. 

Az együttműködés célja: a modellprogram keretén be
lül olyan új ifjúsági civil szervezet létrejövetelének ösztön
zése, segítése, amely működésével hozzájárul ahhoz, hogy 
a mai fiatalok életlehetőségeikért, lakókörnyezetükért, 
közösségükért tenni tudó, öntudatos városi polgárokká 
váljanak. 

A társadalmi jelenség, amelyre reflektálunk: Gyorsan 
változó világunkra jellemző, hogy a mindennapi életnek 
keretet nyújtó normák is változásban vannak: az alig egy 
évtizede még érvényesnek tartott életelvek, életstratégiák 
érvényüket vesztették, és nem alakult még ki új, közmeg
egyezésen alapuló normarendszer. Ez a helyzet különösen 
veszélyes a fiatalokra nézve, akik jelenleg az ún. generá
ciós élményeiket (a felnőttkori külvilág-, i l l . társadalom
felfogásukat) megalapozó tapasztalatszerzés éveiben jár
nak, s akiknek - az idősebb generációkkal szemben - még 
emlékeikben élő méltányossági elvek sem segítik a tájé
kozódását, a világ dolgainak megítélését. A reális lehető
ségek és a külvilágból érkező, manapság különösen inten
zíven sugallt „ideális" életmódminták közötti különbségek 
feldolgozásában, a döntések meghozatalában hiányoznak 
a támaszok. Mindez többnyire ösztönös frusztrációt kelt a 
fiatalokban, ami súlyosabb esetekben a valóságból való 
kimenekülés legkülönbözőbb módozatait hívja elő. 

A modellprogram elméleti kiindulópontja: A kultúra 
- úgy is, mint a hétköznapi életet rendező közösségi szo
kások, kapcsolattartási formák, etikai, esztétikai elvek és 
gyakorlati megfontolások összessége, és úgy is, mint az ún. 
magaskultúra - segít eligazodni az életben, segít jobbá 
tenni azt. 

A modellprogram megvalósítása: Az első fázisban a 
városban élő valamennyi 14-22 éves fiatal lakcímére ki
küldtük (ill . a helyi lapokban és a kábeltelevízióban is 
közzétettük) azt a pályázati felhívást, amelyben arra kér
tük az érintetteket, mutassák be városukat, szűkebb kör
nyezetüket, „mit jelent Dunakeszin élni, mire büszkék és 
mit szégyellnek, stb." A felhívásra 32 dolgozat érkezett, 
ezek mindegyike értékes adalék a dunakeszi fiatalokról 
alkotott képhez. A legjobb pályázatok készítői a modell
kísérlet későbbi fázisaiban megfogalmazzák, kidolgozzák, 
majd létrehozzák és működtetik a városi fiatalok civil szer
vezetét, az Ifjúsági Centrumot. A mintegy 3600 fiatalnak 
kiküldött pályázati felhíváshoz kérdőívet is mellékeltünk, 
amelyből a dunakeszi fiatalok közérzetéről, gondjairól, 
igényeiről, i l l . a városhoz kötődésükről kívántunk képet 
kapni. 

A felmérés alapjául szolgáló mintáról: 

W H E L Y " 

en végzett kérdőíves felmérésről 

A válaszadók demográfiai státusza: A kiküldött kérdő
íveket a fiatalok 23 %-a küldte vissza, ami - az önkitölté
sen alapuló vizsgálatok tanúsága szerint - viszonylag nagy 
arány. A Dunakeszin élő 14-22 éves korosztályban a férfi
ak aránya 52 %, míg a vizsgálati mintába kerültek között 
a fiúk aránya csupán 43, a lányoké viszont 57 %. A lányok 
tehát, úgy látszik, szívesebben vették, hogy megszólítot
ták őket. Közülük is a 14 évesek válaszadó kedve volt a 
legnagyobb (36 %). Viszont a 19 éves lányok válaszoltak 
a legkisebb arányban (19 %). 

„A Dunakeszin élő fiatalok életkori és nemi megoszlása" 
1. táblázat 

Nem 

Életkor 

Férfi Nő z Nem 

Életkor Szám % Szám % Szám % 
14 196 10,2 175 9,9 371 10,1 

15 182 9,5 177 10,1 359 9,8 

16 218 11,4 179 10,2 397 10,8 

17 175 9,2 163 9,2 338 9,2 

18 185 9,7 173 9,8 358 9,7 
19 236 12,3 192 10,9 428 11,6 

20 224 11,7 222 12,6 446 12,1 

21 242 12,7 253 14,3 495 13,5 

22 254 13,3 228 13,0 482 13,2 
E 1912 100% 1762 100% 3674 100% 

A korcsoportok eloszlása nem teljesen egyenletes, a 
18 év fölöttieké valamivel népesebb, mint a fiatalabbaké. 
A nemek szerinti arány kiegyenlített, a fiúk valamivel 
többen vannak minden évjáratban, mint a lányok. (Ösz-
szességében 2%-kal). 

„A válaszadók életkori és nemi megoszlása" 
2. táblázat 

Nem Férfi Nő- E E 
A Saját A A 

válasz korcso válasz Saját válasz Saját 
adók portjuk adók korcso adók korcso

Élet
%- %- %- portjuk %- portjuk 

Élet ában ában ában %- * ában %-
kor Szám N=346 Szám N=462 ában Szám N=819 ában 

14 37 10,7 18,9 63 13,6 36,0 100 12,2 27,0 
15 47 13,6 25,8 45 9,7 25,4 93 11,3 25,9 

16 51 14,7 23,4 54 11,7 30,2 106 12,9 26,7 

17 47 13,6 26,9 52 11,3 31,9 100 12,2 29,6 

18 45 13,0 24,3 51 11,0 29,4 100 12,2 27,9 

19 23 6,6 9,7 37 8,0 19,2 61 7,4 14,3 

20 41 11,9 18,3 46 10,0 20,7 89 10,8 20,0 

21 28 8,1 11,6 57 12,3 12,3 86 10,5 17,8 

22 27 7,8 10,6 57 12,3 25,0 84 10,2 17,4 
E 346 100 18,1 462 100 26,2 819 100 22,3 

*nem azonos a férfiak és a nők összegével, mert nem 
mindenki jelölte meg a nemét, aki megjelölte az életkorát. 
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A mintánk 22,3%-os, azonban nem tekinthetjük rep
rezentatívnak sem a nemek, sem a korcsoportok termé
szetes arányához viszonyítva. A lányok többen küldték 
vissza a kérdőívet, (+8,1%) mint a fiúk. A 14 és 18 év 
közötti korosztály fölül-, míg a 19—22 év közötti alulrep
rezentált. Kirívóan kevesen válaszoltak a 19 évesek (a 
korcsoport 14,3%-a), különösen a fiúk, közülük feleany-
nyian reagáltak (9,7%), mint a fiúk átlagosan (18,1%). A 
lányok közül a 14, a fiúk közül a 15 és mindkét nemből a 
16-18 év közöttiek válaszoltak a legnagyobb arányban. A 
mintánkból a természetes arányokat a 14, 16 és 20 éves 
fiúk, valamint a 15 éves lányok tükrözik. 

A mintába azok kerültek bele, akik nyilván nyitottab
bak a világra, megszólíthatóbbak, aktívabbak, szeretik el
mondani a véleményüket, akiket tehát úgy tekindietünk, 
mint: e korcsoport és környezetük lehetséges vélemény
formálóit. 

Életkoruknak megfelelően a legtöbben még tanulnak, 
többségük középiskolában. A 3. táblázat 1., 3., és 4. sorá
ból ládiató, hogy összesen 704 fő (86,3 %) tanul. 

„Mivel foglalkozik?" 
3. táblázat 

Fő 
Foglalkozás 

Szám % A dolgozó 
státusúak 

Tanul 614 74,8 %-ában N=201 

Dolgozik 90 11,0 45% 

Tanul és dolgozik 83 10,1 41% 

Munkanélküli 15 1,8 7% 

Tanul és munkanélküli 7 0,9 3% 

Katona 6 0,7 4% 

Nincs válasz 6 0,7 -
Összesen 821 100 100% 

„'Hova jár iskolába?" 
4. táblázat 

Fő 

Iskolák 
Szám % 

Gimnázium, szakközép 409 59,1 

Főiskola 86 12,4 

Egyetem 72 10,4 

Altalános 60 8,6 

Szakmunkásképző 45 6,5 

Tanfolyamok, kurzusok 20 2,8 

Összesen 692 100 

Ahogy az várható volt, az iskolázottabbak nagyobb 
arányban válaszoltak, a felsőfokú tanintézménybe járók 
számarányukon felül (23%), a szakmunkásképzői i járók 
pedig kevesebben (6,5%). 

A mintánkba került fiatalok 2,6%-a munkanélküli 
(15 fő), ez a 201, nem tanulói státusban lévő fiatal 7,5%-
a. A Pest megyei Munkaügyi Központtól kapott adatok 
szerint Dunakeszin a 17-23 éves korosztályban a munka
nélküliek száma 79 fő. Ez a 17-23 közti korosztály 10,5%-a. 
Örömteli, hogy nincs szignifikáns különbség a munka

nélküliek válaszolási arányában. Közel annyian küldték 
vissza a kérdőívet, mint a népességbeli arányuk. 

A fiatalok életstratégiája: értékek., minták 
Arra a kérdésre, hogy „Mit tart az életében legfonto

sabbnak, ami nélkül, úgy érzi, nem érdemes élni?", 93% 
válaszolt (764 fő). Ez igen magas arány, hisz a válaszadó
nak át kellett gondolnia életének legfontosabb vonatko
zási 'pontjait. A z érzelmi és a családhoz kapcsolódó érté
keket kétszer annyian jelölték (64,3 % és 55 %), mint az 
utána következő anyagi biztonságot: és egészséget (25,5 % 
és 25,2 %). Hasonló képet mutat, ha a leggyakrabban egy
máshoz kapcsolt értékeket vizsgáljuk: az érzelmi + családi 
értékek kombinációt a válaszadók 15 %-a jelölte, míg az 
érzelmi + erkölcsi párosítást csak harmaduk (5,2 %). To
vábbi gyakoribb kapcsolódások: családi + érzelmi + anya
gi (5,0 %), családi + érzelmi + erkölcsi (4,1 %), családi + 
anyagi (4,1 %). Az „egyéb" említések közül talán az volt a 
legérdekesebb (s természetesen a legkevésbé kódolható), 
amelyik ana a kérdésre, hogy mit tart az életben a legfon
tosabbnak, ami nélkül, úgy érzi, nem tud élni, egyetlen 
mondattal válaszolt: „Egyiptom megtekintése". 

„Az életében legfontosabb értékek" 
5. táblázat 

Értékek 
Jelölések 

száma 
A válaszadókra 
számított arány 

Érzelmi értékek (szeretet, barát
ság, hűség, szerelem stb.) 

492 64,3 

Családhoz kapcsolódó értékek 
(gyerek- szülő-, párkapcsolat stb.) 

452 59,1 

Anyagi biztonság (pénz, ház, lakás 
stb.) 

195 25,5 

Egészség, erőnlét, sport 193 25,2 

Erkölcsi értékek (becsület, jóság, 
szabadság, boldogság stb.) 

171 22,3 

Elvezetek, szórakozás 91 11,9 

Hivatással, foglalkozással, mun
kával kapcsolatos értékek 

86 11,2 

Művészeti, kulturális értékek 56 7,3 

Egyéb 14 1,8 

A példaképre vonatkozó kérdésre a 821-ből 790-en 
(96,2 %) válaszoltak. Közülük 416-an (47,3 %) állították, 
hogy van példaképük. Akiknek van, a szülőket említették 
első helyen (19,2 %), s az utánuk következő sportolókra, 
énekesekre, barátokra csak harmad ennyien (vagy még 
kevesebben) szavaztak. A z utóbbi időben sokat olvashat
tunk a tévés személyiségek - különösen a fiatalok köré
ben tapasztalható - mindenható szerepéről. Szerencsére, 
ezt a vélelmet felmérésünk i legkevésbé sem igazolja. A 
tévések 8 jelöléssel az utolsó helyen állnak. A kérdés jel
legéből következően magas a kategóriákba nem sorolható 
válaszok száma. Többen említették Jézust, írókat, festő
ket, a magyar történelem jelentős alakjait. Egy 16 éves 
lány viszont H . Adolfot, Ch. Gevarát és Koppányi válasz
totta példaképül - így, ebben a soreendben. 
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„Van-e példaképe? 
6. táblázat 

Példakép Jelölések száma 
A válaszadókra 
számított arány 

Szülő, egyéb családtag 152 19,2 
Sportoló 53 6,7 
Énekes 43 5,4 
Barát 33 4,1 
Más 33 4,1 
Színész, filmszínész 26 3,2 
Ismerős 22 2,7 
Regényalak 22 1 2,7 
Rokon 20 2,4 
Politikus 13 1,6 
Tanár 10 r 1,2 
Tévés személyiség 8 1,0 

A fiataloknak nemcsak a jövőről alkotott képét, de 
jelenlegi élet-stratégiáját is jól jellemzi a vágyott életfor
ma. Arra a kérdésre, hogy „Ismer-e olyan életformát, 
amilyenre vágyik?", 770 (93,7 %) érvényes válasz érke
zett. Közülük 506-a.n (65,7 %) válaszolták azt, hogy igen, 
van ilyen életforma. A vágyott életforma jellemzőjeként 
legtöbben az anyagi jólétet jelölték (31,8 %), a harmoni
kus családi életet 5 %-kal kevesebben. A lista az egészsé
ges életmódig (12,5 %) egyenletes eloszlású, az ezt követő 
élvezetekre, szórakozásra csupán fele ennyien (5 %) sza
vaztak. A művelődés, a kultúra leértékelődését mutatja 
vizsgálatunk is, azt az életformát, melyet a művelődés, 
kulturálódás jellemez, csupán 13-an (1,6 %) választották. 

„Ismer-e olyan életformát, amilyenre vágyik?" 
7. táblázat 

Életforma Jelölések száma 
A válaszadókra 
számított arány 

Anyagi jólét, gondtalan élet 245 31,8 
Harmonikus családi élet 202 26,2 
Individuális életforma 154 20,0 
Érzelmek hangsúlyozása 152 19,7 
Megtalált hivatás, jó munkahely 105 13,6 
Egészséges életmód 97 12,5 
Élvezetek, szórakozás 39 5,0 
Egyéb 24 3,1 
Művelődés, kulturálódás 13 1,6 

Vajon honnan származnak a fiatalok életmintái? Az . 
ezt tudakoló kérdésünkre 453 érvényes válasz érkezett. 
(Ebből a kérdéscsoportból egyébként a legkevesebb: 55,5 
%). A válaszok azt mutatják, hogy még a családtagoknál 
(36,4 %) is meghatározóbb a barátok szerepe (37,9 %). Ez 
a tény is kiemeli a kortárs csoportok (s az azokban ural
kodó értékrend) fontosságát. Feltűnően sokan (18,5 %) 
említették viszont, hogy a vágyott életformát nem holmi 
külső forrásból ismerték meg, hanem „az életet figyelve 
maguk találták ki", hogy minták helyett inkább saját 
tapasztalatból (esetleg az álmaikból) merítettek. A tévé, 
úgy látszik, ebben az összefüggésben sem játszik különö
sebben fontos szerepet, az életminták fontossági sorrend
jében az utolsó (5,5 %). Ha összevetjük (és összevonjuk) 
a példaképekre és az életforma-minta forrásaira vonatko
zó jelölések számát, a válaszolók több, mint fele a család 

(szülők, családtagok, rokonok) szerepét tartotta elsődle
gesnek. Érdekes viszont, hogy míg a válaszolóknak csak 
47,3 %-a állította, hogy van példaképe, ennél jóval töb
ben (65,7 %) mondták magukról, hogy „igen, ismernek 
olyan életformát, amilyenre vágynak". Talán a „életfor
ma" kifejezés közelebb állt hozzájuk, mint a kissé pateti-
kusabban hangzó „példakép"? 

„Honnan ismeri ezt az életformát?" 
8. táblázat 

Életforma-minták 
forrásai Jelölések száma 

A válaszadókra 
számított arány 

Barátoktól 172 37,9 
Családtagoktól 165 36,4 
Filmekből 97 21,4 
Saját kútfőből 84 18,5 
Rokonoktól 68 15,0-
Regényekből 53 11,6 
Újságból 41 9,0 
Tévéből 25 5,5 

„A példaképek és az életforma együttes formái" 
9. táblázat 

Példaképek - Életforma
minták forrásai 

Példakép 
(a válaszadókra 

számított arány) 

Életforma-minta 
(a válaszadókra 

számított arány) 
Szülő, családtag, rokon 21,6 51,4 
Barát 4,1 37,9 
Színész, film, tévé, énekes 9,6 26,9 
Saját kútfő, más 4,1 18,5 
Regényhős, regény 2,7 11,6 
Politikus, újság 1,6 9,0 
Sportoló 6,1 — 

Ismerős 2,7 _ 
Tanár 1,2 -

Végül hasonlítsuk össze a választott értékekre és a vá
gyott életformára adott válaszokat (10. táblázat). Érdekes, 
hogy míg az értékek sorában az érzelmiek állnak az első 
helyen, s utána következnek a családiak, majd az anyagi
ak, az életforma megítélésében az anyagi jólét kerül az 
első, a harmonikus családi élet a második, s az individuá
lis életforma a harmadik helyre. 

Értékek és a vágyott életforma" 
10. táblázat 

Értékek-* Jelölések száma <—Életforma 

Érzelmi (szeretet, barát
ság stb.) 

492 245 anyagi jólét 

Családi (gyerek, szülő, 
párkapcsolat) 452 202 

harmonikus családi 
élet 

Anyagi (pénz, ház, lakás) 195 154 individuális életforma 
Egészség, erőnlét, sport 193 152 érzelmek hangsúlyozása 
Erkölcsi értékek (becsü
let, jóság stb.) 171 105 

megtalált hivatás, jó 
munkahely 

Élvezetek, szórakozás 91 97 egészséges életmód 
Hivatással, munkával 
kapcsolatos 

86 39 élvezetek, szórakozás 

Művészeti, kulturális 56 .13 művelődés, kulturálódás 

Az értékek közül - életformaként - felértékelődnek az 
anyagiak, s a munkával, a hivatással kapcsolatosak, és 
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leértékelődnek az érzelmiek; és az egészséges életmódhuz 
kötődők. Csak a skála utolsó helyén változadan a sor
rend: a művészeti, kulturális értékek együttállnak a mű
velődéssel és kulturálódással. 

S z a b a d i d ő , s z ó r a k o z á s : 

Vajon a szabadidős tevékenységek körében is az utolsó 
helyre sorolódik a művelődés, a kultúra? Ha a rendszeres 
tevékenységek listáját elemezzük, akkor nem különöseb
ben meglepő, hogy a tévézés és a könnyűzenehallgatás 
vezeti a sort, viszont figyelemre méltó a házimunkát vég
zők magas aránya (57,5 %), ami, úgy véljük, ha áttétele
sen is, arra a már többször emlegetett tényre utal, hogy 
ebben a korosztályban még minden szempontból megha
tározó a család (a közös tevékenységek) szerepe. Előkelő 
helyen áll a listán a csavargás (51,5 %), igaz, mindjárt 
utána a hagyományos kultúra talán utolsó fellegvára, a 
könyvolvasás következik (50,2 %). A z „egyéb" kategóriá
ban sokan említették a tanulást, a nyelvtanulást, a táncot 
stb. Mindezeket figyelembe véve, úgy látszik, nem is any-
nyira a kultúra leértékelődéséről, mint inkább átértéke
lődéséről beszélhetünk. 

„Rendszeres tevékenységei" 
11. táblázat 

Tevékenységek Jelölések száma 
A válaszadókra 
számított arány 

tévézés 607 74,2 
könnyűzene-hallgatás 572 69,8 
házimunka 470 57,5 
csavargás 419 51,5 
könyvolvasás 411 50,2 
sportolás 408 49,9 
újságolvasás 385 47,0 
számítógépezés 346 42,4 
videózás 319 39,0 
heverészés 249 30,5 
ház körüli munka 246 30,0 
kirándulás 234 28,6 
internetezés 221 27,0 
egyéb 153 18,7 
komolyzene-hallgatás 111 13,6 
kézimunka 75 9,2 
maszekolás 54 6,6 
játékautomatázás 24 2,9 
biciklizés 10 1,2 

A szabadidő eltöltésének helyszíneire vonatkozó vála
szok elemzésekor az előzőhöz hasonló képet kapunk. Ve
zet a hagyományos kultúra másik - különösen a fiatalok 
körében népszerű - fellegvára, a mozi (58,1 %), s máso
dik helyen áll az otthon, a család (57,7 %). (Itt is meg 
kell jegyeznünk, hogy Dunakeszin, mióta „a régi jó Rá
kóczit" bezárták, egyáltalán nincs mozi.) Biztató iszont, 
hogy a megkérdezett fiataloknak több mint a fele szívesen 
tölti szabadidejét a szabadban. A „másutt" kategóriában a 
legtöbben a társaságot, a baráti, haveri kört említették, 
ezzel is jelezvén, hogy nem az a fontos, hol töltik a sza
badidejüket, hanem az, hogy kivel vagy kikkel. A bevá
sárlóközpontok előkelő helyezése természetesen nem azt 
jelenti, hogy a fiatalok ide vásárolni járnának, sokkal 

inkább azt, hogy ezek afféle találkahelyként működnek, 
ahova - minden előzetes szervezés nélkül - csak úgy el 
lehet menni, s ott hasonszőrű, csellengő fiatalokkal lehet 
találkozni. A plaza egy hely, ahol még minden nagy ka
land megeshet... 

„Hol tölti a szabadidejét?" 
12. táblázat 

Helyszínek Jetelések-száma. A válaszadókra 
száTnftotr aTány_ 

Moziban 473 58,1 
Otthon, a családban 470 57,7 
Szabadban 419 51,5 
Bevásárlóközpontban 269 33,0 
Kávéházban 212 26,0 
Színházban 210 25,8 
Pizzériában 200 24,6 
Diszkóban 173 21,3 
Sportintézményben 162 19,9 
Könnyűzenei koncerten 156 19,2 
Másutt 148 18,2 
Uszodában 143 17,6 
Rokonságban 133 16,4 
Könyvtárban 105 12,9 
Edzőteremben 103 12,7 
Múzeumban 78 9,6 
Sörözőben 72 8,8 
Játékteremben 39 4,8 
Komolyzenei koncerten 38 4,7 
Templomban 37 4,6 
Borozóban 33 4,0 
Művelődési házban 7 0,9 

„A lakóhelyén kívül is látogatott intézmények" 
13. táblázat 

Hol tölti a szabadidejét? 
Nemcsak a lakó
helyén látogatja 

Mozi 473 584 
Bevásárlóközpont 269 488 
Kávéház 212 196 
Színház 210 289 
Pizzéria 200 271 
Diszkó 173 228 
Sportintézmény .162 145 
Könnyűzenei koncert 156 182 
Uszoda 143 196 
Könyvtár 105 128 
Edzőterem 103 75 
Múzeum 78 162 
Söröző 72 93 
Játékterem 39 51 
Komolyzenei koncert 38 42 
Templom 37 43 
Borozó 33 42 
Művelődési ház 7 16 

A 13. táblázatból látszik, hogy a kávéházat, a sportin
tézményt és az edzőtermet leszámítva, valamennyi sza
badidős intézményt nagyobb számban látogatják lakó
helyükön kívül. Talán azért, mert vagy nem találnak a 
lakóhelyükön ilyet (pl. mozi), vagy ha találnak is, az nem 
elégíti k i teljes mértékben az igényeiket. Más megközelí
tésben persze azt is mondhatjuk, hogy a fiatalok kávéhá-
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zat, sportintézményt, edzőtermet szívesebben használnak 
helyben, tehát az önkormányzatnak elsősorban ilyen jel
legű intézmények létesítésére kellene ösztönöznie a vál
lalkozókat. 

A dunakeszi fiatalok kulturális ellátottsága egyértel
műen rossznak mondható. Sok jel mutat erre. Arra a 
kérdésre például, „Hol tölti a szabadidejét", a fiataloknak 
csupán 0,9 %-a említette a művelődési házat. Ez a ha
sonló vizsgálatok tapasztalata szerint rendkívül alacsony 
arány. Más településeken a művelődési házat (a könyv
tárhoz hasonlóan) az 5 %-os mezőben szokták emlegetni. 
(Egyébként a könyvtárat Dunakeszin is 12,9 %-ban vá
lasztották.) „A mi hiányzik leginkább a fiataloknak?" 
kérdésre a válaszolók több mint a fele a szórakozási, a 
kulturális és sportlehetőségeket (ezen belül is az uszodát) 
említette. Legtöbben a mozit, az ifjúsági szórakozóhelye
ket, a klubokat hiányolták. A nagyszámú „egyéb" említé- . 
sek közül a leggyakoribbak: munkalehetőség, diákmunka 
(ez érthető is, hiszen a Pest megyei Munkaügyi Központ
tól kapott kimutatásból tudjuk, hogy a 17-22 éves kor
osztály 10,5 % - a munkanélküli), lakás, kedvezményes 
kölcsönök, közösségi rendezvények, kulturális magazin, 
ifjúsági centrum (a válaszokból kitűnik, hogy a fiatalok 
leginkább egy - a bevásárlóközpontok mintájára épült -
kulturális központot hiányolnak, ahol egy helyen minden 
megtalálható). Egy tizenéves szerint „a fiataloknak első
sorban szeretetre és törődésre lenne szükségük", egy másik 
így fogalmazott: „több szabadság kellene, kevesebb szidás; 
nyugalom, hogy ne legyek mindenhonnan elküldve". 
Volt, akinek egy fal hiányzott, amelyre „nyugodtan le
hetne firkálni", de valószínűleg sokak véleményét fogal
mazta meg az a fiatal is, aki ezt írta: „csupán egy hely 
kellene nekünk a diszkón kívül, ahol normális körülmé
nyek között összegyűlhetnénk és beszélgethetnénk". Ha 
figyelembe vesszük, hogy az ifjúság művelődésével foglal
kozó egyetlen „hivatásos intézményt", a művelődési házat 
a 821 válaszadóból összesen heten (0,9 %) látogatják, 
akkor különösen megszívlelendő ez a „kell egy hely" kí
vánság. 

„Mi hiányzik? 
14. táblázat 

M i hiányzik a fiataloknak? Jelölések száma Százalék 

szórakozóhelyek (étterem, kávé
ház, diszkó stb.) 398 51,6 

kulturális lehetőségek (mozi, 
színház, klub stb.) 388 50,3 

külön: fedett uszoda, strand 232 30,1 
sportolási lehetőségek 206 26,7 
szép természeti környezet 80 10,4 
helyközi közlekedés fejlesztése 53 6,9 
helyi közlekedés fejlesztése 51 6,6 
közművek, fejlesztésük 44 5,7 
kereskedelmi hálózat, fejlesztése 36 4,7 
városközpont, agora 34 4,4 
szép épített környezet 23 3,0 
semmi sem hiányzik 8 '1,0 
egyéb 105 13,6 

Utazás, nyelvtudás 
A fiatalok szemléletmódjára, műveltségére, világlátására, 
érvényesülési lehetőségeire, stb. (vagy más szempontból a 
család anyagi helyzetére) is jellemző, hogy jártak-e már 
külföldön, s ha igen, hol. A 821 válaszadó közül 696 fő 
(85,2 %) már járt külföldön. Ennél a kérdésnél egyébként 
igen alacsony volt a választ megtagadók aránya (0,5 %). 
Többségük nemcsak az egykori szocialista országokban, de 
„nyugaton" - vagy inkább mondjuk így: az EU-tagországok-
ban - is járt. Érdekes, hogy azok száma, akik csak Nyugat-
Európában jártak, több mint háromszorosa azokénak, akik 
„csak" Kelet-Európában, a volt szocialista országokban jár
tak. Elég magas (4,7 %) az Amerikát és más egzotikus kon
tinenst (Ausztrália, Afrika) látottak száma, ami egyértelmű
en ezeknek a családoknak a jó anyagi helyzetére utal. 

„Külföldi utazás" 
15. táblázat 

Hol járt? Jelölések száma Százalék 

volt szocialista + E U tagországokban 409 50,0 
csak Ny.E-ban, E U tagországokban 172 21,0 
csak a volt szocialista országokban 50 6,1 
fentiek + Amerika 37 4,5 
fentieken kívül 2 0,2 

A nyelvtudás is ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik, bár 
a válaszok a nyelvtudás szintjéről nem sokat árulnak el, 
hiszen a középiskolába járó fiatalok mindegyike - kötele
zően - tanul valamilyen idegen nyelvet. Talán a megfo
galmazás sem volt túlságosan szerencsés, sokan oda is 
írták a kérdés mellé, „beszélni ugyan nem beszélem a 
nyelvet, csak tanulom". A megkérdezettek 82,7 %-a „be
szél" valamilyen idegen nyelven. Legtöbben az angolt 
(82,4 %) és a németet (53,1 %) említették, ezután kö
vetkezik a francia (8,8 %), az olasz (4,3 %), az orosz és a 
spanyol nyelv (mindkettő 2,4 %). 

Társas kapcsolatok 
A megkérdezettek többségének (58,8 %) nincs állandó 
partnere, ami figyelembe véve életkorukat, természetes is. 
Annál többüknek van „jóbarátja" (91,3 %). A barátok 
száma változó, legtöbben (24,2 %) két barátot említettek, 
egy barátot 23,9 %-uk, hármat 21,3 %-uk. A „három jó-
barát" mágikus számnak bizonyult. Ennél többet, négy 
barátot ugyanis már csak harmadannyian (9,3 %) emlí
tettek. Valószínűleg igaza van annak a fiatalnak, aki a 
kérdéshez a következő megjegyzést fűzte: „szerintem igazi 
jóbarát csak egy van". „Tágabb baráti körrel" a megkérde
zettek 88,1 %-a rendelkezik, legtöbben (18 %) tíz főre, 
közel ennyien (16 %) 20 főre becsülték tágabb baráti 
társaságukat. 

Biztonságérzet, védettség 
A kérdőívet visszaküldő fiatalokról általában elmondha
tó, hogy életüket biztonságban tudják. Nyilván az életkor 
áldásának köszönhetően is, a megkérdezettek harmadré
sze azt válaszolta, hogy még nem került konfliktushely
zetbe. (Erre a kérdésre a megkérdezetteknek csupán 2 %-
a nem válaszolt.) 
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„Került-e már konfliktus-helyzetbe?" 
16. táblázat 

Jelölések A válaszadókra A teljes mintára 
száma számított arány számított arány 

(fő) (%) (%) 
igen 535 66 65 

nem 273 34 33 

összes válaszoló 808 100 

nem válaszok- 13 2 

teljes minta 821 100 

Azok közül, akik már kerültek konfliktus-helyzetbe, 
életkoruknak megfelelően, legtöbben iskolai, szerelmi és 
családi konfliktusokat éltek meg. Bizonyára a válaszadók 
életkori sajátossága az is, hogy munkahelyi konfliktusba 
csupán 8, pénzügyibe pedig csupán 1 %-uk került. A sze
mélytelen százalékok mögötti titkokba enged bepillan
tást annak a l ó éves kislánynak a megható válasza, aki
nek mellesleg Micimackó a példaképe, s aki mindennapi 
gondjaként említi: „egyedül nem tudok otdionról elmen
ni , mert eltévednék". Százalékszámításnál az egyes konf
liktusokat említők arányát egyrészt a már konfliktust 
megéltek (535 fő) számával, másrészt az értékelhető vá
laszt adók (808 fő) számával vetettük össze. 

„Milyen konfliktusba került?" 
17. táblázat 

Konfliktusok 
jellege 

Jelölések 
száma 

A konfliktust 
megéltek szá

zalékában 

Az értékelhető 
választ adók 
százalékában 

Iskolai 209 39 26 

Szerelmi 195 36 24 
Családi 166 31 21 

Baráti 121 23 15 

Munkahelyi 44 8 5 

Egyéb 26 5 3 

Pénzügyi 6 1 0 

A kérdőív 12. kérdésében a fiatalokat konfliktusaik
ról faggattuk, a következő kérdésben, az előzőek folytatá
saként, pedig azt kérdeztük: „Mikor bajba került, kihez 
fordult?" A kérdőív megfogalmazásakor a konfliktus és 
a baj szót egymás szinonimájaként használtuk. Érdekes, 
hogy a fiatalok különbséget tettek a két kifejezés között. 
A konfliktust, minden bizonnyal nehezebb helyzetnek 
tartották, mint a bajt, mert míg az előbbi kérdésnél a tel
jes minta fiataljainak 33 %-a jelölte azt a válaszlehetősé
get, hogy „még nem került konfliktus-helyzetbe" és 2 %-uk 
minden válasz nélkül hagyta a kérdést, addig arra, hogy 
baj esetén kihez fordult, a megkérdezettek 11 %-a nem 
válaszolt. Másszóval: a „konfliktus" szót elutasítók 75 %-a 
érintve érezte magát a „bajba jutás"-ról szóló kérdéssel. 
Mindenesetre a fiatalok magánéleti biztonságát jr'zi, hogy 
a válaszadók mindössze 1 %-a válaszolta, hogy baj esetén 
eddig senkihez sem fordult. A bajba jutottak elsősorban 
a családhoz (65 % ) és a barátokhoz (56 % ) fordultak, 
ebben az életkorban, úgy látszik, a párkapcsolatoknak 
még kisebb a szerepük (18 % ) . A barátok nagyszámú 
említése ismét felhívja a figyelmünket a kortársi csopor
tok szerepére. 

.Fordult e valakihez a bajban?" 
18. táblázat 

A kérdőívet A válaszadóba A teljes mintá
kitöltők számított arány ra számított 

közül (fő) (%) arány (%) 

fordult valakihez 731 100 89 

nem fordult 2 0 0 
senkihez 

2 0 0 

összes válaszoló 733 100 
nem válaszolt 88 1 

teljes minta 821 100 

„Kihez fordult?" 
19. táblázat 

Akihez fordult 
Jelölések száma 

(fő) 

A „bajba jutottakra" 
(733 fő) számított 

arány 

Családtaghoz 476 65 

Baráthoz 414 56 

Szerelméhez 129 18 

Segítő intézményhez 14 2 

Máshoz 5 1 

Senkihez 2 0 

A kérdőívben említett segítő intézmények: 
1. Madarász utcai Gyermekkórház 
2. Újpesti Kórház Gyermekszakorvosi Rendelőintézet 
3. Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (Nyéki út) 
4. Dunakeszi Katolikus Ifjúsági Kör (a Jézus Szíve Plébá
nián működik) 
5. Polgármesteri Hivatal szociális osztálya 
6. Iskolapszichológus (csak a Radnóti Miklós Gimnázium
nak van saját iskolapszichológusa) 

Veszélyeztetettség: dohányzás, ital, kábítószer 
Az, hogy az általunk vizsgált mintában a fiataloknak csu
pán 12,7 %-a dohányzik rendszeresen, s 65,6 %-uk soha, 
hogy a rendszeresen alkoholt fogyasztók száma csupán 
0,2 %, örvendetes. Mint ahogy az is, hogy a rendszeres 
dohányzók általában 16 év fölöttiek, rendszeres alkohol
fogyasztónak pedig csupán két fiatal mondta magát. A 
megkérdezettek 96,5 %-a soha nem fogyasztott kábító
szert. Persze, mint már említettük, a vizsgálat jellegéből 
adódik, hogy a kérdőívet kitöltők és visszaküldők között 
bizonyára hiába keressük az önpusztító módon dohányzó, 
a rendszeresen alkoholizáló és kábítószerező fiatalokat. Az 
ő földerítésükre más módszereket kell választanunk. 

„Dohányzás" 
20. táblázat 

Dohányzik ? Válaszadók száma Százalék 

soha 534 65,6 

alkalmanként 177 21,7 

rendszeresen 103 12,7 
összesen 814 100 

„Alkoholfogyasztás" 
21. táblázat 

Fogyaszt-e alkoholt? Válaszadók száma Százalék 

soha 275 33,6 

alkalmanként 542 66,2 

rendszeresen 2 0,2 

összesen 814 100 
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A városhoz kötődés 
Mint arra már a bevezetőben is utaltunk, a felmérés 

egy modellprogram része, amelynek az a végső célja, hogy 
a fiatalok életlehetőségeikért, lakókörnyezetükért, közös
ségükért tenni tudó, öntudatos városi polgárokká válja
nak. Ezért a kérdőív összeállításakor elsősorban arra a kér
désre kerestük a választ, hogy az ifjúság mennyire kötődik 
a városhoz: jól érzi-e magát, vagy inkább elköltözne, mire 
büszke, s mi hiányzik neki leginkább, városi polgárnak 
vallj a-e magát, vagy inkább másutt keresné a boldogulá
sát. Végső soron tehát azt kutattuk, hogy a városhoz kö
tődést milyen tényezők befolyásolják a leginkább. Min
denek előtt meg kell említenünk, hogy erre a kérdéscso
portra igen nagy volt a válaszolási hajlandóság (általában 
96-98 %). Arra a kérdésre, hogy „Jól érzi-e magát a vá
rosban?", a megkérdezettek 86,7 %-a igennel válaszolt, 
ami, úgy véljük igen magas arány. Ugyanakkor a válaszo
lók mkitegy 30 %-a „szívesen elköltözne innen". Az előb
bi, a „jól érzi-e magát" kérdéshez hasonló arányú válaszo
kat kaptunk a „Dunakeszi polgárnak vallja-e magát?" kér
désre is: a megkérdezettek 86,4 %-a dunakeszi polgárnak 
tartja magát. Ami , megítélésünk szerint, megint csak ma
gas arány. Viszont - ahogy azt korábbi elemzésünkben 
már kimutattuk - a megkérdezett fiataloknak több mint a 
fele hiányolta a megfelelő kulturális, szórakozási és spor
tolási lehetőségeket. 

„A városhoz kötődés" 
22. táblázat 

Mióta él 
Dunakeszin? 

Jól érzi 
magát? 

Szívesen 
elköltözne? 

Dunakeszi 
polgárnak 

vallja magát? 
Mióta él 
Dunakeszin? 

igen nem igen nem igen nem 

itt született 437 391 33 111 319 395 . 30 
legalább 10 éve 240 201 27 77 153 201 34 
legalább 5 éve 74 60 11 22 50 49 19 
kevesebb mint 
5 éve 58 41 14 24 33 30 24 

összesen 809 693 85 234 555 675 107 

„Mire a legbüszkébb?" 
23. táblázat 

Mire a legbüszkébb? 
Jelölések 

száma Százalék 

Helyi közösségekre (iskola, klub, 
zenekar, baráti kör, stb.) 

258 46,0 

Lakóhelyére (szülőház, utca, tér, 
Duna-part, stb.) 164 29,2 

A lóversenypályára, a repülőtérre 91 16,2 
Dunakeszi múltjára, személyekre, 
épületekre, tört. nevezetességekre 41 7,3 

Itt élő híres emberekre 40 7,1 
A csendre, a nyugodt környezetre 38 6,8 
Másra 36 6,4 
Semmire 25 4,5 
Mindenre 21 3,7 

születtek, azok érzik magukat a legjobban, ők mutatják a 
legkisebb hajlandóságot az elköltözésre, s közülük vallják 
legtöbben „dunakeszi polgárnak" magukat. A „Mire a 
legbüszkébb a városban?" kérdésre a megkérdezettek fele 
valamelyik helyi közösséget, főként iskoláját említette 
(23. táblázat). Az „érzelmi szálak" ebben az esetben is 
nyilvánvalóak. A városhoz kötődés tehát valami megha
tározhatatlan állagú, színekből, ízekből, illatokból szövő
dő, láthatatlan fonadék, amely főként a gyermekkorhoz 
kapcsolódik, s melynek éppen ezért kevés köze van a fia
tal mai - jó vagy rossz - élményeihez. Másszóval azt is 
mondhatnánk, hogy minél kritikusabb valaki a városá
hoz, annál erősebb érzelmi viszonyban áll vele. Ez a külö
nös kapcsolat jól nyomon kövediető a bevezetőben emlí
tett pályázatokban. Egyik válaszadó egy érdekes ellent
mondásra is rámutatott: tudja, ha minden álma teljesülne 
(sűrítenék a buszjáratokat, új boltok, szórakozóhelyek, 
diszkók stb. épülnének), Dunakeszi éppen legfőbb vonze
rejét: csendes, nyugodt, kicsit álmos kisváros jellegét 
veszítené el. 

F E L H Í V Á S 

AMK Vándorgyűlés 

Az Általános Művelődési Központok Országos Egyesü
lete 12. alkalommal szervezi meg országos őszi találkozó
ját. Ebben az évben a Sármelléki Á M K ad helyet a ván
dorgyűlésnek. 

A szakmai programokon túl szeretnénk bemutatni a 
szervező intézmény működését, és lehetőséget biztosítani 
a kollégáknak ana, hogy a környékkel is megismerked
hessenek. 

Tisztelettel meghívjuk Ónt és munkatársait rendezvé
nyünkre, amelyre sok szeretettel várjuk! 

A vándorgyűlés időpontja: 2002. november 7-8-9. 
Részvételi díj: ÁMK Egyesületi tagoknak 1 0 . 0 0 0 Ft/fő 

nem egyesületi tagoknak 12.000 Ft/fő 
A részvételi díj összege tartalmazza a programok költ

ségét, az étkezés és a szállás díját. (A szállás magánházak
nál kialakított appartmanokban és fürdőszobás szobákban 
történik.) Természetesen - igény szerint - biztosított már 
előző nap is a szállás és a vacsora, ez többletköltséget je
lent. 

A konferenciával kapcsolatos információk Hortobá-
gyiné Török Ritától kérhetők az (1 )380-6218-as telefon
számon. 

A 22. összehasonlító táblázatból világosan kitűnik, 
hogy minél régebb óta lakik valaki a városban, annál 
jobban érzi magát, s annál inkább kötődik ide. Akik itt 

24 


