
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 
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