
Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 
Körmend

Előzmények:

Utoljára,  2000-ben készült  olyan átfogó ifjúságkutatás,  amelyre  külön koncepciót  és 
cselekvési  tervet  lehetett  építeni.  Azt,  Dr.  Stipkovits  Ferenc  politológus-szociológus 
készítette. 

2006 őszén, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írt ki pályázatot ifjúsági témában, 
melynek egyik modulja tartalmazta egy esetleges új felmérés és cselekvési terv elkészítésének 
lehetőségét, finanszírozását. 

A  pályázatot  Hegedüs  László  ifjúsági  referens  és  Körmend  Város  Önkormányzata 
közösen készítette el. Mivel a pályázat támogatást nyert, az Önkormányzat Hegedüs Lászlót 
bízta meg az ifjúságkutatás és cselekvési terv elkészítésével. 

Ahhoz, hogy a felmérés valóban aktuális, átfogó és szakmailag megfelelő legyen, Nagy 
Beáta  szociológus,  pszichológus  munkája  elengedhetetlen  volt.  A kérdőívek  szerkesztése, 
kidolgozása, értékelése nagyfokú hozzáértést igényel, hiszen a kapott adatok értelmezése és 
ez alapján történő kiértékelés az alapja a cselekvési terv és koncepció felépítésének.

A felmérés kérdőíves formában történt, a 15-29 éves korosztályban, minden Körmenden 
bejelentett lakhellyel rendelkező fiatalt érintett, mindenki névre szóló levélben kapta meg a 
kérdőívet. A kitöltésre – figyelembe véve a kollégistákat és a felsőoktatásban lévőket -, 3 hét 
állt rendelkezésre, ezután kellet a kijelölt helyekre eljuttatni a kérdőíveket.

A 81 kérdésből  összeállított  kérdőívet  névtelenül  töltötték  ki  a  fiatalok.  A kérdések 
kimondottan Körmend városát és az itt élőket érintette adott korosztályban.

Felépítése  azon kérdéseket  tartalmazta,  amelyek alapján a  legtöbb olyan információt 
sikerült begyűjteni, mely egy haladó, előremutató koncepció kialakítását segíti. 

   
Részleteiben kitér a Körmenden élő fiatalok szociális helyzetére, kulturális, szórakozási, 

sport lehetőségeire, szokásaira, taglalja a drog, alkohol, dohányzás jelenlétét és fogyasztását, 
felméri  a  továbbtanulási  szándékot,  az  ehhez kapcsolódó igényeket.  Kikéri  véleményüket, 
ifjúságpolitikában, illetve prevenciós kérdésekben. Valamint olyan szubjektív kérdésekben, 
amelyek mélyebb betekintést engednek gondolatvilágukba.

Az 2781 kiküldött kérdőívből 428-at küldtek vissza. Ez adja azt a többé-kevésbé hiteles 
eredményt,  amelyet  a  szociológus  értékelt  ki.  Mivel  névtelenül  kellett  visszajuttatni  a 
kérdőíveket, feltételezhető, hogy nagy általánosságban őszinte válaszokat lehetett figyelembe 
venni.

A KUTATÁS TEMATIKÁJA
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I. Kvantitatív kutatás:

1. Alapadatok 
- nem
- életkor
- iskolai végzettség
- családi körülmények
- gazdasági státusz

2. Tanulás, képzés
- jövőbeli tanulási, továbbképzési tervek
- a leggyakoribb végállomásnak számító végzettség
- idegen nyelv ismerete
- a helyi képzési lehetőségek ismerete, képzési mobilitás
- ismeretek a külföldi pályázatok, ösztöndíjak elérhetőségéről
- ismeretek az iskolarendszeren kívüli képzésekről és tanfolyami támogatásokról

3. Munkavállalás, pályakezdés
- a helyi elhelyezkedési lehetőségek értékelése, munkaerő-piaci kilátások
- a munkanélküliségtől való félelem szerepe a fiatalok gondolkodásában
- saját vállalkozás beindításának tervei

4. Otthonteremtés
- lakáskörülmények, azokkal való elégedettség vizsgálata
- az otthonteremtés lehetőségeinek megítélése
- ismeretek az igényelhető támogatásokról

5. Életmód, egészség
- dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás aránya és gyakorisága a vizsgált populáció-
ban
- ismeretek a segítségkérés lehetőségeiről és ezek elérhetősége a lakóhelyen
- étkezési szokások, a rendszeres táplálkozás igénye és aránya
- sportolási gyakoriság
- sportolási lehetőségek a lakóhelyen, azok színvonalának megítélése
- a fiatalok körében felmerülő további igények

6. Szabadidő, szórakozás
- a fiatalok számára rendelkezésre álló szabadidő mennyisége
- a szabadidő eltöltésének helyszínei
- az aktív társasági élet lehetőségei a lakóhelyen, azok színvonalának értékelése
- a rendelkezésre álló közösségi terekkel, azok tárgyi és infrastrukturális feltételeivel
   való elégedettség
- a szabadidős tevékenységek dimenziói
- a helyben rendelkezésre álló kínálati struktúra megítélése, elégedettségi mutatók
- a fiatalok körében felmerülő igények

7. Kultúra
- a helyi kulturális lehetőségek ismerete és igénybevételi gyakoriságai
- a kulturális lehetőségekkel kapcsolatos információk formális és informális forrásai
- elégedettség a helyi nyilvános rendezvényekkel, igények és elvárások
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- könyvtárhasználati szokások a fiatalok körében

8. Társadalmi tevékenység, érdekképviselet
- a szervezeti tagság aránya, az említett szervezetek típusai
- részvételi arányok a helyi civil akciókban, az ezekkel kapcsolatos további igények
- a városért és a város lakóiért szerveződő akciókban való részvétel szándéka, igénye
- a véleménynyilvánítás és érdekérvényesítés formáinak ismerete, helyi lehetőségek
   megítélése
- az aktív véleménynyilvánítók aránya, a véleménynyilvánító magatartás motivációja
- az aktív véleménynyilvánítás lehetősége és hatékonysága az iskolákban
- a diákönkormányzatok munkájának értékelése

9. Kommunikáció, média
- a számítógép- és internet-használat gyakorisága, helyszíne és tevékenységi célja
- a médiafogyasztás helyi szokásai
- a helyi médiák ismerete, használati szokásai
- elvárások és igények a helyi médiákkal kapcsolatban

10. Jövőkép, a jövőre vonatkozó elvárások
- a lakóhely elhagyását tervező fiatalok aránya, a mobilitás motivációs háttere 
- a helyi ifjúság legégetőbb problémáinak megítélése
- személyes elképzelések az elkövetkező 5 évben

11. Ifjúságpolitika, ifjúsági projektek
- a fiatalok igényeinek megjelenése az önkormányzati döntésekben, az ezzel
  kapcsolatos elégedettség a megkérdezettek körében
- a helyi ifjúságpolitika sarokpontjainak ismerete a fiatalság körében
- az EU csatlakozás érzékelhetősége a fiatalság helyi lehetőségeiben
- az ifjúsági projektek ismertsége, támogatottsága a helyi fiatalok körében
- igények, elvárások

A kapott válaszok alapján kell meghatározni,  az önkormányzat illetékességi területén 
nyújtott  ifjúsági  szolgáltatások  kialakításával  és  fejlesztésével  kapcsolatos  önkormányzati 
intézkedéseket,  az  intézkedések  határidejét,  felelőseit,  valamint  a  megvalósításban 
közreműködő intézményeket és szervezeteket; a szolgáltatások működtetésére és fejlesztésére 
fordítandó pénzügyi forrásokat.

Az oktatási-nevelési rendszer hatékony működtetése 
A oktatási-nevelési intézmények minőségi szolgáltatásainak biztosítása minden város elemi 
érdeke – nemcsak kötelezően előírt feladatként, de mindennemű céljainak távlataira tekintettel 
is. A közoktatás értékeinek megőrzése, a minőségi színvonal folyamatos emelésére törekvés, 
a szakképzés piacképességének biztosítása, a magas szintű tudás helyi műhelyeinek létrejötte 
és szellemi kisugárzásuk érvényesülése fontos elvi cél. E cél érvényesülését komoly külső 
korlátok is befolyásolják, de az önkormányzat minden nehézség ellenére fontos feladatának 
tekinti  működő intézményei (iskolák, óvodák) fenntartását és  működési hatékonyságuk 
javítását.

A középfokú intézmények esetében a működés fenntartását támogatjuk a fenntartó megyei ön-
kormányzat felé, és a piaci igények fokozott figyelembe vétele, mint alapvető szempontok ér-
vényesítése mellett a felsőfokú képzések felé történő nyitást is szorgalmazzuk.
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A lakosság egészségügyi és szociális körülményeinek javítása
A lakosság életminőségét, életkörülményeit számos tényező befolyásolja. Ezek közé hangsú-
lyosan besorolhatók a megélhetés feltételei, a megfelelő egészségügyi és szociális ellátottság. 
Az önkormányzat – lehetőségeinek korlátai mellett – e területeken is aktív szerepet kíván be-
tölteni.

Habár megítélésünk szerint az egészségügyi és szociális ellátás a meglévő intézmények bázi-
sán (Kórház, Szociális Szolgáltató és Információs Központ) kellő szakszerűséggel, a körülmé-
nyek kínálta feltételek közt az erőforrások hatékony felhasználásával valósul meg, a szolgál-
tatásminőség folyamatos emelésére,  a  rendszer elvárásoknak megfelelő működtetésére 
kiemelt figyelmet fordítunk. Fontosnak tartjuk a szociális foglalkoztató bővítését, valamint az 
Idősek Gondozóházának további fejlesztését.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a lakosság szociális helyzetét nem elsősorban a szociális ága-
zaton keresztül, sokkal inkább a foglalkoztatás révén lehet javítani, így a  munkahelyek vé-
delme terén kifejtett erőfeszítéseket is adott célhoz tartozónak tekintjük: folyamatosan kap-
csolatot  ápolunk a városban működő munkaadókkal,  hogy tájékozódjunk elképzeléseikről, 
terveikről, ugyancsak szoros kapcsolatot kívánunk tartani a munkaügyi kirendeltséggel, vala-
mint a dolgozók érdekképviseleti szervezeteivel, s lehetőségeinkhez képest támogatást nyúj-
tunk a város polgárai számára képzettségük színvonala emeléséhez, új, korszerű szakmai is-
meretek megszerzéséhez.

A kulturális intézményrendszer hatékony működtetése
Az életminőség fontos részét képezi az emberek kulturális (szórakozási, művelődési, sport) 
szükségleteinek szintje és a szükségletkielégítés lehetőségeinek választéka. A szférában rejlő 
lehetőségek maximális kihasználása érdekében az önkormányzat törekszik a kulturális intéz-
ményrendszer  hatékony  struktúrájának  kialakítására (az  erők  koncentrálására),  ezzel 
együtt a közművelődés infrastrukturális és humán hátterének, közösségi színtereinek magas 
szintű biztosítására.

Mivel e szférában nem csupán az állami-önkormányzati szerepvállalás révén valósulhat meg 
az értékteremtés és –közvetítés, illetve minőségi szolgáltatás, minden erőnkkel törekszünk a 
civil szféra megerősödésének és a civil partnerség gyakorlatának előmozdítására is.

Az otthonteremtési program folytatása
Az önkormányzat folytatni kívánja otthonteremtési programját, aminek részét képezi – a ma-
gánlakás-építéshez lakótelkek biztosítás mellett - a piaci alapú  bérlakásépítés megkezdése 
(Kauz rét, FHO), valamint a meglévő, alacsonyabb komfortfokozatú lakások felújítása és 
korszerűsítése. A lakásépítéshez szükséges forrásokat állami támogatással vagy magántőke 
bevonásával lehet előteremteni.

IFJÚSÁGKUTATÁS - FELMÉRÉS

A MINTA JELLEMZŐI

1. Szocio-demográfiai mutatók  

A vizsgált mintát 428 fő alkotta, főbb szocio-demográfiai mutatóik a következő táblázat-
ban láthatók:

A minta megoszlása háttérváltozók szerint
Nemek szerinti megoszlás
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férfi 195 fő 45,56%
nő 233 fő 54,44%

Életkor szerinti megoszlás
15-19 év 263 fő 61,45%
20-24 év  87 fő 20,33%
25-30 év  75 fő 17,52%
nem válaszolt    3 fő  0,70%

Iskolai végzettség szerinti megoszlás
8 általános 295 fő 68,92%
szakmunkásképző  12 fő   2,80%
érettségi  85 fő 19,86%
felsőfokú  36 fő   8,41%

Lakóhely szerinti megoszlás
Körmenden él 382 fő 89,25%
nem Körmenden él, de naponta 
bejár a városba

  24 fő   5,61%

nem Körmenden él  14 fő   3,27%
nem válaszolt    8 fő   1,87%

Családi körülmények 

A válaszadók legnagyobb hányada (88,78) nőtlen, ill. hajadon. Párkapcsolatban (há-
zasságban vagy élettársi kapcsolatban) a férfiak 6,15%-a (12 fő), és a nők 10,73%-a (25 fő) él. 
Elvált a férfiak 1,54%-a (3 fő), és a nők 1,29%-a (3 fő).

A válaszadók családi állapota szerinti megoszlás
N (fő) %

nőtlen/hajadon 380 88,78
házas/élettárssal együtt élő 37 8,65
elvált 6 1,40
nem válaszolt 11 2,57

A válaszadók 94,63%-a (405 fő) gyermektelen, 17 válaszadónak (3,97%) egy, ötnek (1,17%) 
kettő, egy főnek (0,23%) pedig három gyermeke van. A gyermekesek közül 15 nő (6,44%), 8 
férfi (4,10%).

Kikkel élsz együtt (egy háztartásban)?
N (fő) %

édesapa 219 51,17
édesanya 241 56,31
nevelőapa 12 2,80
nevelőanya 18 4,21
testvér(ek) 184 42,05
nagyszülő(k) 28 6,54
saját házastárs/élettárs 37 8,64
saját gyermek(ek) 15 3,50
házastárs/élettárs szülei 4 0,93
egyéb rokon 8 1,87
egyéb nem rokon 4 0,93
egyedül 5 1,17
nem válaszolt 9 2,10
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A megkérdezettek 62,15%-a (266 fő) szüleivel él, saját lakásában 6,54% (28fő), albérletben 
1,63% (7 fő), rokonainál 6 fő (1,40%) lakik.

2. Iskolázottság, aktivitás  

A szülők iskolázottsága

A megkérdezettek szülei közül az apák 42,05%-a, az anyák 32,47 %-a alapfokú iskolai 
végzettségű, ez jelentősebb mértékben szakmunkásképzős, ill. szakiskolai végzettséget jelent. 
A középfokú végzettségűek között a szakközépiskolai végbizonyítvánnyal rendelkező apák és 
anyák arányában nincs elérés, de a gimnáziumi érettségi a nők körében gyakoribb. 

A szülők iskolai végzettsége
végzettség apa anya

N (fő) % N (fő) %
nem végezte el a 8 osztályt    7   1,6

3
   5  1,16

8 általános   49 11,4
5

 49 11,45

szakmunkásképző, szakiskola 124 28,9
7

 85 19,86

szakközépiskola, technikum 111 25,9
3

 108 25,23

gimnázium   30   7,0
1

 62 14,48

főiskola   39   9,1
1

 53 12,38

egyetem   20   4,6
7

 15  3,50

Ph.D. fokozat    3   0,7
0

   0   0

nem tudja, nem válaszolt  45 10,5
1

 51 11,92

A válaszadók iskolai végzettsége

A válaszadók 68,92%-a (295 fő) 8 általános iskolai osztályt végzett, 19,86% (85 fő) 
érettségizett, és 8,41% (36 fő) rendelkezik felsőfokú végzettséggel.

A válaszadó iskolai végzettsége
végzettség N (fő) %

nem végezte el a 8 osztályt 0 0
8 általános 295 68,92
szakmunkásképző, szakiskola 12 2,80
szakközépiskola, technikum 45 10,51
gimnázium 40 9,35
főiskola 25 5,84
egyetem 10 2,34
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Ph.D. fokozat 1 0,23

3. Gazdasági státusz  

A  válaszadók  16,59%-a  gazdaságilag  aktív,  79,91%  jelenleg  tanulmányait  folytatja, 
3,05%-uk gazdaságilag inaktív. Munka mellett tanul 12 fő (2,8%).

A válaszadó gazdasági státusza
státusz tevékenyég N (fő) %

dolgozik
(gazdaságilag aktív)

teljes munkaidős állás  64 14,95
részmunkaidős állás    5  1,17
alkalmi munka    2  0,47
külföldön dolgozik    0  0,00

tanul 342 79,91
gazdaságilag inaktív GYES-en, GYED-en 

van
   7  1,65

munkanélküli    6  1,40
nem tudja, nem 
válaszolt

   2  0,47

A család anyagi helyzete
A válaszadók többsége (81,15%) családja anyagi helyzetét legalább átlagosnak látja, 

minden ötödik megkérdezett (18,84%) ítéli családja helyzetét az átlagosnál rosszabbnak.

Ítéld meg családod anyagi helyzetét az átlagoshoz képest!
N (fő) %

sokkal rosszabb  23  5,78
rosszabb  52 13,06
ugyanolyan (átlagos) 218 54,77
jobb  85 21,36
sokkal jobb  20  5,02
nem tudja, nem 
válaszolt

 30   --

ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG

1. Sport, sportolási lehetőségek  

A sport témakörben feltett kérdéseink arra vonatkoztak, hogy a megkérdezettek mit, 
milyen gyakorisággal és milyen szervezeti formában (egyesület keretein belül vagy sem) 
sportolnak (a testnevelés órákon kívül). Felmértük továbbá azt is, hogy milyen sportolási 
lehetőségeket hiányolnak a fiatalok városunkban.

Az eredmények szerint a fiatalok többsége (61,99 %) legalább hetente egyszer sportol, ez a 
férfiak 69,47 %-ára, míg a nők 55,84 %-ára igaz. A nők között a napi rendszerességgel 
sportolók száma alacsonyabb, a soha nem sportolók aránya viszont magasabb a férfiaknál 
mért eredményeknél. Az életkori csoportok közül a 15-19 évesek tekinthetők a 
legaktívabbnak, harmaduk hetente többször sportol, míg a másik két életkori csoportban a 
megkérdezettek harmada a heti gyakoriságnál ritkábban mozog. A napi rendszerességgel 
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sportolók aránya a legfiatalabbak közt, míg a soha nem sportolók aránya a legidősebb 
korosztályban a legmagasabb.

Sportolás gyakorisága nemek és életkori csoportok szerint
gyakoriság összesen férfi nő 15-19 év 20-24 év 25-30 év

fő % fő % fő % fő % fő % fő %
naponta vagy
szinte minden 
nap

 63 14,9
6

4
5

23,6
8

1
8

 7,79 4
7

18,0
1

 6  7,14 1
0

13,70

hetente többször 11
8

28,0
3

6
3

33,1
6

5
5

23,8
1

8
1

31,0
3

1
7

20,2
4

2
0

27,40

hetente egyszer  80 19,0
0

2
4

12,6
3

5
6

24,2
4

4
7

18,0
1

2
2

26,1
9

 9 12,33

ritkábban 11
8

28,0
3

4
4

23,1
6

7
4

32,0
3

6
0

22,9
9

3
3

39,2
9

2
5

34,25

soha  42  9,98 1
4

 7,37 2
8

12,1
2

2
6

 9,96  6  7,14  9 12,33

nem tudja, nem 
válaszolt

  7  --  5  --  2  --  2  3  --  2  --

Egyesületi keretek között a megkérdezettek közül 81 fő (18,92 %) sportol (65 férfi és 16 nő), 
akik 27 különböző sportegyesület tagjai.
A rendszeresen űzött sportágak felsorolását kérő kérdésre a válaszadók 63,55 %-a (272 fő) 
megnevezett legalább egy sportolási formát.

Az említett sportágak (az említések száma szerint):

kosárlabda 101
foci  88
futás  62
kerékpározás  47
aerobic, torna , fittness  33
tánc  20
úszás  19
testépítés, kondi  12
kézilabda  10
tenisz   8
asztalitenisz   8
kick-boksz   7
atlétika   7
fallabda   5
gyaloglás   4
görkorcsolya   4
amerikai foci   4
lovaglás   4
jóga   3
póker   2
spinning   2
röplabda   2
korcsolya   2

csocsó   2
motorozás   2
autóverseny, rally   2
sakk   2
túrázás, teljesítménytúrázás   2
extrém kerékpározás   2
íjászat   2
triatlon   1
vízilabda   1
súlyemelés   1
síelés   1
lövészet   1
önvédelmi sport   1
méta   1
szobabiciklizés   1
darts   1
kenu . 1
ugrókötelezés   1
teke   1
boksz   1
tollaslabda   1
airsoft   1

Sportolási lehetőségek
A fiatalok fele (221 fő, 51,63%) véli úgy, hogy Körmenden nem áll rendelkezésre elegendő jó 
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színvonalú sportolási lehetőség, 92-en (21,49%) elégedettek azokkal, 108 fő (25,23%) pedig nem 
nyilvánított véleményt a kérdésben.

220 megkérdezett (51,40%) élt a lehetőséggel, és megnevezett legalább egy olyan sportolási 
lehetőséget, ami véleménye szerint hiányzik a városban. Ezek az alábbiak voltak (az említések 
sorrendjében):

korcsolya 35
tenisz 30
úszás 27 (megfelelő méretű uszoda, termál)
fallabda 25
röplabda 23
amerikai foci 16
fittnessterem 16 (női, jól felszerelt, szakedző, gyerekmegőrző)
jégkorong 14  
konditerem 14 (magas színvonalú)
kerékpározás  9 (kerékpárpálya, -út , -szakosztály)
atlétika  9
golf  8
női kosárlabda  8
kosárlabdapályák, -palánkok  8 (kevés van)
vízilabda  7
gördeszka, görkorcsolya pályák  7
aerobic  6 (több és többféle óra)
futópályák  6
asztalitenisz  6
baseball  6
sportcentrum  6 (ifjúsági, szabadtéri)
tánc, balett  6
küzdő- és önvédelmi sportok  6
boksz  6
női foci  5
lovaglás  5
biliárd  5
lövészet  4
férfi kézilabda  4
extrém sportokhoz alkalmas helyek  4
falmászás  4
focipálya  3 (több, jobb minőségű)
skate park  3
nőiesebb sportok  3
paint ball  3
a kosárlabdán kívül más labdajáték  3
síelés  2
airsoft  2
gyeplabda  2
atlétikai centrum  2
spinning  2
bob  2
talajtorna  1
vitrolássport  1
vívás  1
foci  1 (magasabb szinten)
strandröplabda  1
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floorball  1
bowling  1
evezés, kenu  1
rögbi  1
freestyle BMX  1
játszóterek  1
szervezett túrázás  1
hip-hop  1
sumo  1
teremsportok  1
jóga  1
motorozás  1

2. Dohányzás  

A dohányzással kapcsolatban részint a cigarettafogyasztás gyakoriságát és az elfogyasztott 
mennyiséget vizsgáltuk, részint pedig azt, hogy jellemzően hány évesek a fiatalok akkor, amikor 
először rágyújtanak.
Az  eredmények  szerint  a  válaszadók  2/3-a  egyáltalán  nem  dohányzik;  naponta  minden  ötödik 
megkérdezett gyújt rá, a cigarettázók között viszont a többség (57,75%) minden nap szív.

Dohányzás gyakorisága
fő %

soha 28
2

66,51

ritkábban, mint hetente  34  8,02
heti egy alkalommal   3 0,71
heti néhány alkalommal  23  5,42
naponta  82 19,34
nem  tudja,  nem 
válaszolt

  4  --

A két  nem közül  a férfiak között  nagyobb a dohányzók aránya (39,49%, a  nőknél:  27,90%), a 
naponta dohányzók arányában nincs szignifikáns különbség. 
Az  életkori  csoportok  között  a  20-24  éves  korcsoportból  cigarettáznak  a  legtöbben  (53  fő,  a 
korcsoport 61,63%-a), míg a 15-19 évesek közül a legkevesebben (63 fő, 21,50%). A 25 év felettiek 
kb. harmada dohányos (26 fő, 35,13%).

A dohányzók megoszlása nemek szerint
összesen
N=142

férfi
N=77

nő
N=65

fő % fő % fő %
ritkábban, mint hetente 3

4
23,9
4

1
9

24,6
7

1
5

23,08

heti egy alkalommal   
3

 2,11 --  --  3  4,61

heti néhány alkalommal 2
3

16,2
0

1
3

16,8
9

1
0

15,38

naponta 8
2

57,7
5

4
5

58,4
4

3
7

56,92

nem tudja, nem 
válaszolt

  
4

 --  2 --  2   --
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Az iskolai végzettség szerinti csoportosítás szerint a szakmunkás végzettségűek közül cigarettáznak 
a legtöbben, az eredmény azonban a minta kis létszáma miatt (N=12) nem szignifikáns.

A dohányzók aránya iskolai végzettség szerint (N=135)
 fő %
8 általános 10

8
36,61

szakmunká
s

  5 41,67

érettségi  15 17,65
felsőfokú   7 19,44

A cigarettafogyasztás  mennyiségéről  113  fő  nyilatkozott.  Közülük  napi  1-10  szálat  szív  29  fő 
(25,66%),  11-20  szálat  51  fő  (45,13%),  20-30  szálat  pedig  5  fő  (4,42%).  Azok  közül,  akik 
cigarettafogyasztásukat heti  adagban adták meg, hetente 1-10 szálat szív 21 fő (18,59%), 20-30 
szálat 5 fő (4,42%), és 50 szálat 2 fő (1,77%). 
Arra a kérdésre, hogy hány éves volt akkor, amikor először gyújtott rá, a 142 dohányzó közül 112 
válaszolt. Az általuk közölt adatokból az átlag: 15,14 év (minimum: 6 év, maximum: 21 év).

3. Alkoholfogyasztás  

A dohányzáshoz hasonlóan itt is a fogyasztás gyakoriságát mértük, és azt vizsgáltuk, hány 
évesek a fiatalok akkor, amikor először lerészegednek (már ha volt ilyen)
Adataink  szerint  a  fiatalok  negyede  (25,05%)  soha,  a  többség  (47,99%)  a  heti  gyakoriságnál 
ritkábban fogyaszt alkoholt.

Az alkoholfogyasztás gyakorisága
a fogyasztás 
gyakorisága

fő %

soha 10
6

25,05

ritkábban, mint hetente 20
3

47,99

heti egy alkalommal  58 13,71
heti néhány alkalommal  51 12,06
naponta   5  1,18
nem  tudja,  nem 
válaszolt

  5  --

Az adatokat nemek szerint bontva látható, hogy míg a nők túlnyomó többsége (81,74%) a heti gya-
koriságnál ritkábban, vagy egyáltalán nem fogyaszt alkoholt, addig ez csak a férfiak alig 2/3-ára 
(62,68%) igaz. 
Minden életkori csoportra igaz, hogy a „ritkábban, mint hetente” alternatívát jelölték be a 
legtöbben. A szeszesitalt soha nem fogyasztók aránya a 15-19 éves, a naponta ivók aránya a 20-24 
éves életkori csoportban a legmagasabb.

Az alkoholfogyasztás gyakorisága nem és életkori csoport szerint
a fogyasztás 
gyakorisága

férfi nő 15-19 év 20-24 év 25-30 év
fő % fő % fő % fő % fő %
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soha 4
3

22,2
7

63 27,3
9

 80 30,7
7

1
2

13,9
5

1
4

18,91

ritkábban, mint hetente 7
8

40,4
1

12
5

54,3
5

11
2

43,0
8

5
2

60,4
6

3
7

50,00

heti egy alkalommal 3
1

16,0
6

 27 11,7
4

 40 15,3
8

 8  9,30 1
0

13,51

heti néhány alkalommal 3
8

19,6
9

 13  5,65  26 10,0
0

1
1

12,7
9

1
3

17,57

naponta  3  1,55   2  0,87   2  0,77  3  3,49  --  --
nem tudja, nem 
válaszolt

 2  --   3  --   3  --  1  --  1  --

Arra a kérdésünkre, hogy hány éves korában részegedett le először (ha volt ilyen), 194-en 
válaszoltak, az általuk közölt adatokból az átlag: 15,67 év (minimum: 2? év, maximum: 29 év).

4. Kávé- és energiaital fogyasztás  

A korábbiakhoz hasonlóan mértük a kávé- és energiaital fogyasztásának rendszerességét a vizs-
gált populációban.

A kávé- és energiaital fogyasztás gyakorisága
a fogyasztás 
gyakorisága

kávé energiaital
fő % fő %

soha 18
6

44,0
7

18
9

45,21

ritkábban, mint hetente  59 13,9
8

15
1

36,12

heti egy alkalommal  31  7,35  26  6,22
heti néhány alkalommal  63 14,9

2
 43 10,29

naponta  83 19,6
7

  9  2,15

nem  tudja,  nem 
válaszolt

  6  --  10  --

5. Droghasználat  

A drogokkal kapcsolatos kérdéseinkkel egyrészt arra kerestünk választ, hogy a fiatalok mekkora 
hányada használ vagy próbált már ki valamilyen drogot, mi volt az, mennyire nehéz egy körmendi 
fiatalnak hozzájutni a drogokhoz, és végül: mennyire érzik magukat tájékozottnak a megkérdezettek 
e témában, és mit gondolnak az egyes tájékoztatási formák hatékonyságáról.

A  kérdésre  választ  adók  (399  fő)  közül  115-en  (26,87%)  fogyasztottak  már  életükben 
valamilyen drogot. Az elsőként kipróbált szer a személyek 40%-ánál (46 fő) a marihuána volt, az 
átlagéletkor az első szerhasználatnál (N=84) 17,98 év (minimum:14 év, maxiumum: 28 év).
A  „legnépszerűbb”  drog  a  fiatalok  között  a  marihuána,  amelyet  a  válaszadók  17,04%-a  már 
kipróbált, utána az altatók (11,03), és a gyógyszer és alkohol együttes használata (11,03) következik 
a sorban.
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Milyen gyakorisággal fogyasztod a következőket? (N=399)
fogyasztottam az 
elmúlt egy hónap 

során

fogyasztottam az 
elmúlt egy év 

során

fogyasztottam már 
életemben

összesen

fő % fő % fő % fő %
altató, nyugtató 
(nem orvos 
rendelte)

7 1,75 12 3,01 25 6,27 44 11,03

gyógyszer és 
alkohol együtt

4 1,00 6 1,50 34 8,52 44 11,03

ragasztó, oldószer 
(„szipuzás”)

1 0,25 -- -- 9 2,26 10 2,51

lufizás, patronozás 1 0,25 4 1,00 7 1,75 12 3,01
marihuána (fű, 
kender),hasis

8 2,00 8 2,00 52 13,03 68 17,04

extasy (bogyó, eki) 1 0,25 4 1,00 10 2,51 15 3,76
amfetamin (speed, 
gyors)

1 0,25 2 0,50 7 1,75 10 2,51

LSD (bélyeg, trip) -- -- 1 0,25 -- -- 1 0,25
máktea -- -- -- -- 4 1,00 4 1,00
varázsgomba, 
mágikus gomba

-- -- -- -- 1 0,25 1 0,25

ópium, morfium -- -- -- -- 4 1,00 4 1,00
kokain /crack -- -- 1 0,25 2 0,50 1 0,25
heroin -- -- -- -- 1 0,25 1 0,25
egyéb -- -- 1 0,25 1 0,25 2 0,50

A drogokhoz való hozzájutást tekintve altatót, nyugtatót lehet a fiatalok szerint a legköny-
nyebben szerezni, ehhez a válaszadók 77,66%-a hozzá tud jutni, ha akar, ezt a marihuána 
(56,60%) és az extasy (47,72%) követi.

Becsüld meg, ha akarnál, milyen könnyen tudnál hozzájutni az alábbi drogokhoz! (N=394)

átlag hozzá tud jutni
fő %

altató, nyugtató (nem orvos 
rendelte)

2,21 306 77,66

marihuána (fű, kender),hasis 2,85 223 56,60
extasy (bogyó, eki) 3,15 188 47,72
amfetamin (speed, gyors) 3,23 178 45,18
LSD (bélyeg, trip) 3,36 163 41,37
máktea 3,39 160 40,61
varázsgomba, mágikus gomba 3,47 144 36,55
ópium, morfium 3,49 139 35,28
kokain /crack 3,53 129 32,74
heroin 3,55 127 32,23

A megkérdezettek többsége önmagát a drogokkal kapcsolatban átlagosan tájékozottnak tartja. A 
két nem tekintetében nincs szignifikáns különbség az eredményekben. Az életkori csoportok közül 

13



a 25 év felettiek között a legnagyobb az „egyáltalán nem tájékozott” választ jelölők aránya, míg a 
legtöbb „nagyon tájékozott” fiatal a 20-24 évesek között található.

Megítélésed szerint mennyire vagy tájékozott a drogokkal kapcsolatosan?
fő %

egyáltalán  nem  vagyok 
tájékozott

 49 12,04

átlagosan vagyok tájékozott 28
4

69,78

nagyon tájékozott vagyok  74 18,18
nem tudja, nem válaszolt  21   --

A drogokkal kapcsolatos tájékozottság nem és életkori csoportok szerint
férfi nő 15-19 év 20-24 év 25-30 év

fő % fő % fő % fő % fő %
egyáltalán  nem  vagyok 
tájékozott

 19 10,4
4

 30 13,3
3

 32 12,7
0

 6  7,50 1
1

15,07

átlagosan vagyok tájékozott 12
8

70,3
3

15
6

69,3
3

18
0

71,4
2

5
6

70,0
0

4
7

64,38

nagyon tájékozott vagyok  35 19,2
3

 39 17,3
3

 40 15,8
7

1
8

22,5
0

1
5

20,55

nem tudja, nem válaszolt  13  --   8  --  11  --  7  --  2  --
 

Mivel  a  fiatalok  a  drogokkal  kapcsolatos  tájékoztatás  különböző  formáival  találkozhatnak, 
megkérdeztük, hogy mit gondolnak ezek hatékonyságáról. Az értékelés 5 fokú skála segítségével 
történt (1: nagyon hatékony, 5: egyáltalán nem hatékony).
Az eredmények szerint a megkérdezettek az egykori szerhasználókkal, ill. szakemberekkel történő 
beszélgetést, és a szakemberek által tartott előadásokat tartják a leghasznosabbnak. 

Véleményed szerint mennyire hatékonyak a drogokkal kapcsolatos tájékoztatás alábbi formái?

átlagérték
beszélgetés volt kábítószeresekkel 1,61
beszélgetés szakemberekkel 1,73
szakemberek előadása 1,80
a témával kapcsolatos filmek 1,88
kortárs segítők révén 2,09
ifjúsági klubfoglalkozás 2,16
drogprevenciós osztályfőnöki óra 2,32
kiállítások megtekintése 2,32

TANULÁS, KÉPZÉS

1. Tanulási tervek

A válaszadók 70,79%-a (303 fő) nem tekinti még lezártnak saját képzését, szeretne még 
tanulni a továbbiakban. Az alapfokú végzettségűek közül 230-an (74,92%), az érettségizettek közül 
61-en (71,76%), a felsőfokú végzettségűek közül pedig 12-en tervezik, hogy tovább képezik 
magukat. 49-en (a megkérdezettek 11,44%-a) nyilatkozott úgy, hogy szeretne még tanulni, ám nincs 
erre lehetősége.
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A tanulás tervek között legtöbben (53,65%) a felsőfokú végzettség megszerzését tekintik céljuknak, 
de a megkérdezettek közel fele (46,09%) nyelvet is szeretne még tanulni.

Tanulási tervek

fő %

főiskolán, egyetemen tanulnék 21
3

53,65

nyelvet tanulnék 18
3

46,09

tanfolyamon vennék részt (pl. OKJ 
képzések)

 83 20,91

érettségizni szeretnék 56 14,10

számítástechnikai ismereteket tanulnék  50 12,59

Ph.D. képzésen vennék részt  33   8,31

szakmunkásképzőben tanulnék 18  4,53

egyéb   4   1,01

nem tudja, nem válaszolt  31   --

A válaszadók (N=339) 67,26%-a szívesen tanulna külföldön, ha volna erre lehetősége. Az 
életkori csoportok közül a 20-24 évesek nyitottak leginkább erre a lehetőségre (78,82%), míg a 
legidősebbek a legkevésbé (58,66%). Az iskolai végzettség szerint nincs nagyságrendi különbség az 
egyes csoportok között.

Körmenden szeretne iskolát választani a továbbtanulást tervezők (N= 303) 9,90 %-a (30 fő), Vas 
megyén belül tanulna 58,75% (178 fő), Budapesten 25,41% (77 fő).

Ha volna felsőfokú tanulmányokra lehetőség Körmenden, ez iránt a megkérdezettek 47,67%-a (204 
fő) érdeklődne.

A válaszadók közel 40%-a érzi úgy, hogy a további tanulás tekintetében nincs számára lehetőség 
Körmenden. Az alapfokú végzettségűek legnagyobb hányada (121 fő, 39,41%) gondolja úgy, hogy 
egy-két alternatíva adódik, amiből választhat. Az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek 
gondolják inkább úgy, hogy számukra nincs megfelelő lehetőség (80,55%, 81,18%). Majdnem 
minden tizedik megkérdezett nyilatkozott úgy, hogy nem ismeri a város adta tanulási lehetőségeket.

A Te számodra mennyire van megfelelő lehetőség a további tanulásra Körmenden?

fő %

nem akarok tanulni, ezért nem érdekelnek a lehetőségek  19  4,74

nagyon sok jó lehetőség közül választhatok  17  4,24

egy-két lehetőség közül választhatok 148 36,91

nincs választási lehetőségem, csak egy számomra megfelelő lehetőség van  21  5,24

egyáltalán nincs a számomra megfelelő lehetőség 159 39,65

nem ismerem a körmendi lehetőségeket   37  9,23

nem tudja, nem válaszolt  27   --
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A körmendi képzési lehetőségekről szóló információkat a fiatalok elsősorban az egyes 
képzőhelyek személyes, vagy világhálón történő felkeresésével szerzik (32,12%), de az informális 
csatornák működése (ismerősöktől, barátoktól szerzek információt – 22,87%) is fontos.

Ha Körmenden érdeklődsz a képzési lehetőségekről, ezt hol teszed?

fő %

nem akarok tanulni, ezért nem érdekelnek a lehetőségek   2
7

  6,57

felkeresem az egyes iskolákat, vagy az iskolák honlapján szerzek 
információkat

13
2

32,12

a munkaügyi központban érdeklődöm   6
1

14,84

hirdetések alapján tájékozódom   8
6

20,92

ismerősöktől, barátoktól szerzek információkat   9
4

22,87

egyéb*   1
1

  2,68

nem tudja, nem válaszolt   1
7

   --

A külföldi ösztöndíjak megpályázásának lehetőségeit a válaszadók közül csak kb. minden 
tizedik ismeri (9,81%, 42 fő), közülük 10-en már nyertek is ilyen ösztöndíjat, 12-en pályáztak, de 
még nem nyertek, 20-an pedig tisztában vannak a lehetőséggel, de még nem pályáztak. 229-en 
(53,50%) nem ismerik ugyan ezeket a lehetőségeket, de érdekelné őket, 141-en (32,94%) pedig nem 
is kíváncsiak azokra.

A külföldi ösztöndíjak után érdeklődők között a legtöbben a 15-19 évesek között vannak (179 fő, 
68,06%), a 20-24 évesek között 56 fő (64,37%), a 25 év felettiek között pedig 36 fő (48,00%) 
kíváncsi azokra.

2. Idegen nyelv ismeret  

A válaszadók 88,55%-a (379 fő) tud legalább egy nyelvet legalább alapfokon használni 
olvasásban vagy írásban. Két idegen nyelvet ismer 124 fő (28,97%), hármat pedig 20 fő (4,67%). A 
legkedveltebb nyelv a német, beszédben vagy írásban legalább alapfokon 346-an (80,84%) tudják 
használni, míg angolul 252-en tudnak (58,88%).

Idegen nyelv ismeret

* Interneten (7), művelődési házban (2), Hegénél (2)
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ALAPFOK

beszéd írás

fő % fő %

német 224 52,37 200 46,73

angol 139 32,48 133 31,07

olasz  10   2,37    5   1,17

orosz    2   0,47    2   0,47

görög    2   0,47    1   0,23

roma    2   0,47    1   0,23

szerb    1   0,23    0   0,00

spanyol    1   0,23    1   0,23

japán    1   0,23    1   0,23

finn    1   0,23    1   0,23

KÖZÉPFOK

beszéd írás

fő % fő %

német 108 25,23 103 24,06

angol 101 23,60  90 21,03

olasz    2   0,47    2   0,47

orosz    1   0,23    1   0,23

roma    2   0,47    2   0,47

FELSŐFOK

beszéd írás

fő % fő %

német    9   2,10    9    2,10

angol    8   1,87    7   1,63

olasz    1   0,23    1   0,23

MUNKAVÁLALLÁS, PÁLYAKEZDÉS

Ebben  a  témakörben  megvizsgáltuk  a  fiatalok  munkavállalásra  vonatkozó  terveit, 
lehetőségeiket,  a  munkakereséssel  kapcsolatos  technikáit  és  a  munkahellyel  kapcsolatos 
elvárásokat. A jelenleg dolgozóknál kíváncsiak voltunk arra, vajon mennyire érzik jól magukat a 
munkahelyükön, és mennyire érzik stabilnak azt.

1. Munkavállalás külföldön

A válaszadók harmada (34,34%, 147 fő) nyilatkozott úgy, hogy tervezi a közeljövőben, hogy 
külföldre megy dolgozni, 27,80% (119 fő) elutasította ezt a lehetőséget (nem tudja, nem válaszolt: 
162 fő, 37,85%).
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A külföldre indulók aránya a  15-19 évesek közt  a legmagasabb (38,21%), míg a 20-25 évesek 
között a legalacsonyabb (25,33%). A férfiak valamivel nagyobb hányada vállalna a határainkon túl 
munkát, mint a nőké (férfi: 38,46%, nő: 30,80%). A külföldi munkavállalási kedv az iskolázottság 
növekedésével fokozódik ( 8 általános: 30,88%, érettségi: 33,33%, felsőfokú: 45,71%).

2. Vállalkozás indítása

A válaszadók  közül  jelenleg  4  főnek  van saját  vállalkozása.  A közeljövőben  tervezi  annak 
beindítását 104 fő (24,30%). Nincsenek ilyen tervei a megkérdezettek 43,69 %-ának (187 fő).
Nem tudja, ill. a kérdésre nem válaszolt: 133 fő (31,07%).
A férfiak körében mutatkozik nagyobb vállalkozó kedv: a vállalkozni szándékozó 104 fő 71,15%-a 
(84 fő) férfi, és 19,23%-a (20 fő) nő.

3. Elhelyezkedési lehetőségek Körmenden és környékén

A  fiatalok  ¾-e  (75,79%)  a  közepesnél  rosszabbnak,  kedvezőtlennek  vagy  nagyon 
kedvezőtlennek  látja  a  városban  a  munkavállalási  lehetőségeket.  Ha  a  gazdaságilag  aktívak 
véleményét különválasztjuk, többségük (89,32%) szerint a közepesnél rosszabb, 5,71%-uk szerint 
közepes, 4,97% szerint a közepesnél jobb lehetőségek vannak Körmenden.

Véleményed szerint milyenek az elhelyezkedési lehetőségek Körmenden és környékén?
N (fő) %

nagyon kedvezőek   10  2,88
kedvezőek   22  6,34
közepesek   32  9,22
kedvezőtlenek 122 35,16
nagyon kedvezőtlenek 141 40,63
nem tudja, nem 
válaszolt

  81   --

Ha a körmendi lehetőségeket a megye más településeihez hasonlítjuk, 188 fő (59,12%, N=318) 
véleménye szerint más vasi városokban jobbak a lehetőségek, 130 fő (40,88%) szerint nincs ilyen 
különbség.

4. Munkanélküliség  

A kérdőív kitöltésekor 6 fő (1,40%) volt munkanélküli. A korábbiak során 54-en (12,62%) 
volt már munka nélkül, közülük 46-an regisztráltatták magukat. Az 54 fő közül alapfokú iskolai 
végzettsége volt 27 főnek (50%), érettségizett 17 fő (31,48), felsőfokú végzettségű volt 10 fő 
(18,52%). A munka nélkül töltött idő átlaga 9,12 hó (minimum: 2 nap, maximum: 10 év).

5. Álláskeresés  

A fiatalok többsége az álláskeresésnél az informális csatornákat részesíti előnyben, a 
munkaügyi hivatalhoz csak minden harmadik válaszadó fordulna (3,58%).
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Álláskeresésnél kinek a segítségét kérnéd, ill. vennéd igénybe?

N (fő) %

szülők, rokonok 212 53,13

barátok, ismerősök 175 43,86

hirdetések 135 33,83

munkaügyi hivatal 134 33,58

volt tanárok, mesterek   67 16,79

egyéb*   15   3,76

nem tudja, nem 
válaszolt

  29   --

6. Elvárások az ideális munkahellyel kapcsolatban  

Megkérdeztük válaszadóinkat, hogy ítéljék meg, hogy néhány, általunk felsorolt tényező 
közül melyek jellemzik számukra az ideális munkahelyet. Az értékelés négyfokú skálán történt (1: 
nagyon fontos … 4: egyáltalán nem fontos)

A legfontosabb tényezőként a kereseti lehetőségek szerepelnek, ezt a munkahely megbízhatósága és 
a munka megbecsülése követi. A munka melletti tanulás lehetősége tűnik a fiatalok számára a 
legkevésbé lényeges szempontnak.

Elvárások az ideális munkahellyel kapcsolatban (N=391)

átlag

jók legyenek a kereseti lehetőségek 1,37

ne kelljen tartani az elbocsátástól 1,42

megbecsüljék a munkámat 1,42

a munka ne legyen ártalmas az egészségemre 1,45

jó társaságban dolgozhassak 1,73

kedvező legyen az időbeosztás 1,96

érdekes munkát végezhessek 2,09

a munkám során önálló döntéseket 
hozhassak

2,14

a munkám megfeleljen a végzettségemnek 2,21

a munkahely közel legyen a lakhelyemhez 2,51

legyen lehetőségem a munka mellett tanulni 2,87

egyéb*  --

* Internet (11), fejvadász cég (4)
* fejlődési lehetőség (1), ne legyen női főnököm (1), munkahelyi étkeztetés (1), családbarát (1), autó (1), kötetlen 
munkaidő (1), szabad hétvége (1), emberi bánásmód (1), cigiszünet (1), környezetnek ne ártson (1), szívesen csi-
náljam (1), változatos (1)
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7. Munkahelyi közérzet  

A gazdaságilag aktív tesztkitöltők többsége (57,75%) nyilatkozott úgy, hogy elég jól érzi magát 
a munkahelyén, minden negyedik munkavállaló (26,76%) pedig nagyon jónak ítéli munkahelyi 
közérzetét.

Egészében véve hogy érzed magad jelenlegi munkahelyeden? (N=71)

N (fő) %

nagyon jól  19 26,76

elég jól  41 57,75

rosszul    8 11,26

nagyon rosszul   --  --

nem tudja, nem 
válaszolt

   3   4,22

A dolgozók közül 23-an (32,39%) biztos abban, hogy fél éven belül nem veszíti el jelenlegi 
munkahelyét, 29-en (40,84%) gondolja úgy, hogy ez lehetséges, 12-en (16,90%) pedig biztosak 
abban, hogy 6 hónapon belül elveszítik munkájukat.

16-an (29,63%, N=54) vélik úgy, hogy a jelenlegi munkahelyük elveszítése esetén azonnal 
találnának munkát, 22-en (40,74%) egy hónapon belül, 13-an (24,07%) fél éven belül, 3-an (5,55%) 
egy éven belül gondolják, hogy új munkához jutnak.

KULTÚRA

1. Az egyes kulturális lehetőségek igénybevételének gyakorisága

Az egyes kulturális lehetőségek igénybevételének gyakoriságát úgy mértük, hogy 
válaszadóinknak felsoroltunk néhány kulturális szabadidős tevékenységet, és megkérdeztük, hogy 
milyen gyakorisággal vették igénybe azokat a 2006-os év során.
A felsorolt lehetőségek az alábbiak voltak: 

• színház
• könyvtár
• hangverseny
• mozi
• múzeum, kiállítás
• koncert
• kocsma, söröző, pizzéria
• könyvesbolt
• disco, bál
• sportesemény (nézőként)
• kirándulás, túrázás

A következő táblázat az igénybevétel gyakoriságát szemlélteti.
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Az egyes kulturális programok igénybevételének gyakorisága

tevékenység N
1.

napont
a

2.
hetente
többszö

r 

3.
hetente

4.
havonta
többszö

r 

5.
havonta

6.
ritkábba

n

7.
soha

fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő %
színház 422 -- -- -- --  1  0,2  6  1,4 34  8,1 261 61,8 12

0
28,4

könyvtár 421  7 1,6 25  5,9 2
7

 6,4 54 12,8 79 1
8,8

152 36,1  77 18,3

hangverseny 423 -- -- -- --  2  0,5  4  0,9 24  5,7 149 35,2 24
4

57,7

mozi 424  1 0,2  3  0,7 1
1

 2,6 48 11,3 10
5

2
4,8

197 46,5  59 13,9

múzeum 418 -- -- -- --  3  0,7  8  1,9 49 1
1,7

234 56,0 12
4

29,7

koncert 418 -- --  1  0,2  4  1,0 28  6,7 53 1
2,7

204 48,8 12
8

30,6

kocsma, stb 421 13 3,1 44 10,4 8
6

2
0,4

69 16,4 69 1
6,4

95 22,5  45 10,7

könyvesbolt 419 -- --  7  1,7 1
3

 3,1 49 11,7 70 1
6,7

187 44,7  93 22,2

disco, bál 421 -- --  8  1,9 4
2

1
0,1

61 14,5 58 1
3,8

145 34,4 10
7

25,4

sportesemén
y

420  2 0,5 13  3,1 6
4

1
5,2

46 10,9 44 1
0,5

155 36,9  96 22,8

kirándulás 421  4 0,9  4  0,9 2
5

 5,9 57 13,5 77 1
8,3

201 47,7  53 12,6

Az adatokat az átlagértékek alapján rendezve látható, hogy a fiatalok a legnagyobb gyakorisággal 
vendéglátóhelyekre (kocsma, söröző, pizzéria) látogatnak el, ezt a könyvtárak, majd a különböző 
sportrendezvények követik.

Az egyes kulturális programok igénybevételének statisztikai mutatói*

tevékenység átlag szórás minimum maximum
kocsma, stb. 4,36 1,74 1 7
könyvtár 5,14 1,62 1 7
sportesemény 5,20 1,66 1 7
kirándulás 5,32 1,37 1 7
disco, bál 5,36 1,53 2 7
mozi 5,49 1,15 1 7
könyvesbolt 5,54 1,39 2 7
múzeum 5,98 1,18 3 7
koncert 6,03 1,28 2 7
színház 6,08 0,97 3 7
hangverseny 6,41 0,98 3 7

* a nagyobb átlag kisebb gyakoriságot jelent
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A nemek szerinti megoszlás alapján a nők gyakrabban járnak színházba (5,9 ill. 6,2), könyvtárba 
(4,98, ill. 5,24), hangversenyre (6,34, ill 6,47), könyvesboltba (5,41, ill. 5,7), míg a férfiak több 
alkalommal mennek koncertekre (5,76, ill. 6,26), vendéglátóhelyekre (4,16, ill. 4,52) és 
sportrendezvényekre (4,85, ill. 5,5). Nincs szignifikáns különbség a két nem között a múzeumba, 
kiállításokra járás (ffi: 6,01, nő:5,95) és mozilátogatás (ffi:5,46, nő:5,53), ill. a kirándulás, túrázás 
(ffi:5,32, nő:5,33) tekintetében.

Az életkori csoportok közül a 20-25 éves korosztály tekinthető a legaktívabbnak szinte minden 
felsorolt tevékenység terén, kivétel ez alól a hangverseny látogatás és a sporteseményeken való 
részvétel, amelyben a 15-19 éves életkori csoport mutatja a legnagyobb részvételi gyakoriságot, ill. 
a könyvesbolt látogatás, amely pedig a 25-30 éves csoportban fordul elő a legsűrűbben.

A színházba és moziba járás gyakoriságának tekintetében nincs szignifikáns különbség a különböző 
iskolai végzettségű csoportok között. A múzeumok, kiállítások, valamint a könyvesbolt látogatások 
tekintetében  a  felsőfokú  végzettségűek,  a  könyvtárba  járást  tekintve  az  érettségizettek,  a 
sportrendezvényeken való részvétel és a vendéglátóhelyek látogatottsága vonatkozásában pedig a 
szakmunkás végzettségűek átlagai  mutatják a legnagyobb gyakoriságot.  Discoba és bálokba a 8 
általános végzettek járnak a leggyakrabban.

2. Nyilvános rendezvények látogatottsága

A válaszadók az néhány konkrét kulturális események kapcsán nyilatkoztak arról, hogy 
a) jelent voltak-e az adott rendezvényen, és
b) ha igen, mennyire nyerte el az a tetszésüket (1: egyáltalán nem tetszett, bánom, hogy el-

mentem….5:nagyon tetszett, máskor is szívesen elmegyek).

A felsorolt rendezvények az alábbiak voltak:
• Flaszter Fesztivál
• Körmendi Napok
• Rába Parti Ifjúsági Fesztivál
• Tavaszünnep
• Májusfa kitáncolás
• Nagykoncert (EDDA, Republic)
• Rönkhúzás
• a KASZT előadásai

Az egyes rendezvények látogatottsága

rendezvény N részt vett nem vett 
részt

fő % fő %
Flaszter Fesztivál 42

4
309 72,9 115 27,1

Körmendi Napok 42
2

281 66,6 141 33,4

Nagykoncert 42
2

177 41,9 245 58,1

Rába  Parti  Ifj. 
Feszt.

42
1

170 40,4 251 59,6

Májusfa kitáncolás 42 122 29,1 298 70,9
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0
Tavaszünnep 42

0
118 28,1 302 71,9

Rönkhúzás 42
4

 86 20,3 338 79,7

KASZT előadásai 42
1

 68 16,1 353 83,9

Az  adatokból  látható,  hogy  a  felsorolt  rendezvények  közül  a  vizsgált  populációban  a  Flaszter 
Fesztivál  élvezte  a  legnagyobb  látogatottságot,  ezt  a  Körmendi  Napok  programjai  és  a 
nagykoncertek követték.
A megkérdezettek közül 54 fő (12,15%) nem vett részt a felsorolt rendezvények egyikén sem, 26 fő 
(6,1%) pedig valamennyin jelen volt.
A férfiak legnagyobb számban a Flaszter Fesztiválon, a Körmendi Napok rendezvényein és a Rába 
parti  Ifjúsági  Fesztiválon  vettek  részt,  míg  a  nők  többsége  szintén  a  Flaszter  Fesztivált  és  a 
Körmendi Napokat, és ezek mellett a nagykoncerteket tüntette ki figyelmével.
A  Flaszter  Fesztivál  és  a  Körmendi  Napok  programsorozata  mindhárom  életkori  csoportban  a 
leglátogatottabb rendezvény volt 2006-ban.

Az egyes rendezvények látogatói nemek és életkori csoportok szerint

rendezvény összes
résztvevő

férfi nő 15-19 év 20-25 év 25-30 év
fő % fő % fő % fő % fő %

Flaszter Fesztivál 309 13
6

69,7
4

17
3

74,2
5

19
8

75,2
8

6
8

78,1
6

4
3

57,33

Körmendi Napok 281 12
3

63,0
8

15
8

67,8
1

18
5

70,3
4

5
7

65,5
2

3
9

52,00

Nagykoncert 177  72 36,9
2

10
5

45,0
6

10
9

41,4
4

3
6

41,3
8

3
2

42,67

Rába parti Ifj. Feszt. 170  88 45,1
3

 82 35,1
9

12
3

46,7
7

3
0

34,4
8

1
7

22,67

Májusfa kitáncolás 122  54 27,6
9

 68 29,1
8

 84 31,9
4

2
5

28,7
4

1
3

17,33

Tavaszünnep 118  56 28,7
2

 62 26,6
1

 79 30,0
4

2
2

25,2
9

1
7

22,67

Rönkhúzás 86  41 21,0
2

 45 19,3
1

 62 23,5
7

1
1

12,6
4

1
3

17,33

KASZT előadásai 68  34 17,4
4

 34 14,5
9

 41 15,5
9

2
2

25,2
9

 5  6,67

A látogatottsági adatokhoz képest eltérő képet mutatnak az egyes kulturális események tetszési 
indexei.

Összességében a nagykoncertek nyerték el legjobban a résztvevők tetszését (4,28), amelyek 
esetében a nők és a 20-24 éves korosztály tetszési indexe a legmagasabb.
Minden rendezvény esetében igaz, hogy a női résztvevőknek jobban tetszettek a programok (a 
Körmendi Napok esetében nincs szignifikáns különbség). A két nem megítélésében a legnagyobb 
eltérés a Májusfa kitáncolás esetében mutatkozik, ahol – bár a részvételi arányokban nincs lényeges 
különbség – a nők tetszési indexe jóval magasabb.

Az egyes rendezvények tetszési indexe
rendezvény Σ férfi nő 15-

19
20-
24

25-30
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Nagykoncert 4
,28

4,04 4
,44

4,04 4,46 4,35

Rába parti Ifj. Feszt. 3
,78

3,76 3
,78

3,58 3,89 3,91

Flaszter Fesztivál 3
,60

3,49 3
,68

3,51 3,46 3,85

KASZT előadásai 3
,59

3,21 3
,97

2,93 3,81 4,05

Körmendi Napok 3
,52

3,55 3
,49

3,35 3,57 3,66

Tavaszünnep 3
,30

3,07 3
,69

3,04 3,48 3,38

Májusfa kitáncolás 3
,30

2,74 3
,75

3,12 3,09 3,70

Rönkhúzás 3
,29

3,00 3,5 3,31 2,90 3,66

Ha az adatokat  a  megkérdezettek  iskolai  végzettsége szerint  csoportosítjuk,  azt  látjuk,  hogy az 
egyes  rendezvények  látogatottsági  adataiban  és  tetszési  indexeiben  is  jelentős  különbségek 
mutatkoznak.

Látogatottsági arányok az iskolai végzettség alapján
rendezvény összes

résztvevő
8 általános szakmunkás érettségi felsőfokú
fő % fő % fő % fő %

Flaszter Feszti-
vál

309 219 74,24 7 58,33 6
3

74,1
2

20 55,55

Körmendi Napok 281 201 68,13 7 58,33 5
2

61,1
7

21 58,33

Nagykoncert 177 141 47,81 5 41,67 2
6

30,5
9

 9 25,00

Rába parti Ifj. Feszt. 170 134 45,42 3 25,00 2
7

31,7
7

 6 16,17

Májusfa kitáncolás 122  84 28,47 4 33,33 2
7

31,7
7

 7 19,44

Tavaszünnep 118  52 17,63 3 25,00 4
5

52,9
4

18 50,00

Rönkhúzás 86  63 21,36 3 25,00 1
6

18,8
2

 4 11,11

KASZT előadásai 68  41 13,90 4 33,33 1
7

20,0
0

 6 16,17

Az egyes rendezvények tetszési indexe az iskolai végzettség alapján
rendezvény Σ 8 általános szakmunká

s
érettségi felsőfokú

Nagykoncert 4
,28

4,10 4,33 4,33 4,39

Rába parti Ifj. Feszt. 3
,78

4,09 3,8 3,88 3,33
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Flaszter Fesztivál 3
,60

2,94 4,00 3,56 3,90

KASZT előadásai 3
,59

2,53 4,10 3,59 4,15

Körmendi Napok 3
,52

2,51 4,14 3,67 3,76

Tavaszünnep 3
,30

3,10 3,67 3,46 3,00

Májusfa kitáncolás 3
,30

3,79 3,00 3,61 2,80

Rönkhúzás 3
,29

3,82 4,00 3,33 2,00

A megkérdezettek több mint fele (256 fő, 59,95%) gondolja úgy, hogy Körmenden több nyilvános 
ingyenes rendezvényre volna igény, 37%(158 fő) elégedett azok mennyiségével, 3% (13 fő) pedig 
sokallja  azokat.  A többség azok megszervezését  az  ifjúsági  szervezetek,  az  önkormányzat  és  a 
művelődési ház feladatának tartja.

Kinek a feladata lenne a rendezvények megszervezése?
szervező fő %
ifjúsági szervezetek 25

3
60,24

önkormányzat 22
9

54,52

művelődési ház 15
5

36,90

iskolák, művelődési intézmények  85 20,24
civil szervezetek  77 18,33
vállalatok, cégek  38  9,05
magánemberek  33  7,86
nem tudja, nem válaszolt   8  --

3. Információk a helyi rendezvényekről
A  helyi  rendezvényekről  szóló  információk  forrásaként  a  legtöbb  megkérdezett  a  barátokat, 
ismerősöket, a plakátokat és szórólapokat említette.

Honnan szerzel információkat a helyi rendezvényekről?
az információ forrása fő %

barátoktól, ismerősöktől 31
2

75,00

plakátokról 28
2

67,79

szórólapokról 24
8

59,61

a helyi tv-ből 14
5

34,86

az internetről 14
1

33,89

a helyi sajtóból 12
8

30,77
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a megyei sajtóból 77 17,99
egyéb 2 0,48
nem tudja, nem 
válaszolt

12 --

4. Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat

Ebben a blokkban azt vizsgálatuk, hogy a válaszadók tagjai-e valamely könyvtárnak, ha igen, 
melyiknek, és mely könyvtári szolgáltatásokat veszik ott igénybe.

A megkérdezett 428 főből 138 (32,24%) nem tagja egyetlen könyvtárnak sem, 231-en (53,97%) a 
városi könyvtárba, 134-en (31,31%) az iskolai könyvtárba, 56-an (13,08%) egyéb könyvtárba 
iratkoztak be.

A könyvtári szolgáltatások közül a könyvek kölcsönzése, az Internet-használat és az újságolvasás a 
legkedveltebb.

Mely könyvtári szolgáltatásokat veszed igénybe?
(N=290)

könyvtári szolgáltatások fő %
könyvek kölcsönzése 23

8
82,07

internet használat  71 24,48
újságolvasás  65 22,41
keresés (helyben)  44 15,17
DVD kölcsönzés  44 15,17
CD kölcsönzés  39 13,44
könyvtári rendezvények  7  2,41

5. Szépirodalmi művek olvasása

A szépirodalmi művek olvasása esetében szintén az olvasási gyakoriságra kérdeztünk rá, kikötve, 
hogy  abba  a  kötelező  olvasmányok  elolvasása  nem  tartozik  bele.
Az  eredmények  alapján   válaszadók  2/3-a  csak  havonta,  vagy  annál  ritkábban  vesz  a  kezébe 
szépirodalmi művet, és a legnagyobb létszámú csoport minkét nemnél és minden életkorban azoké, 
akik a havi rendszerességnél ritkábbnak ítélik annak gyakoriságát. A megkérdezettek 22,43 %-a 
soha nem olvas szépirodalmi műveket.

Szépirodalmi művek olvasása
gyakoriság összesen férfi nő 15-19 év 20-24 év 25-30 év

fő % fő % fő % fő % fő % fő %
naponta  14  3,34  4  2,12  10  4,35   7  2,66  3  3,61  4  5,48
hetente többször  24  5,73 1

0
 5,29  14  6,09  13  4,94  8  9,64  3  4,11

hetente  22  5,25  9  4,76  13  5,65  14  5,32  6  7,23  2  2,74
havonta  71 16,9

4
2
5

13,2
3

 46 20,0
0

 46 17,4
9

1
3

15,6
6

1
2 

16,44

ritkábban 19
4

46,3
0

8
3

43,9
1

11
1

48,2
6

11
7

44,4
9

3
2

38,5
5

4
5

61,64

soha  94 22,4
3

5
8

30,6
9

 36 15,6
5

 66 25,0
9

2
1

25,3
0

 7  9,59

nem tudja, 
nem válszolt

 9 --  6 --    3 --   0 --  4 --  5 --
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Az  adatokat  az  iskolai  végzettséget  alapján  áttekintve  a  szépirodalmi  műveknek  a  havi 
rendszerességnél ritkábban történő olvasása a leggyakoribb minden csoportban. Az érettségizettek 
és a felsőfokú végzettségűek közül is csak minden ötödik olvas legalább heti gyakorisággal.

Szépirodalmi művek olvasása iskolai végzettség szerint
gyakoriság összesen 8 általános szakmunkás érettségi felsőfokú

fő % fő % fő % fő % fő %

naponta  14  3,34   6  2,07  1 10,00  6  7,14  1  2,86
hetente többször  24  5,73  15  5,17  --  --  5  5,95  4 11,43
hetente  22  5,25  14  4,83  --  --  6 7,14  2  5,71
havonta  71 16,9

4
 50 17,24  --  -- 12 14,2

9
 9 25,71

ritkábban 19
4

46,3
0

124 42,76  6 60,00 46 54,7
6

18 51,43

soha  94 22,4
3

 81 27,93  3 30,00  9 10,7
1

 1  2,86

nem tudja, 
nem válszolt

  9  --   5  2  1  --  1  --

SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS

A témakör kapcsán első lépésben felmértük, hogy mennyi szabadidővel rendelkeznek a fiatalok 
egy átlagos hétköznap, ill. hétvégén, majd megvizsgáltuk, hogy jellemzően milyen tartalommal 
töltik ki azt ki.

1. A rendelkezésre álló szabadidő mennyisége  

Egy átlagos hétköznapon a válaszadó fiatalok harmada 2-4 óra szabadidővel rendelkezik, 
44,34%-nak 4 óránál több szabadideje van. Az életkori csoportok közül a 20-24 évesek között 
találjuk a 4 óra feletti szabadidővel rendelkezők legnagyobb arányát (47,16%), de ugyanitt vannak a 
legtöbben azok is, akiknek legfeljebb egy óra szabadidejük van (13,17%).

Kérlek becsüld meg, hogy mennyi szabadidővel rendelkezel egy átlagos hétköznapon!
összesen 15-19 év 20-24 év 25-30 év
fő % fő % fő % fő %

nincs szabadidőm  21  5,17 1
4

  5,7
6

  
1

 1,18   6  8,00

kevesebb mint egy óra  22  5,42 1
8

 7,41   
2

 2,35   1  1,11

1-2 óra  62 15,2
7

2
6

10,7
0

1
4

16,4
7

 2
1

28,00

2-4 óra 12
1

29,8
0

7
7

31,6
9

2
8

32,9
4

15 20,00

4-6 óra  92 22,6
6

4
9

20,1
6

2
1

24,7
1

22 29,33

6-8 óra  47 11,5 3 12,3 1 12,9   6  8,00

27



8 0 4 1 4
több, mint 8 óra  41 10,1

0
2
9

11,9
3

  
8

 9,41   4  5,33

nem  tudja,  nem 
válaszolt

 22   -- 2
0

  --   
2

  --   --    --

Hétvégén a többség (67,48%) legalább egyik napja szabad, kb. harmaduk egyik hétvégi napon ráér. 
Itt is a 20-24 éveseknek jut a legtöbb szabadidő (75,29%-nak legalább egyik napja szabad). 
Kérlek becsüld meg, hogy mennyi szabadidővel rendelkezel egy átlagos hétvégén!

összesen 15-19 év 20-24 év 25-30 év
fő % fő % fő % fő %

nincs szabadidőm  21  5,13 1
5

 6,05  --  --   6  8,22

néhány óra  35  8,56 2
5

10,0
8

  
6

 7,06   3  4,11

kb. fél nap  77 18,8
3

4
5

18,1
4

1
5

17,6
5

16  21,92

az egyik nap 15
2

37,1
6

9
4

37,9
0

3
0

35,2
9

27 36,99

az egész hétvége 12
4

30,3
2

6
9

27,8
2

3
4

40,0
0

21 28,77

nem  tudja,  nem 
válaszolt

 19  -- 1
5

   --   
2

 --    
2

  --

2. A szabadidő eltöltésének helyszínei  

A minta egészét tekintve nincs szignifikáns eltérés a szabadidejüket inkább otthon, és inkább 
másutt  töltők között.  Nemenként  bontva az adatokat  látható viszont,  hogy a nőknél mutatkozik 
jelentősebb differencia – mégpedig az idejüket inkább másutt töltők javára. Az életkori csoportok 
szerint az inkább otthon maradók aránya az életkorral együtt nő (41,71% - 48,38% - 51,02% ).

A szabadidődet inkább otthon vagy inkább másutt töltöd?
összesen férfi nő
fő % fő % fő %

inkább otthon 16
7

47,0
4

8
3

54,6
0

 84 41,38

inkább másutt 18
8

52,9
6

6
9

45,3
9

11
9

58,62

nem  tudja,  nem 
válaszolt

 73   -- 4
3

  --  30   --

Ha szabadidejét nem otthon tölti, a válaszadók nagy hányada egy barátaihoz, ismerőseihez megy el, 
ill. valamilyen szórakozóhelyen (kocsma, söröző, pizzéria) találkoznak.

Ha a szabadidődet nem otthon töltöd, hová jársz leggyakrabban? (N=352)
fő %

barátok,  ismerősök 
otthona

20
4

57,95

kocsma, söröző, pizzéria 11
2

31,82

sportrendezvények  77 21,87
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disco, bál  73 20,74
mozi  60 17,04
kulturális rendezvények  40 11,36
kávéház  39 11,08
könyvtár  27   7,67
játékterem   9   2,56
egyéb*  28   7,95

A válaszadók  (N=419)  66,11%-a  (277  fő)  szerint  nincs  elegendő  szórakozási  lehetőség 
Körmenden, 19,09% (80 fő) szerint vannak ilyen helyek, ám ezek nem elég igényesek, 3,82% (16 
fő)  túlzsúfoltnak  tartja  azokat,  0,72%  (3  fő)  szerint  pedig  csak  a  középkorúaknak  nyújtanak 
szórakozási lehetőséget. 10,27% (43 fő) nyilatkozott úgy, hogy nem jár szórakozni.

3. Tévénézésre fordított idő  

A tévénézés (és videózás) kapcsán külön mértük a hétköznap és hétvégén televízió előtt töltött 
idő mennyiségét.
Egy átlagos hétköznapon a fiatalok többsége (62,23%) maximum 2 órát tölt a televízió előtt, a napi 
2 óránál többet tévézők, videózók aránya a legidősebb korosztályban a legalacsonyabb (22,67%), 
mint ahogy itt van a legtöbb olyan válaszadó is, aki egyáltalán nem néz tévét (10,67%).

Tévénézés és videózás hétköznap
tévénézésre, videózásra

fordított idő
összesen 15-19 év 20-24 év 25-30 év
fő % fő % fő % fő %

egyáltalán nem  29  6,89 1
4

 5,32  7  8,43  8 10,67

kevesebb mint egy óra  96 22,8
0

5
5

20,9
1

2
3

27,7
1

1
8

24,00

1-2 óra 13
7

32,5
4

8
5

32,3
2

2
0

24,1
0

3
2

42,67

2-3 óra  84 19,9
5

6
0

22,8
1

1
7

20,4
8

 7  9,33

3-4 óra  42  9,98 3
0

11,4
1

 7  8,43  5  6,67

4 óránál több  33  7,84 1
9

 7,22  9 10,8
4

 5  6,67

nem  tudja,  nem 
válaszolt

  7  --  --  --  4  --  3 --

Szabadnapokon a tévézésre, videózásra fordított idő összmennyisége nagyobb, 56,19%-a a 
megkérdezetteknek 2 óránál többet tölt a képernyő előtt. Az adatok alapján úgy tűnik, a 20-24 éves 
korosztály tévézik a legtöbbet, míg a 25-30 évesek fordítanak erre a legkevesebb időt.

Tévénézés és videózás szabadnapon
tévénézésre, videózásra

fordított idő
összesen 15-19 év 20-24 év 25-30 év
fő % fő % fő % fő %

egyáltalán nem  21  5,00 12  4,61  4  4,82  5  6,76

* hozzátartozók, rokonok (6), partner (7), természet (5), játszótér (1), gyülekezet (1),  hobbi (1), kert (1), kondite-
rem (1), termálfürdő (1), dolgozom (1), sétálok (1), utazás (1), edzés (1)
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kevesebb mint egy óra  55 13,0
9

28 10,77 1
6

19,28 10 13,51

1-2 óra 10
8

25,7
1

73 28,08 1
6

19,28 19 25,68

2-4 óra 13
8

32,8
6

90 34,61 2
4

28,92 23 31,08

4-6 óra  63 15,0
0

36 13,85 1
3

15,67 13 17,57

6-8 óra  25  5,95 15  5,77  6  7,23  4  5,40
8 óránál több  10  2,38  6  2,31  4  4,82 --  --
nem  tudja,  nem 
válaszolt

  8  --  3   --  4 --  1   --

4. Olvasásra fordított idő

Az előzőekhez hasonló módon mértük az olvasásra fordított idő mennyiségét. 
Az eredmények szerint a fiatalok fele (49,28%) hétköznap egy óránál kevesebb időt tölt olvasással, 
negyedük (23,56%) 1-2 órát  olvas,  15,38% viszont  egyáltalán  nem vesz olvasnivalót  a  kezébe. 
Utóbbiak aránya a 15-19 éves korosztályban a legmagasabb, itt minden ötödik válaszadó választotta 
az egyáltalán nem olvas választ, míg a 20-25 évesek közt nem volt ilyen.

Olvasás hétköznap
olvasásra

fordított idő
összesen 15-19 év 20-24 év 25-30 év
fő % fő % fő % fő %

egyáltalán nem  64 15,3
8

 55 21,4
8

 9 10,9
8

 --  --

kevesebb mint egy óra 20
5

49,2
8

13
0

50,7
8

3
6

43,9
0

3
8

50,67

1-2 óra  98 23,5
6

 44 17,1
9

2
4

29,2
7

2
8

37,33

2-3 óra  26  6,25  15  5,86  7  8,54  4  5,33
3-4 óra  10  2,40   6  2,34  3  3,66  1  1,33
4 óránál több  13  3,12   6  2,34  3  3,66  4  5,33
nem  tudja,  nem 
válaszolt

 12   --   7  --  5  --  --  --

Szabadnapon tovább nő az egyáltalán nem olvasók aránya (20,29%), a legtöbben ilyenkor is a napi 
egy óránál kevesebbet olvasók között vannak (38,16%), emelkedik viszont azoknak az aránya is, 
akik 4 óránál többet töltenek olvasással (6,28%).

Olvasás szabadnapon
olvasásra

fordított idő
összesen 15-19 év 20-24 év 25-30 év
fő % fő % fő % fő %

egyáltalán nem   8
4

20,2
9

 70 27,13 1
1

13,75  2  2,74

kevesebb mint egy óra 15
8

38,1
6

103 39,92 2
5

31,25 29 39,73

1-2 óra 10
1

24,4
0

 51 19,77 2
5

31,25 24 32,88
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2-4 óra  45 10,8
7

19  7,36 1
4

17,50 12 16,44

4-6 óra  20  4,83 12  4,65  2  2,50  6  8,22
6-8 óra   1   0,2

4
 1  0,39 --  --  --   --

8 óránál több   5  1,21  2  0,77  3  3,75  --   --
nem  tudja,  nem 
válaszolt

 14  --  5   --  7  2   --

Az iskolázottság szerint bontva az adatokat, az egyáltalán nem olvasók aránya a 8 általánost 
végzettek között a legmagasabb (hétköznap: 22,03%, szabadnapon: 27,87%), legfeljebb 2 órát a 8 
általánost végzettek 77,62%-a (szabadnapon: 57,83%), az érettségizettek 83,33%-a (73,17%), míg a 
felsőfokú végzettségűek 88,57%-a (szabadnapon: 65,71%) tölt olvasással. 4 óránál többet olvas 

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG, IFJÚSÁGPOLITIKA

1. Szervezeti tagság   

A megkérdezett  fiatalok közül 122-en (a kérdésre választ adók 28,84%-a) tagjai  valamilyen 
szervezetnek, ebből

sportegyesület 81 fő
diákönkormányzat 16 fő
kulturális egyesület 13 fő
ifjúsági szervezet  9 fő
politikai szervezet  2 fő
érdekképviseleti szervezet  2 fő
egyéb*  5 fő

A szervezeti tagok nemi és életkori megoszlása (N=122) 
férfi 85 fő 69,67%
nő 37 fő 30,33%

15-19 év 86 fő 70,49 %
20-24 év 24 fő 19,67 %
25-30 év 12 fő  9.84 %

2. Véleménynyilvánítás lehetősége a lakóhelyen  

A megkérdezettek több mint harmada (166 fő, 38,78%) véli úgy, hogy lakóhelyén nincs 
lehetősége arra, hogy véleményét valamilyen módon kinyilvánítsa. Érdekes eredmény, hogy a 8 
általánosnál magasabb végzettségűek között az iskolázottság növekedésével nő azoknak az aránya, 
akik nem találnak módot véleményük artikulálására.

„Nincs lehetőségem” választ jelölők aránya az iskolai végzettség szerint

8 általános 114 fő 38,65% (N=295)

szakmunkás   3 fő 25,00% (N=12)

érettségi  27 fő 31,76% (N=85)
* könyvklub (1), Rába Parti Fórum Egyesület (1), Finn Baráti Kör (1), ADI (1), civil szervezet (1)
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felsőfokú végzettség  22 fő 61,11% (N=36)

A kérdésben pozitív véleményt alkotók elsősorban az Internetet találják alkalmasnak véleményük 
közlésére.

A véleménynyilvánítás csatornái (N=262 fő)
internet 158 fő 60,30%
diákönkormányzat 62 fő 23,67%
önkormányzat 46 fő 17,56%
ifjúsági klub  33 fő 12,59%
helyi sajtó 29 fő 11,07%
helyi tévé 18 fő  6,87%
egyéb*  2 fő  0,76%

3. Ifjúságot érintő döntések  

Kíváncsiak  voltunk  arra  is,  hogy  mennyire  érzik  úgy  a  megkérdezett  fiatalok,  hogy  van 
lehetőségük az őket érintő városi döntésekbe beleszólni.
Az eredmények szerint a válaszadók 2/3-a (67,59%) lát erre lehetőséget, de csak 1/3  gondolja úgy, 
hogy  az  ifjúság  él  is  ezzel.  A kérdésre  választ  adók  harmada  nem tud  ilyen  lehetőségről.  (Itt 
jegyezzük meg, hogy ennél a kérdésnél volt a legkisebb a válaszadási hajlandóság.)

Mit gondolsz, van-e beleszólása Körmenden az ifjúságnak az őket érintő döntésekbe?
fő %

van ilyen lehetőség, és az ifjúság él is ezzel  78 30,83
van ilyen lehetőség, de az ifjúság nem él ezzel  93 36,76
nincs ilyen lehetőség  82 32,41
nem tudja, nem válaszolt 17

5
 --

Ebben a kérdésben a 8 általános végzettségűek képviselték legnagyobb arányban azt a véleményt, 
amely szerint nincs ilyen lehetőség (21,36%).
Az  életkori  csoportok  szerint  válogatva  az  adatokat  látható,  hogy  a  legfiatalabb  korosztály 
véleménye közel egyenlően oszlik meg a három alternatíva között, addig a 20-24 évesek, és a 25 év 
felettiek közel fele úgy látja, hogy az ifjúság nem él a meglévő lehetőségekkel.

Beleszólás az ifjúságot érintő kérdésekbe az életkori csoportok alapján
összesen 15-19 év 20-24 év 25-30 év
fő % fő % fő % fő %

van ilyen lehetőség, és az ifjúság él is ezzel  78 30,8
3

5
3

32,1
2

1
6

30,1
9

 9 25,71

van ilyen lehetőség, de az ifjúság nem él ezzel  93 36,7
6

5
3

32,1
2

2
4

45,2
8

1
6

45,71

nincs ilyen lehetőség  82 32,4
1

5
9

35,7
6

1
3

24,5
3

1
0

28,57

nem tudja, nem válaszolt 17
5

 -- 9
8

3
4

4
0

* kocsma (1), club (1)
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4. Helyi ifjúságpolitika  

A helyi ifjúságpolitika szempontjából relevánsnak tekinthető nyolc témát felsorolva arra kértük 
válaszadóinkat, hogy határozzák meg azok fontosságát, és ítéljék meg, hogy azok mennyire való-
sulnak meg városunkban. Az értékelés 5 fokú skála segítségével történt (1: egyáltalán nem fon-
tos / egyáltalán nem valósul meg; 5: nagyon fontos / maximálisan megvalósul). 

Az eredmények a kapott átlagértékek csökkenő sorrendjében a következők (N=406, 
szórás=1,28):

Mennyire fontos?
egészségvédelem támogatása 4,36
piacképes  képzési  lehetőségek
biztosítása

4,24

sportolási lehetőségek biztosítása 4,24
tehetséggondozás 4,12
ifjúsági közösségi terek biztosítása 4,00
drogprevenció 3,93
széles kulturális lehetőségek biztosítása 3,92
a közéleti aktivitás támogatása 3,61

Mennyire valósul meg 
Körmenden? 

sportolási lehetőségek biztosítása 3,18
egészségvédelem támogatása 2,86
széles kulturális lehetőségek biztosítása 2,84
ifjúsági közösségi terek biztosítása 2,74
a közéleti aktivitás támogatása 2,64
tehetséggondozás 2,59
drogprevenció 2,57
piacképes  képzési  lehetőségek
biztosítása

2,51

A megkérdezettek  szerint  tehát  a  helyi  ifjúságpolitika kitüntetetten  fontos eleme kell  legyen az 
egészségvédelem  támogatása,  amely  -  bár  a  fontosságra  adott  értéknél  jelentősen  alacsonyabb 
átlagértékkel, de – a megvalósulást jelző listán is az elsők közt szerepel. Ugyanez nem mondható el 
a piacképes képzési lehetőségek biztosításáról, amely a fiatalok szerint nagyon fontos, ám a többi 
felsorolt elemhez képest csak csekély mértékben valósul meg városunkban.
Az adatokat áttekinthetjük életkori bontásban is:

Az helyi ifjúságpolitika prioritásai az egyes életkori csoportokban
15-19 év 20-24 év 25-30 év

egészségvédelem támogatása 4,19 4,45 4,60
piacképes képzési lehetőségek
biztosítása

3,79 4,37 4,56

sportolási lehetőségek 
biztosítása

4,07 3,58 4,41

tehetséggondozás 3,98 4,20 4,28
ifjúsági közösségi terek 
biztosítása

3,91 4,05 4,07
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drogprevenció 3,58 4,09 4,41
széles kulturális lehetőségek 
biztosítása

3,55 4,16 4,36

a közéleti aktivitás támogatása 3,45 3,70 3,81

Az ifjúságpolitikai célok megvalósulása az egyes életkori csoportok szerint
15-19 év 20-24 év 25-30 év

sportolási lehetőségek 
biztosítása

3,19 3,07 3,26

egészségvédelem támogatása 2,93 3,03 2,52
széles kulturális lehetőségek 
biztosítása

2,77 2,96 2,85

ifjúsági közösségi terek 
biztosítása

2,82 2,70 2,64

a közéleti aktivitás támogatása 2,75 2,59 2,52
tehetséggondozás 2,61 2,63 2,47
drogprevenció 2,57 2,59 2,52
piacképes képzési lehetőségek
biztosítása

2,53 2,60 2,40

Látható,  hogy  a  25  év  feletti  korosztály  általában  magasabb  fontosságot  tulajdonít  az  említett 
ifjúságpolitikai  kérdéseknek,  a  célok  megvalósulásának  tekintetében  azonban  már  nincs  ilyen 
differencia. 

5. Komplex szolgáltatást nyújtó ifjúsági intézmény Körmenden  

Megkérdeztük a fiatalokat, hogy mi a véleményük egy komplex szolgáltatást nyújtó ifjúsági 
intézményről  a  városban,  és  ha  fontosnak  tartanák  annak  létrejöttét,  mely  szolgáltatások  iránt 
érdeklődnének. 
A kérdésre választ adók (415 fő) döntő többsége (356 fő, 85,78%) örömmel fogadna egy ilyen 
intézményt,  a  szolgáltatások  közül  pedig  elsősorban  a  szórakozási  és  sportolási  lehetőségek 
volnának vonzóak a számukra. 

Mely szolgáltatások iránt érdeklődnél? (N=356)
szórakozási lehetőség 293 fő 82,30%
sportolási lehetőség 231 fő 64,89%
ingyenes koncertek 217 fő 60,95%
nyelvtanulási lehetőség 172 fő 48,31%
kirándulások, túrák 166 fő 46,63%
kulturális programok 162 fő 45,50%
ingyenes Internet használat 140 fő 39,33%
támogatás a munkahelykeresésben 133 fő 37,36%
szakmát adó képzések 132 fő 37,08%
számítástechnikai tanfolyamok  96 fő 26,97%
teaház  78 fő 21,91%
szakkörök, klubok  77 fő 21,63%
előadások, ismeretterjesztő rendezvények  67 fő 18,82%
ifjúsági tanácsadó szolgálat működtetése  49 fő 13,76%
albérlet-közvetítés  44 fő 12,36%
játszóház  39 fő 10,96%
kulturális tájékoztató központ  38 fő 10,67%
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JÖVŐKÉP, JÖVŐRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

1. A lakóhely elhagyását tervező fiatalok aránya  

A következő kérdéscsoport arra vonatkozott, hogy a válaszadó tervei szerint a jövőben 
Körmenden vagy környékén marad, vagy szeretne elköltözni, és ha igen, akkor hová. 

Terveid szerint az elkövetkező években Körmenden vagy környékén maradsz, vagy szeretnél 
elköltözni?

fő %
Körmenden vagy környékén ma-
rad

15
4

36,93

Szombathelyre költözik  19  4,56
Budapestre költözik  25  5,99
más nagyvárosba költözik  46 11,03
falura költözik   9  2,16
külföldre költözik  32  7,67
egyéb*   2  0,48
nem tudja 13

0
31,17

nem válaszolt  11  --

Az eredmények szerint a megkérdezettek harmada maradna Körmenden, harmaduk elköltözne a 
városból, további egy harmad pedig még nem döntött szándékairól. A várost elhagyók többsége 
nagyvárosba költözne.

A tervei szerint Körmenden maradó, ill. a várost elhagyó fiatalok aránya életkori csoportok szerint

összesen 15-19 év 20-24 év 25-30 év
fő % fő % fő % fő %

Körmenden vagy környékén ma-
rad

15
4

36,9
3

8
4

32,0
6

3
2

39,0
2

3
8

52,05

elköltözik 13
3

31,8
9

9
0

34,3
5

2
3

28,0
5

2
0

27,40

nem tudja 13
0

31,1
7

8
8

33,5
9

2
7

32,9
3

1
5

20,55

nem válaszolt 11  --  4  --  5  --  2  --

Amint az látható, a 25 évnél idősebbek fele várhatóan Körmenden vagy környékén marad, a 20-24 
éveseknél ez a szándék közel 40%-ra jellemző, míg a legfiatalabb korcsoport nincs szignifikáns 
eltérés a választások arányában.
Az  iskolai  végzettség  szerinti  bontás  alapján  a  legnagyobb  hajlandóság  a  város  elhagyására  a 
felsőfokú végzettségűek között mutatkozik.

A tervei szerint Körmenden maradó, ill. a várost elhagyó fiatalok aránya iskolai végzettség szerint

* más városba (2)
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összesen 8 
általános

szakmunká
s

érettségi felsőfokú

fő % fő % fő % fő % fő %
Körmenden vagy környékén ma-
rad

15
4

36,9
3

 99 34,49  8 66,67 3
7

44,0
5

10 29,41

elköltözik 13
3

31,8
9

 94 32,75  2 16,67 2
4

28,5
7

13 38,23

nem tudja 13
0

31,1
7

 94 32,75  2 16,17 2
3

27,3
8

11 32,35

nem válaszolt 11  --   8  --  --  1   2

2. A mobilitás motivációs háttere  

Kíváncsiak  voltunk arra  is,  hogy vajon melyek azok a  tényezők,  amelyek a  fiatalokat  a 
Körmenden maradásra, ill. a város elhagyására bírják.
Az  eredmények  alapján  a  családi  kötelékek  a  legfontosabbak,  amelyek  városunkban  tartják  a 
fiatalokat, ez a válaszadók felénél fontos szempont, harmaduknál pedig a megszokás az, ami miatt 
nem tervezik Körmend vagy környéke elhagyását.

Ha továbbra is Körmenden élsz majd, ez azért lesz, mert…

fő %

ideköt a családod 20
9

50,12

megszoktad 13
7

32,85

jó viszonyban van az itteni 
emberekkel

 88 21,10

ideköt a munkád, a megélhetésed  63 15,11

ez egy szép település/szép környék  46 11,03

biztatónak látod a település helyzetét  18  4,32

itt biztatónak látod gyereked jövőjét  10  2,40

itt színvonalas kulturális élet van   4  0,96

egyéb*   9  2,16

nem tudja, nem válaszolt  11  --

Az elköltözés mellett szóló érvek közül a legfontosabb a fiatalok számára az, hogy úgy érzik, másutt jobb 
életlehetőségek várják őket,  ill.  – feltehetőleg ezzel összefüggésben – az, hogy másutt kapnak megfelelő 
munkát (a munkavállalásra vonatkozó két választ összesen a megkérdezettek 51,55%-a jelölte meg).

Ha elköltözöl Körmendről, ez azért lesz majd, mert…

fő %

másutt jobb életlehetőségek vannak 16
5

39,57

máshová köt a munkád 13 33,33

*nincs pénz elköltözni (3), itt van a párom (2), itt van a házunk (2), a térség jövője (1), nem túl nagy (1)
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9

máshová kötnek a tanulmányaid  93 22,30

a Te képzettségeddel kilátástalannak látod a munkához 
jutást

 76 18,22

nem szeretsz itt élni  58 13,91

máshová köt a családod  35  8,39

kilátástalannak látod a lakáshoz jutást  31  7,43

egyéb**   7  1,68

nem tudja, nem válaszolt  11  --

3. A város helyzete, fejlődése  

A  következőkben  azt  kértük  válaszadóinktól,  értékeljék  Körmend  fejlődését  az  utóbbi 
években, és helyzetét az ország hasonló kisvárosaihoz képest.
A fiatalok döntő többsége (70,17%) városát fejlődőnek látja, a válaszadók 2/3-a szerint az utóbbi 
években Körmend lassú fejlődést mutat. 

Körmend fejlődése az utóbbi években
fő %

rohamosan fejlődik  37  9,05
lassan fejlődik 25

0
61,12

stagnál  74 18,09
lassan hanyatlik  27  6,60
rohamosan hanyatlik  21  5,13
nem  tudja,  nem 
válaszolt

 19   --

Az  ország  hasonló  kisvárosaihoz  képest  Körmend  helyzetét  a  többség  (62,70%)  átlagosnak 
gondolja, minden harmadik válaszadó szerint azonban a város az átlagosnál rosszabb helyzetben 
van.

Körmend helyzete az ország hasonló kisvárosaihoz képest
fő %

az átlagosnál jobb  28  7,41
átlagos 23

7
62,70

az átlagosnál rosszabb 11
3

29,89

nem  tudja,  nem 
válaszolt

 50   --

** romák (3), jobb munka (1), pletyka (1), sportkarrier (1), meguntam (1)
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Az ifjúság legégetőbb problémái

Válaszadóinkat megkérdeztük, mi az a három dolog, amelyet a körmendi ifjúság legégetőbb 
problémájának tartanak. A felsorolt 11 alternatíva közül a legtöbb szavazatot a munkanélküliség kapta, 
majd a szórakozási lehetőségek hiányát, ill. (talán a munkavállalási problémákhoz is kapcsolódóan) a 
jövő bizonytalanságát említették a fiatalok.

A körmendi ifjúság legégetőbb problémái
fő %

munkanélküliség 24
0

63,49

szórakozási lehetőségek hiánya 18
6

49,21

a jövő bizonytalansága 18
2

48,15

alkoholizmus 15
7

41,53

továbbtanulási lehetőségek hiánya 10
5

27,78

a családok válsága  91 24,07
a lakáshelyzet megoldatlansága  84 22,22

kábítószer elterjedése  75 19,84

bűnözés  71 18,78

környezetszennyezés  61 16,14

a társas kapcsolatok hiánya  42 11,1
1

egyéb*  1
3

 3,44

* romák (5), vandalizmus 81), rasszizmus terjedése (1), neonácik (1), értékválság (1), az életszínvonal romlása (1), a fia-
talok neveletlensége (1), deviáns viselkedés (1), dohányzás (1)

SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNYEK

Ebbe  a  kérdés-blokkba  két  téma  került,  az  egyik  a  fiatalok  értékrendjének  egyes  elemeire 
vonatkozott, a másik pedig arra, hogy mire büszkék, ill. mi az, amit szégyellnek városukban.

1. Értékrend  

1-től 5-ig terjedő értékeléssel ítélték meg a válaszadók azt, hogy az általunk felsorolt értékek 
számukra mennyire fontosak (1: egyáltalán nem fontos, 5: nagyon fontos).

Az eredmények szerint az összes válaszadót tekintve a család a legfontosabb érték, ez minden 
korcsoportra igaz, viszont ha az adatokat nemenként bontjuk, akkor látható, hogy a férfiak esetében 
a  munka,  hivatás  magasabb  átlagértéket  kapott.  Ebben  a  kérdésben  mutatkozik  egyébként  a 
legnagyobb  különbség  a  női  és  férfi  válaszadók  között.  A  családot  a  fontossági  sorrendben  a 
barátok,  ill.  a  szabadidő  követi.  A  legkevésbé  fontosnak  mindkét  nem  és  mindhárom  életkori 
csoport a politikát tekintette.
Az átlagpontszámok az életkor növekedtével párhuzamosan növekvő tendenciát mutatnak. 
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A fenti adatok alapján el lehet gondolkodni azon, hogy a válaszok és a szubjektív vélemények, még 
ha sokszor ellentmondásosak is, milyen szintű változtatást követelnek. Minden vélemény bent maradt, bár 
lehet, hogy a kelleténél részletesebb, azonban így lehet igazán átlátni mennyire mások a megközelítések.

Ítéld meg, hogy az alábbiak mennyire fontosak számodra!
összesférfinő15-19 év20-24 év25-30 

évcsalád4,664,344,784,544,604,84barátok4,274,134,314,254,234,32szabadidő, 
kikapcsolódás4,154,104,214,014,104,34munka, 

hivatás4,054,543,563,644,014,51pénz4,003,854,013,904,014,09kultúra, 
műveltség3,262,903,432,753,253,79hagyományok2,852,752,952,372,853,33vallás, 

hit2,492,322,662,172,452,85politika, közélet2,232,092,371,942,312,44

2. A lakóhellyel kapcsolatos büszkeség, ill. kellemetlenség

Megkérdeztük  válaszadóinkat,  van-e  olyan  dolog,  amelyre  büszke,  és  amit  szégyell  vagy 
kellemetlennek tart Körmenden.

Amire büszkék a válaszadók (N=248):
Batthyány-kastély / örökség  99 39,92%
kosárcsapat  88 35,48%
a belváros felújítása, Sétáló utca  53 21,37%
Rába és környéke  36 14,52%
Várkert  33 13,31%
régi kosárcsapat  18   7,26%
kulturális rendezvények, koncertek  17   6,85%
szép fekvés, természeti kincsek  10   4,03%
gimnázium    9   3,63%
Batthyány kultusz    9   3,63%
az itt élő emberek    8   3,23%
Rába Parti Magyar Ünnep    7   2,82%
sportolók eredményei    7   2,82%
Tesco    6   2,42%
BBÁ Néptáncegyüttes    5   2,02%
KASZT    5   2,02%
könyvtár    5   2,02%
történelmi múlt    5   2,02%
Rázsó    5   2,02%
iskolák    5   2,02%
műemlékek, szép belváros    4   1,61%
Színház    4   1,61%
Ifjúsági referens /Hege kitartása és szervezőkészsége    3   1,21%
kézilabda csapat    3   1,21%
Dinamika SE    3   1,21%
folyamatos fejlődés    3   1,21%
rőzsegát    3   1,21%
kocsmák    3   1,21%
Múzeum    3   1,21%
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CSELEKVÉSI TERV
A felmérés alapjául szolgál egy 5 évre meghatározó tervnek, mely a körmendi fiatalok igényének 

megfelelő, progresszív irányú és a város fejlődéséhez, jövőbeni terveihez szorosan kapcsolódik.

A kiértékelés alapján 8 összevont, meghatározó fővonalat követtünk, amelyek nagyvonalakban, de 
még is részleteiben taglalja azon lehetőségeket, irányokat, ami a kiértékelt vélemények evidenciája.

Tanulás, képzés

KIÖ    2   0,81%
24 órás vetélkedő    2   0,81%
ADI    2   0,81%
Olcsai Iskola    2   0,81%
sokféle szupermarket    2   0,81%
szép környék, környező települések    2   0,81%
hagyományok ápolása    2   0,81%
ha megépülne a wellness-központ    2   0,81%
az egész város    2   0,81%
javult az utak minősége    2   0,81%
Kónya és az ottani törzsközönség    2   0,81%
kollégium    2   0,81%
MTE pálya    2   0,81%
Rákóczi út    2   0,81%
Rába-strand    1   0,40%
Rába-parti élet    1   0,40%
csónakkikötő    1   0,40%
„hétemeletes”    1   0,40%
Dózsa Gy. utca    1   0,40%
közös eredményeink    1   0,40%
ipari park    1   0,40%
új gyárak    1   0,40%
szimpózium    1   0,40%
hagyományőrző rendezvények    1   0,40%
Bóbita    1   0,40%
kulturális egyesületek    1   0,40%
óvodák    1   0,40%
piramis tölgyfasor    1   0,40%
kedves könyvtárosok és DM pénztárosok    1   0,40%
Polgármester    1   0,40%
egészségügy    1   0,40%
biztonság    1   0,40%
rendezett városkép    1   0,40%
városfejlesztések    1   0,40%
egyre szebb és jobb a város    1   0,40%
a város és az ország szeretete    1   0,40%
élhető hely    1   0,40%
megmaradhatott a kórház és a határőrség    1   0,40%
kibővített szennyvíztisztító- és csatornahálózat    1   0,40%
Flaszter Fesztivál    1   0,40%
S-Be    1   0,40%
Monaco    1   0,40%
Zenés    1   0,40%
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Feladatok
1. Az általános és középiskolák tekintsék át a diákönkormányzatok tevékenységét, fektessenek hang-

súlyt a diáksegítő nevelők továbbképzésére, motiválására
2. Az intézmények biztosítsák az iskolai diákönkormányzatok számára a megfelelő megnyilvánulási 

formákat, így elősegítendő az iskolai kommunikáció, belső és külső irányokba
3. Továbbra  is  támogatni  kell  a  fiatalok  továbbtanulását  segítő  ösztöndíj  rendszert  (Bursa 

Hungarica).
4. Meg kell nevezni intézményenként ifjúságügyi felelősöket, akik egymással, az önkormányzattal és 

szakemberekkel közösen dolgoznak a település ifjúsága érdekében. Az ezen a területen dolgozó 
intézmények, szervezetek között hatékony és naprakész információ-áramlást kell kialakítani. 

pizzériák    1   0,40%
nemzeti koncertek    1   0,40%
aktív sportélet    1   0,40%
focicsapat    1   0,40%
tekecsapat    1   0,40%
úszók egyre jobb teljesítményei    1   0,40%
kosár utánpótlás    1   0,40%
nincs annyi tüntetés    1   0,40%
a politika józansága    1   0,40%
temető    1   0,40%
IV. Béla szobor    1   0,40%
Evangélikus templom    1   0,40%
Hősök tere    1   0,40%
kulturális értékek    1   0,40%
ifjúsági mozgalmak    1   0,40%
ifjúsági élet    1   0,40%
Hősök tere    1   0,40%
szórakozási lehetőségek    1   0,40%
Május 1.    1   0,40%

Amit szégyellnek válaszadóink (N=221)
romák  53 23,98%
koszos, szemetes utcák  39 17,65%
igényes szórakozóhelyek hiánya  31 14,03%
kevés munkahely, munkanélküliség  23 10,41%
Bartók 5.  19   8,60%
Várkert  16  7,24%
sok a rongálás, vandalizmus  13  5,88%
kastély állapota, kihasználatlansága  12  5,43%
környezetszennyezés  10   4,52%
8-as forgalma a belvároson át  10   4,52%
az emberek mentalitása    9   4,07%
vasútállomás    8   3,62%
Rába szennyezettsége    7   3,17%
Rába üdülőkörnyezete, nincs szép strand    6   2,71%
sok élelmiszerbolt    5   2,26%
halott város, nincs semmi, unalmas    5   2,26%
mozi    5   2,26%
nincs játszótér    4   1,81%
kulturális élet hanyatlása    4   1,81%
politikai megmozdulások, tüntetések    4   1,81%
hajléktalanság    4   1,81%
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5. Fejleszteni  kell  a  diákok  állampolgári  jogokkal,  társadalomismerettel  kapcsolatos  képzését. 
Ugyanezen témában képzéseket kell szervezni a pedagógusok és az ifjúságsegítők számára, vala-
mint az ifjúsággal foglalkozó szakok felsőoktatási tematikájának a részévé kell tenni a diákjogok-
kal kapcsolatos ismereteket. Az iskolákban működő diákönkormányzatokat, mint az ifjúsági (kö-
zösségi) fellépés első lépcsőfokait támogatni és segíteni kell.

Felelőse: 
• Oktatási Intézményvezetők
• Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Határidő: Folyamatos

bűnözés, közbiztonság hiánya    4   1,81%
Bartók lakótelep    4   1,81%
parkoló, Fő tér    4   1,81%
Sétáló utca, Fő tér átgondolatlan felújítása    4   1,81%
felújítatlan házak, „lepukkant negyedek”    3   1,36%
kosárlabda dominanciája a többi sportág rovására    3   1,36%
minden a kosár körül forog    3   1,36%
sportolási lehetőségek korlátozottsága    3   1,36%
nincs normális uszoda    3   1,36%
Alsóberki    3   1,36%
nincs buli, disco    3   1,36%
sok kéregető    3   1,36%
rendbontó elemek    2   0,90%
sok kábítószeres    2   0,90%
alkoholizmus    2   0,90%
igen lassú fejlődés    2   0,90%
vásárlási lehetőségek korlátozottsága    2   0,90%
diszkók    2   0,90%
Polgármester    2   0,90%
pénzügyi helyzet    2   0,90%
Rákóczi úti koszos épületek    2   0,90%
a fiataloknak nincs semmire lehetősége    2   0,90%
aluljáró állapota    2   0,90%
műemlékek állapota    2   0,90%
piramis tölgyfasor pusztulása    1   0,45%
nincs turizmus    1   0,45%
rossz kereseti lehetőségek    1   0,45%
gyárak bezárása    1   0,45%
nem működik jól a szelektív hulladékgyűjtés    1   0,45%
neonácik    1   0,45%
Rába Áruház jelenlegi kihasználása    1   0,45%
Tempó ABC    1   0,45%
Lidl    1   0,45%
Plus    1   0,45%
Penny    1   0,45%
Kölcsey Ált. Isk. épületbelsejének műemlékhez nem
méltó átalakulása és az iskolaudvar „parkosítása”    1   0,45%
nincs lehetőség családi kikapcsolódásra    1   0,45%
sportegyesületek alultámogatása    1   0,45%
nincs az iskolákig kerékpárút    1   0,45%
szegényebb emberek lenézése    1   0,45%
irigykedés    1   0,45%
okoskodó, de semmit nem értő emberek    1   0,45%

42



Munkavállalás, pályakezdés

Feladatok
1. Közös együttműködés a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségével
2. Több állásbörze szervezése
3. A nemzetközi lehetőségek, pályázatok figyelése, erről való tájékoztatás
4. Olyan munkahelyek teremtése, melyek a megfelelően kvalifikált fiatalok számára nyújt munkale-

hetőséget, valamint a kvalifikáltság függvényében ad lehetőséget

„sok hülye fiatal”    1   0,45%
Zenés klub    1   0,45%
Resti    1   0,45%
nincs cigánybál    1   0,45%
sok román származású    1   0,45%
közigazgatás    1   0,45%
parkok    1   0,45%
kevés zöldövezet    1   0,45%
sok cigiző fiatal    1   0,45%
Kölcsey F. Gimnázium    1   0,45%
kevés koncert    1   0,45%
kevés rendezvény    1   0,45%
sok a lopás a rendezvényeken    1   0,45%
kulturális értékek veszni hagyása    1   0,45%
külváros    1   0,45%
Fő téri lakások    1   0,45%
graffiti a házak falán    1   0,45%
prostituáltak    1   0,45%
csövesek    1   0,45%
kosárcsapat    1   0,45%
a kosárlabda túlzott támogatása    1   0,45%
Fényes épülete    1   0,45%
Thököly utca    1   0,45%
Centrál üzletház kinézete    1   0,45%
szürke, egyhangú épületek a Rákóczi út mentén    1   0,45%
szürke, egyhangú épületek a Rákóczi út mentén    1   0,45%
régi gyárépületek    1   0,45%
sok rosszindulatú ember    1   0,45%
belterjességből fakadó hiteltelenség    1   0,45%
családi erőszak    1   0,45%
a pártok között nem született egyezség    1   0,45%
fiatalság neveletlensége    1   0,45%
sok ostoba ember kerül ki az iskolákból    1   0,45%
Centrál üzletház kinézete    1   0,45%
folyamatos állapotromlás    1   0,45%
KRESZ-park helyén bolt    1   0,45%
MÉH-telep    1   0,45%
kutyapiszok, szájkosár nélkül sétáltatott kutyák    1   0,45%
közvilágítás    1   0,45%
továbbtanulási lehetőségek szűkössége    1   0,45%
vasúti és buszközlekedés    1   0,45%
Szentgotthárd, Vasvár lekörözte városunkat    1   0,45%
szobor a posta mellett    1   0,45%
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• A munkanélküliség megelőzése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fiatalok megala-
pozott pályaválasztására. Az orientáció során figyelembe kell venni a munkaerőpiac várható 
igényeit, ugyanakkor számolni kell – a gazdasági szerkezet és a szakmastruktúra változása mi-
att, illetve a megalapozatlan pályaválasztásból eredő hibák korrigálásából fakadó – pályakor-
rekciós lépések gyarapodására.

• A tovább nem tanuló, a középfokú oktatási rendszerből lemorzsolódó, már nem tanköteles fia-
talokat vissza kell segíteni a képzési rendszerbe, különben fennáll annak a veszélye, hogy a 
halmozottan hátrányos helyzetű, a munkaerőpiacról társadalmi csoportban kerülnek.

• Segíteni kell  a diplomás fiatalok városunkban történő elhelyezkedését.  Ösztöndíj  alapítás a 
vállalatok, vállalkozók, intézmények munkáltatói igényének felmérésével, közös alap megte-
remtésével.

• Javítani szükséges a fiatalok helyzetével foglalkozó szervezetek, intézmények és a civil szek-
tor közötti információáramlást.

1.
Felelőse:

• Munkaügyi Központ Körmendi Kirendeltsége
• Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
• Ifjúsági referens

Határidő: Folyamatos

Otthonteremtés, szociális helyzet

1. A városban jelenlévő cégek, vállalkozások bevonása a foglalkoztatási programokba, képzésekbe, 
az alkalmi vagy állandó munkavállalás elősegítése érdekében. Vállalkozások beindításának ösz-
tönzése, a meglévők fejlesztése, segítése (pl. új lehetőségeket rejtenek magukban az idegenforga-
lomhoz kapcsolódó szolgáltatások). A piaci igények megismeréséhez szükséges, hogy a piaci sze-
replők közvetlen kapcsolatot alakíthassanak ki az ifjúsággal, hogy a visszacsatolás naprakész és 
folyamatos legyen. Rendezvények szervezésével, vagy ilyen irányú szolgáltatások kialakításával a 
fiatalok találkozhassanak a piac elvárásaival, így „védett vagy ellenőrzött” körülmények között 
felkészülhetnek az álláskeresési folyamatra és a munkavállalásra. 

2. A fiatalok otthonteremtését támogató lehetséges eszközök minél szélesebb körű kihasználása (pl. 
első lakáshoz jutás támogatása). Lehetőség szerint önkormányzati bérlakások építése, összkomfor-
tos lakások biztosítása, amelyekhez a helyi fiatalok kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá.

Felelőse:
• Polgármester
• Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
• Ifjúsági referens

Határidő: Folyamatos

Életmód, egészség
 Feladatok

1. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság nagyfokú szerepvállalásával fel kell tárni az egészsé-
get veszélyeztető tényezőket.

sok rock-koncert    1   0,45%
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2. Biztosítani kell az egészségnevelés, az iskola-egészségügyi ellátás feltételeit.
3. Ösztönözni, koordinálni és támogatni kell a kortársoktatás, kortárssegítés egyre szélesebb körű 

elterjedését.
a. A város több helyszínén is kezdeményezni kell a kosárpalánkok, pingpongasztalok 

és más, különböző sportszerek telepítését, a meglévők rendbe tételét. Mind külföl-
dön,  mind hazánkban és  városunkban egyre népszerűbbek az extrém sportágak, 
amelyek legális és biztonságos műveléséhez meg kell teremteni a városban a felté-
teleket egy legális pálya megépítésével, működtetésével. A város „grund” szerű te-
reit alkalmassá kell tenni a fiatalok kötetlen sportolási és szabadidős tevékenységei-
nek folytatására. 

Felelőse:
• Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
• Ifjúsági referens
• Civil szervezetek

Határidő: Folyamatos

Szabadidő, szórakozás

1. Az iskolákban szabadidős tevékenységek fenntartása, lehetőség szerinti ösztönzése, támogatása 
(sportkörrel, táborokkal, szakkörökkel). 

2. A rendszeres ifjúsági programok támogatása a rendelkezésre álló intézményi, és infrastrukturális 
háttér által. Kedvezményes, fiataloknak szóló tanfolyamok, nyári táborok szervezése. Ingyenes, il-
letve elérhető árú rendezvények, koncertek és egyéb kulturális programok szervezése a város több 
pontján. A nyári ifjúsági programlehetőségek bővítése, a meglévő programokhoz csatlakozása fej-
lesztése (pl. nyári táborok, nemzetközi programok, versenyek, kupák). Támogatni kell a szabadidő 
hasznos eltöltését szolgáló ifjúsági közösségi programokat. (előadó- és képzőművészet, sport, kör-
nyezetvédelem, érdekképviselet stb.)

3. Testvérvárosi ifjúsági kapcsolatok kiépítése, szélesebb körű kapcsolatrendszer kidolgozása, rend-
szeres cseretalálkozók szervezése.

4. Szükséges a különböző intézmények és szervezetek programjainak egyeztetése, közös éves prog-
ramterv és rendezvénynaptár elkészítése, ingyenes terjesztése.

Felelőse:
• Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
• Ifjúsági referens
• Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár
• Civil szervezetek

Határidő: Folyamatos

Társadalmi tevékenység, érdekképviselet

1. Lehetőség szerint - évente biztosított külön összeggel pályázati rendszeren keresztül, intézményi 
infrastruktúrával – támogatni kell a már meglévő ifjúsági szervezeteket működését. Megfelelő fó-
rumok biztosítása a helyi kezdeményezéseknek. 
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2. Az alapelvekben foglaltak érdekében az önkormányzat bevonja a fiatalokat az őket érintő dönté-
sek előkészítésének folyamataiba, lehetőséget ad számukra a vélemény-nyilvánításra, javaslatté-
telre. Újra kell gondolni az eddigi  együttműködési formákat, majd a fiatalok meghallgatásával ki 
kell alakítani egy olyan új együttműködési formát, amely biztosítja az információáramlást és az 
aktív kommunikációt.

3. Támogatni kell a diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok vezetőinek helyi szintű képzé-
sét (önkormányzat,  vagy más, képzéssel foglalkozó civil szervezetek közreműködésével),  vala-
mint egyéb, országos, nemzetközi képzéseken való részvételüket.

Felelőse:
• Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
• Ifjúsági referens
• Körmendi Ifjúsági Önkormányzat

Kommunikáció, média

1. Magas színvonalú ifjúsági információs és tanácsadó központot kell működtetni a városban, amely 
kiszolgálja a korosztály széleskörű (a világ bármely részéről ide érkező fiatalok) igényeit. Fejlesz-
teni kell a meglévő ifjúsági információs és tanácsadó hálózatot (Körmendi Ifjúsági információs 
Pont). Lehetővé kell tenni a város teljes területén a hozzáférést és az egységes színvonalú szolgál-
tatást.

2. Lehetőséget kell  adni a fiataloknak a véleménynyilvánításra,  biztosítani kell  számukra ehhez a 
legmegfelelőbb kommunikációs csatornát. Pozitívan kell befolyásolnunk a helyi médiumok szere-
pét. Támogatandók a helyi médiumok (televízió, újságok, iskolarádió, kiadványok, internetes hon-
lapok, különböző fórumok) ifjúsági programjai, megfelelő szerkesztői felügyelet mellett, hogy a 
korosztály számára értékes, hasznosítható információkat, tudást adjanak közre és tovább. Ösztö-
nözzük a fiatalokat, hogy vegyenek részt a média értékközvetítő munkájában, írjanak, készítsenek 
saját újságot, műsorokat.

Felelőse:
• Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
• Ifjúsági referens

Határidő: Folyamatos

Ifjúságpolitika, ifjúsági projektek

1. Az ifjúsági bűnmegelőzési programokat (Csellengő fiatalok, Időben lépjünk), a fiatalok bűnelkö-
vetővé és/vagy áldozattá válásának megelőzését szolgáló programok segítése, támogatása.

2. Elő kell mozdítani a közoktatási intézményekben elérhető professzionális segítő, támogató progra-
mok megjelenését, lehetővé tételét. Az iskolában foglalkoztatott iskolai szociális munkás, iskola-
pszichológus, ifjúságvédelmi szakember, szabadidő szervező, diákönkormányzat munkáját segítő 
szakemberekkel vagy civil szervezetek által ellátott feladatokkal. Támogatni kell a speciális neve-
lési igényű gyerekek képző-fejlesztő programjait.

Felelőse:
• Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
• Ifjúsági referens
• Körmendi Ifjúsági Önkormányzat
• Körmend Város Önkormányzata
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 Összegzés

Az ifjúsági koncepció és cselekvési program – mint dokumentum, és mint szemlélet – elfogadása fontos 
eszköze annak, hogy az önkormányzat a kötelező és vállalt feladatait hatékonyabban ellássa. A koncepció 
lehetőséget  ad  a  továbblépésre,  módosítani  időközönként  lehetséges  és  szükséges  is  a  kulturális-
társadalmi,  gazdasági  és  jogi  változások  miatt.  A koncepcióban  megfogalmazott  kritériumok  alapján 
szükséges minden évben felülvizsgálni a cselekvési programot, amely tartalmazza a konkrét feladatokat, 
felelősöket és időkereteket. 

Az  ifjúságpolitikai  koncepció  megvalósítása  csakis,  különböző  szintű  együttműködésekkel,  aktív 
partneri  viszonyban  valósítható  meg,  ezért  különös  hangsúlyt  kell  fektetnünk  a  közös  munkára,  a 
feladatok  megosztására.  Az  ifjúsági  feladatokat  elsősorban  az  önkormányzat  intézményeinek, 
szakembereinek a közreműködésével és a civil szervezetekkel együtt kívánatos megvalósítani.

47


	SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNYEK
	2.A lakóhellyel kapcsolatos büszkeség, ill. kellemetlenség
	Az oktatási-nevelési rendszer hatékony működtetése 
	A lakosság egészségügyi és szociális körülményeinek javítása
	A kulturális intézményrendszer hatékony működtetése
	Az otthonteremtési program folytatása

	ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG
	1.Sport, sportolási lehetőségek

	Sportolás gyakorisága nemek és életkori csoportok szerint
	Sportolási lehetőségek
	3.Alkoholfogyasztás


	Az alkoholfogyasztás gyakorisága
	Az alkoholfogyasztás gyakorisága nem és életkori csoport szerint
	4.Kávé- és energiaital fogyasztás
	Milyen gyakorisággal fogyasztod a következőket? (N=399)
	A drogokkal kapcsolatos tájékozottság nem és életkori csoportok szerint


	TANULÁS, KÉPZÉS
	1.Tanulási tervek
	MUNKAVÁLALLÁS, PÁLYAKEZDÉS


	1.Munkavállalás külföldön
	2.Vállalkozás indítása

	3.Elhelyezkedési lehetőségek Körmenden és környékén
	KULTÚRA
	1. Az egyes kulturális lehetőségek igénybevételének gyakorisága

	Az egyes kulturális programok igénybevételének gyakorisága
	Az egyes kulturális programok igénybevételének statisztikai mutatói*
	2. Nyilvános rendezvények látogatottsága

	Az egyes rendezvények látogatottsága
	Flaszter Fesztivál

	Az egyes rendezvények látogatói nemek és életkori csoportok szerint
	Flaszter Fesztivál
	Nagykoncert
	Flaszter Fesztivál
	KASZT előadásai

	Látogatottsági arányok az iskolai végzettség alapján
	Flaszter Fesztivál

	Az egyes rendezvények tetszési indexe az iskolai végzettség alapján
	Nagykoncert
	Flaszter Fesztivál
	KASZT előadásai

	Kinek a feladata lenne a rendezvények megszervezése?
	3. Információk a helyi rendezvényekről

	Honnan szerzel információkat a helyi rendezvényekről?
	4. Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat
	5. Szépirodalmi művek olvasása

	Szépirodalmi művek olvasása iskolai végzettség szerint
	SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS
	1.A rendelkezésre álló szabadidő mennyisége

	Kérlek becsüld meg, hogy mennyi szabadidővel rendelkezel egy átlagos hétköznapon!
	Kérlek becsüld meg, hogy mennyi szabadidővel rendelkezel egy átlagos hétvégén!
	2.A szabadidő eltöltésének helyszínei

	A szabadidődet inkább otthon vagy inkább másutt töltöd?
	3.Tévénézésre fordított idő

	Tévénézés és videózás hétköznap
	Tévénézés és videózás szabadnapon
	4. Olvasásra fordított idő

	Olvasás hétköznap
	Olvasás szabadnapon
	TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG, IFJÚSÁGPOLITIKA
	1.Szervezeti tagság 
	A megkérdezett fiatalok közül 122-en (a kérdésre választ adók 28,84%-a) tagjai valamilyen szervezetnek, ebből
	2.Véleménynyilvánítás lehetősége a lakóhelyen
	3.Ifjúságot érintő döntések
	Beleszólás az ifjúságot érintő kérdésekbe az életkori csoportok alapján
	Az helyi ifjúságpolitika prioritásai az egyes életkori csoportokban
	Az ifjúságpolitikai célok megvalósulása az egyes életkori csoportok szerint

	5.Komplex szolgáltatást nyújtó ifjúsági intézmény Körmenden
	Mely szolgáltatások iránt érdeklődnél? (N=356)

	JÖVŐKÉP, JÖVŐRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK
	1.A lakóhely elhagyását tervező fiatalok aránya
	Körmenden vagy környékén marad
	Körmenden vagy környékén marad
	Körmenden vagy környékén marad
	Feladatok
	Munkavállalás, pályakezdés

	Feladatok
	Felelőse:

	Életmód, egészség
 Feladatok
	 Összegzés



