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A kutatás háttere és módszertana 

 

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Echo Nonprofit Network Helyi Demokárcia Audit 

programjának keretén belül rendszeres társadalomtudományi kutatással vizsgálja a székesfehérvári helyi 

demokrácia helyzetét. A helyi demokratikus deficit alakulásán túl évek óta vizsgáljuk a lakosok 

önkormányzattal, az önkormányzati munkával, döntésekkel való elégedettségét is valamint az iskolai 

demokrácia alakulását. A korábbi kutatási eredmények alapján a jövőben fontos fejlesztési irány a 

döntéshozók munkájának szakmai támogatása a lakossági vélemények szervezett formában történő 

feltárásával. Az Alba Radar program éppen erről szó, gyors és olcsó lakossági adatfelvételek (jellemzően 

telefonos vagy on-line survey kutatások) lebonyolításával egy-egy aktuális közéleti, várospolitikai vagy 

fejlesztési kérdésben megismerni a lakosok álláspontját még a döntés meghozatala előtt és a 

véleményeket, kutatási eredményeket, úgyis mint a lakosság álláspontját rendszerezett formában 

megismertetni a város vezetőivel, döntéshozó testületeivel, szakbizottságaival. 

 Az első Alba Radar adatfelvételre 2010. júniusában került sor, azóta igyekszünk havonta vagy 

kéthavonta újra lebonyolítani a kutatást. A 12. hullámra 2012. március 30. és április 1. között került sor, az 

Echo Innovációs Műhely adatfelvételi részlege 300 fős reprezentatív telefonos kutatást végzett 

Székesfehérvár felnőtt lakossága körében ebben a hónapban is. A válaszmegtagadásokból fakadó 

kismértékű torzulásokat többszempontú matematikai súlyozás segítségével korrigáltuk. A beszámolóban 

közölt adatok kor és nem szerint reprezentálják a város felnőtt lakosságát. A mintavételi hiba jelen kutatás 

esetén +/- 3-5 százalék. A kérdőívből kinyerhető empirikus adatokat kódolás után számítógépen rögzítettük 

és ellenőriztük. Az adatelemzést SPSS programmal végeztük. 

 A mostani Alba Radar kutatás médiahasználati szokásokat, a Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó 

lakossági szokásokat, a költészet napjával kapcsolatos véleményeket, a környezetvédelmi akciókban való 

részvételi hajlandóságot, az autizmussal kapcsolatos alapvető tájékozottságot valamint az adó 1 

százalékának felajánlásáról alkotott nézeteket tárta fel. A korábbi kutatási eredmények és vizsgált témák 

elérhetők a www.echosurvey.hu honlapon. 
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Húsvéti szokások a fehérvári lakosok körében 

 

A Húsvét eredetileg zsidó vallási ünnep, a választott nép egyiptomi fogságból való szabadulásának ünnepe 

volt, napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Isten Jézus által új szövetséget 

kötött az emberiséggel, amelynek lényege, hogy Jézus kereszthalála által megváltotta az emberiséget az 

eredendő bűntől és megnyitotta számára az örök életet. 

Húsvétkor a megváltás misztériumát ünnepli a kereszténység, Jézus szenvedése és kínhalála után a 

harmadik napon, Húsvétvasárnap feltámadt. A valláson kívül a Húsvét a tavaszvárás, a tavasz 

eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A 

Húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei 

a feltámadás és az újjászületés. 

Kutatásunk során kíváncsiak voltunk arra, hogy a fehérvári lakosok milyen szokásokat tartanak az 

ünnephez kapcsolódóan, illetve ezeket inkább a családok fiatalabb illetve idősebb tagjai tartják fontosnak. 

A vallási ünnepkörhöz kapcsolódóan legtöbben a húsvétvasárnapi szentmisére illetve istentiszteletre 

mennek el a fehérvári lakosok közül, a felnőtt lakosok 17 százaléka szokott részt venni ezeken, általában 

inkább az idősekre jellemző ez, de a háztartások 4 százalékánál inkább a fiatalok, illetve további 4 százalék 

esetében mind a fiatalok, mind pedig az idősek is részt vesznek az ünnepi misén illetve istentiszteleten. A 

feltámadási körmeneten 8 százalékuk van általában jelen, ezen is többnyire az idősebb családtagok. A 

nagypénteki szigorú böjtöt a lakosok 12 százaléka tartja be, a húsvét előtti negyven napos böjtöt pedig a 

lakosok 4 százaléka tartja rendszeresen.  

A nem vallási szokások közül a fehérváriak leginkább a húsvéti ételek fogyasztását tartják, 93 

százalékuk szokott ilyenkor hagyományosan sonkát, tojást vagy kalácsot enni, és ennek a szokásnak a 

tartása nem függ alapvetően az életkori sajátosságoktól. A lakosok háromnegyede az ünnep alkalmából 

meglátogatja rokonait, és közel kétharmaduk meg is ajándékozza szeretteit, utóbbi szokás főleg a fiatalok 

körében elterjedtebb. A fehérvári lakosság közel fele Húsvétkor tartja a locsolkodás szokását is, illetve 52 

százalékuk üdvözlő sms-eket is küld rokonainak, illetve barátainak. A korábbi évtizedekben nagy 

hagyománya volt az ünnep alkalmából húsvéti képeslapot vagy üdvözlő kártyát küldeni, ez a szokás az 

egyéb elektronikus lehetőségek miatt úgy tűnik háttérbe szorul, azonban a lakosok 13 százaléka postai 

úton is kifejezi még mindig üdvözletét illetve jókívánságait szeretteinek. Húsvétkor főleg a kisgyermekek 

számára nagy élmény a tojáskeresés, ezt a lakosok 13 százaléka tartja meg rendszeresen. 
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Az Ön háztartásában élők közül melyik szokást tartják az idősebbek 
és a fiatalok?
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Demográfiai megoszlás 
 

Az adatfelvételben résztvevők demográfiai megoszlása az alábbiak szerint alakult az Alba Radar e havi 

adatfelvételében: 

 

Változó Kategória % Összesen 
 

Férfi 47 Nem 
Nő 53 

100 

18-34 év 32 

35-59 év 47 

Korcsoport 

60 év és idősebb 21 

100 

nincs érettségi 36 

érettségizett 39 

Iskolai végzettség 

diplomás 25 

100 

 


