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A szavazóképes érdi lakos-
ság 66 százaléka leadná a 
voksát, ha most lennének 
az országgyûlési választá-
sok. A pártválasztók közül 
a Fideszre a megkérde-
zettek 79 százaléka sza-
vazna, míg az MSZP-re 
16 – derül ki az Akció 
Rádiusz márciusi közvéle-
mény-kutatásából. A meg-
kérdezettek több mint fele 
szerint Érden jó irányba 
haladnak a dolgok, illet-
ve Érd fejlõdik az ország 
helyzetéhez képest.

Az érdi szavazóképes lakosság 
35 százaléka a Fideszre, 7 szá-
zaléka az MSZP-re, 1 százalé-
ka az SZDSZ-re szavazna, ha 
most lennének az országgyűlési 
választások – derül ki az Akció 
Rádiusz márciusi közvélemény-
kutatásából, amelynek során 
1248 érdi lakost – körzetenként 
78-78 embert – kerestek meg. 
A válaszadók 28-28 százaléka 
nem tudta, kire voksolna, illet-
ve nem adott választ. Ha csak 
a pártot választókat nézzük, a 
Fideszre a megkérdezettek 79 
százaléka szavazna, az MSZP-re 

16, az SZDSZ-re 3, a KDNP-re, 
valamint a Jobbikra 1-1 százalék 
adná a voksát – az eredmények 
kétpárti parlamentet és elsöp-
rő Fidesz-fölényt mutatnak. A 
megkérdezettek 66 százaléka 
részt venne a parlamenti válasz-
tásokon. Ugyanilyen arányban 
mennének el szavazni az EP-
választásra is.

Elégtelenre osztályozták  
a kormányt

A közvélemény-kutatás készí-
tői azt a kérdést is feltették, 
kire szavazott a megkérdezett a 
2006-os önkormányzati válasz-
tásokon. A válaszok jelentősen 
eltérnek a tényleges adatoktól: 
a Fidesz nagy fölénybe került 
az emlékekben, az MSZP és az 
SZDSZ pedig kevesebb „memó-
ria” szavazatot kapott. A részvé-
teli arány is magasabb a valósá-
gosnál: 57 százalék, a tényleges 
49 százalékkal szemben. 

Arra a kérdésre, hogy melyik 
pártra nem szavazna semmi-
képpen, 39 százalék jelölte 
meg az MSZP-t, míg a Fideszt a 
minta 13 százaléka utasította el. 
A következő miniszterelnököt a 
válaszadók 53 százaléka szerint 
a Fidesz adja majd, az MSZP-re 
6 százalék voksolt, míg mást 9 
százalék jelölt meg. 32 százalék 
nem adott választ a kérdésre. 

A jelenlegi kormány műkö-
dését a megkérdezettek 88 szá-
zaléka osztályozta 1–5 érdem-
jegyekkel, mint az iskolában. 
Az átlagosztályzat 1,84 lett – a 
válaszadók több mint fele elég-
telent adott a kormánynak. A 
megkérdezettek 84 százaléka 
szerint az országban dolgok 
rossz irányba haladnak, mind-

össze 9 százalék szerint mennek 
jó irányba. A legnagyobb prob-
lémát a munkanélküliségben, a 
szegénységben, a korrupcióban 
és az árak emelkedésében látják 
az emberek. 

A város helyzetét sokkal 
derűlátóbban ítélik meg a 
válaszadók, mint az országét: 
a megkérdezettek 45 százaléka 
szerint Érd fejlődik az ország 
helyzetéhez képest, 43 száza-
lék szerint ugyanolyan, míg 
11 százalék szerint romlik (2 
százalék nem adott választ). A 
megkérdezettek több mint fele 
szerint Érden jó irányba halad-
nak a dolgok – 25 százalék erre 
a kérdésre nem adott választ, 24 
százalék szerint inkább rossz 
az irány.

Legfontosabb az útépítés és 
az egészségügy 

A legsürgetőbb beruházás a 
lakosság osztályzatai alapján 
az utak, illetve az egészség-

ügyi intézmények felújítása 
lenne, ezt követi a csatorná-
zás és a közbiztonság javítása. 
Legkevésbé sürgetőnek a bevá-
sárlóközpont-építést tartják az 
érdiek. A válaszadók szerint 
a legfontosabb téma a közel-
múltban a csatornázási program 
beindítása, a Sportcsarnok-ügy, 
a közbiztonság helyzete, illetve 
az iskolák és óvodák intézmé-
nyi átalakítása volt – a kulturális 
életet mindössze a válaszadók 3 
százaléka jelölte meg.

A felmérés szerint az érdiek 
szeretnek itt lakni: osztályza-
tuk átlaga az ötös skálán 4,08. 
Lakókörnyezetükkel már kevés-
bé elégedettek: a köztisztaságra 
adott osztályzat átlaga 3,13, a 
közbiztonságé 2,73, a környe-
zetvédelemé 3,46. 

Érd jövőjét a megkérdezettek 
78 százaléka kertvárosként kép-
zeli el, 12 százalék szeretné, ha 
nagyvárossá válna, 4 százalék 
szerint maradjon alvóváros, 6 
százalék pedig nem adott választ 
a kérdésre. A város fejlődéséhez 
az elkezdett és a közeljövőben 
tervezett projektek közül leg-
inkább a csatornázási pályázat, 
valamint az útépítések járulnak 
hozzá a lakosság szerint (4,48-
as átlagosztályzat), ezt követi 
a szakrendelő átalakítása, illet-
ve az óvodai férőhelyek, illetve 
a bölcsőde bővítése. A legala-
csonyabb osztályzatot (3,58) 
a városközpont rehabilitációja 
kapta.

A csatornázási programmal 
kapcsolatban a megkérdezettek 
44 százaléka látja úgy: rész-
letes, mindenre kiterjedő tájé-
koztatást kapott, 27 százalék 
szerint elég sok információ elju-
tott hozzájuk, de maradtak még 

kérdéseik. 17 százalék minimá-
lisnak jelölte a kapott tájékozta-
tást, 4 százalék semmit sem tud 
a projektről, 7 százalék pedig 
nem válaszolt. 

A kutatásban résztvevők 66 
százaléka kifejezetten igényli, 
hogy az önkormányzat rend-
szeresen, kiadványokban adjon 
tájékoztatást a város aktuá-
lis eseményeiről, 31 százalék 
viszont nem igényli ezt (2 szá-
zalék pedig nem tudja). 

Legtöbben a helyi újságokból 
tájékozódnak

A válaszadók 37 százaléka 
úgy érzi: a nehéz helyzetben 
élő lakosok számíthatnak az 
önkormányzat segítségére, 31 

százalék viszont e kérdésre 
nemmel válaszolt, és ugyan-
ilyen arányban vannak azok, 
akik erre nem tudtak válaszol-
ni. Önkormányzati képviselő-
je nevét a megkérdezettek 22 
százaléka ismeri; 35 százalék 
úgy tudja, hogy a képviselő a 
Fideszhez tartozik, 7 százalék 
szerint az MSZP-hez, 3 százalék 
szerint más párthoz, 55 szá-
zaléknak pedig fogalma sincs 
róla.

Az érdi eseményeket a meg-
kérdezettek 3 százaléka egyál-
talán nem kíséri figyelemmel, 
87 százalék a helyi újságokból 
tájékozódik, 4 százalék a városi 
televízió műsorából, 1-1 száza-
lék az érdi honlapokról, egyéb 

hírportálokról, 2 százalék az 
országos lapok, televíziók hírei-
ből, 3 százalék pedig az isme-
rőseitől szerzi a „helyiérdekű” 
információkat. Így talán nem 
meglepő, hogy a felmérésben 
résztvevők 93 százaléka meg 
tudta nevezni az önkormány-
zat lapját – 84 százalék pedig 
heti rendszerességgel kapja az 
Érdi Újságot. A helyi televíziót 
a megkérdezettek 18 százaléka 
gyakran nézi, 30 százalék csak 
a hírműsorokat követi figyelem-
mel. 33 százalék egyáltalán nem 
kíváncsi a helyi tévé műsorára, 
19 százaléknál pedig nem fog-
ható. Érd hivatalos honlapját a 
válaszadók 38 százaléka ismeri.

Végezetül az utolsó kérdés: 
büszkék lehetnek-e önmagukra 
az érdiek? A válaszadók 39 szá-
zaléka szerint igen, 20 százalék 
szerint nem, 41 százalék pedig 
nem tudja. Jövőre talán erre 
a kérdésre több – és lehetőleg 
pozitív – válasz születik majd.
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Az érdi pártválasztók négyötöde a Fideszre szavazna

A többség szerint a város fejlõdik és jó irányba halad


