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Vasas-Függő elemzés
A Vasas-függők adatait végigböngészve egy átlagos piros-kék drukker 34 éves, jellemzően
férfi, és kedvenc sportja a labdarúgás. Budapesten él, és valamelyik családtagja is ebben a
„betegségben” szenved, többnyire szintén egy csapatjátékot részesítve előnyben. De lássuk
mit is rejtenek részletesen a megadott információk.
A 2409 regisztrált Vasas drukker 80 %-a, vagyis 1936 fő
férfi, míg 20 %-a (473 fő) a nő. A legidősebb hölgyszurkoló idén
ünnepli a hetvennegyedik, míg a legidősebb férfi a
nyolcvanegyediket. A legfiatalabb Vasas drukkereket koruknál
fogva
valószínűleg
szüleik
predesztinálták
p ir os - k ék
s zur k ol ó nak , e ze n összegzésben a legfiatalabb kislány
négy, míg a legifjabb kisfiú két éves.
A szimpatizánsok 21 %-a
(514 fő) még nem
nagykorú, vagyis
18 éven aluli fiatalember (347 férfi és 167 nő). Ebből a
számból a 10 éven aluli szurkolók száma 110, s az
összes
korcsoportot
tekintve
itt
a
legkiegyensúlyozottabb a nemek eloszlása: 56 kislány,
54 kisfiú.
A fiatalkorúak, vagyis a 10-18-as korosztály 441
fővel reprezentálja magát, ebből 293 (66,5 %) férfi és
148 (33,5 %) a nő.
A 18-40-es korosztályt képviselik a legtöbben,
szám szerint 1010 fő. Ez az összes Vasas-függő
majdnem felét (42 %) teszi ki. Ebből a számból 175 nő (17 %), illetve 835 férfi (83 %).
A 40-60 év közötti korcsoportot 693-an
képviselik, mely a szurkolók 28 %-át, s egyben
második legnépesebb táborát teszi ki. Ebből 78
nő (11 %) és 615 férfi (89 %).
A 60 évnél idősebb korosztály is szép
számmal jelentkezik, összesen 155-en, ami az
összes Vasas-függő 6 %-a. Ebben a
korcsoportban a legnagyobb a nemek közötti
eltolódás, hiszen mindössze 10 % (16 fő) a nők
aránya a férfiak 90%-ával (139 fő) szemben.
A legtöbb Vasas szurkoló (szám
szerint 73-an) 1969-es évben született, vagyis
idén töltik be 38 életévüket. Ha átlagéletkort
akarunk kiszámítani, hasonló értéket kapunk,
ebben az esetben 34 a végeredmény.
Ha külön akarjuk bontani a nemeket,
ez az arány akkor sem változik lényegesen,
néhány tizedesjegynyi minimális eltéréssel a
nőknél és a férfiaknál is ugyanúgy 34 marad az
átlagéletkor.

1. oldal, összesen: 3

Vasas-Függő elemzés

Készítette Muchichka László

A
Vasas-függők
18
különböző,
saját,
kedvenc
sportágat
neveztek
meg.
Túlnyomó részük, (95 %-uk) a
csapatsportokat, míg 5 %-uk az
egyéni sportokat kedveli. Mivel
elég sokan (számszerűen 662en) egynél több sportágat
neveztek meg, összesen 3278
voksot kell vizsgálnunk.
A csapatsportok között
nagy
aránnyal
vezet
a
labdarúgás, mely a kapott
voksok több mint felét (52 %-át)
viszi el. A listán a második helyet
foglalja el a vízilabda, mely a
szavazatok
22%-ával
büszkélkedhet.
Dobogó
harmadik fokán a kézilabda áll,
13 %-al.
Érdekesség, hogy bár a
labdarúgást szeretők száma
mindkét nemnél a legnagyobb,
de amíg a férfiaknál lényegesen
nagyobb arányú a futballért
rajongók száma, addig majdnem
ugyanannyi hölgy választotta
kedvencének mind a labdarúgást
(175 fő), mind a vízilabdát (164
fő). A kézilabdát kedvelő hölgyek
száma (99 fő) is viszonylag közel
van ezekhez az értékekhez. Ez a
szám az uraknál azonban
arányait tekintve lényegesen
torzultabb, hiszen itt 1526 voks a
focira, 590 a vízilabdára, illetve
344 a kézilabdára érkezett. A
csapatsportok
közül
a
legkevesebb
voksot
a
kosárlabda és az evezés kapta.
Az egyéni sportok közül a legtöbb szavazatot az atlétika és a birkózás érte el megosztva, de
ugyancsak kedvelt a tenisz, a boksz és a vívás is. Az atlétikát kedvelők között igen kiegyensúlyozott a
nemek aránya, ezt a sportágat 21 hölgy, és 18 férfi választotta. A birkózás esetén azonban nem
meglepő módon viszonylag magas az eltérés, 35 és 4 a nemek szórása a férfiak javára. Egy másik
küzdősport, az ökölvívás esetén még eltolódottabb ez az eloszlás, itt abból a 31 Vasas fanatikusból,
akik a bokszot jelölték kedvencüknek, mindössze egy a hölgy. A legkevesebb szavazatot az evezés, a
ritmikus sportgimnasztika, a sí, és az úszás kapta.
Nem mellesleg a szülők kreativitását dicséri, hogy 7, illetve 8 éves gyermekük kedvenc
sportágaként az ovis tornát jelölték meg. Viszonylag sokan (19 fő) adta azt a választ, hogy kedvenc
sportága nincsen, bármi szóba jöhet, ami az angyalföldi csapattal összefügg.
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A piros-kék drukkerek
földrajzi elhelyezkedését tekintve
sem született nagy meglepetés, a
legtöbb Vasas-függő (47 %)
budapesti. Ha hozzájuk csapjuk a
Pest megyei drukkereket is, akkor
ez a szám felkúszik 59 %-ra. A
budapesti drukkerek tehát 1137
fővel reprezentálják magukat, a
„maradék” 1275 szurkoló további
385 város, község, avagy falu
szülötte,
lakója.
A
Vasas
fanatikusok
számát
tekintve
Budapest után a legnépesebb
hely
nem
valamelyik
nagyvárosunk, hanem Kisbér
települése 33 piros-kék-függővel.
Ezt követi Szolnok városa 32-,
majd Nagyréde 28 drukkerrel. Az első 20 Vasas-legnépesebb várost a fenti grafikon jelöli.
A 385 településből 221ben legalább egynél több, 98ban pedig legalább ötnél több
Vasas
drukker
él.
A
megyeszékhelyek
közül
(Budapesten kívül) Szolnokon él
a legtöbb szurkoló (32 fő).
Debrecen a második 15-, majd
Szeged 14 fővel. A legkevesebb
piros-kék hívő Zala megye
székhelyén, Zalaeger-szegen él
(1
fő),
míg
Veszprémből
egyetlen
Vasas-függő
sem
regisztrált.
A szimpatizánsok száma
a Pest megyével szomszédos
területeken a legnagyobb, az
ország peremmegyéiben egyre inkább csökken. Reprezentációjuk Pest megyében (Budapesttel, vagy
a nélkül is) a legnagyobb: 288-, ezt követi Heves 126-, majd Komárom-Esztergom 88 fővel. A
legkevesebb Vasas szimpatizáns Vas megyében található.
A
Vasas-függő
városok
megyénkénti eloszlása is hasonló
arányokat mutat. Pest megyében van a
legtöbb (85 város), majd ugyanúgy
Heves (26 város) és KomáromEsztergom (25 város) követi. A
legkevesebb piros-kék szimpatizáns
város Hajdú-Biharban található (szám
szerint 7 darab).
Az országhatáron kívülről is
regisztráltak, hatan Dunaszerdahelyről,
ketten Beregszászból, Pávlováról,
Rimaszombatról,
és
Szatmárnémetiből, egy drukker pedig
Modranyból, illetve Hallam Vic.-ből,
Melbourne külvárosából.
A névsorból nem minden esetben derül ki egyértelműen, de feltételezhető, hogy a regisztrált
Vasas-függők nagy része valamelyik családtagjával/családtagjaival együtt jelentkezett, s ilyenkor
rendszerint vagy mindannyian ugyanannak a sportnak áldoznak, vagy legalább is valamilyen
csapatsportnak.
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