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Kedves Gátéri Lakosok!

A  Helyi Közösségi Akadémia csapata kiértékelte 
a  lakosság  körében  végzett  kérdőíves  felmérést. 
Ennek eredményéről,  és az azok felhasználásával 
kialakított  jövőbeli  terveinkről  szeretnénk 
tájékoztatni Önöket.
Szándékunk szerint a névvel ellátott kérdőívekből 
legalább  családonként  egy  kitöltött  kérdőívre 
számítottunk, de csak 229 kérdőív érkezett vissza, 
ezek alapján az alábbi információkat tudtuk meg a 
község lakóiról:
Érdekesebb  szakmák  a  falunkban: 
fogyasztóvédelmi  előadó,  játékanimátor, 
fényképész,  fitnesz   oktató,  lovas  oktató, 
kutyakiképző,  biztosítási  ügyintéző,  könyvelő, 
pénzügyi  ügyintéző.  Amennyiben  e  szakmák 
birtokosai  hozzájárulnak,  közzé  fogjuk  tenni  az 
elérhetőségüket,  és személyesen, vagy  szervezett 
előadás keretében segítenek a lakosságnak  a saját 
szakterületükön.
Több ponton is találkozott az a gondolat, hogy mit 
szeretne  a  lakosság  megtanulni  másoktól,  és  mit 
tudna  megtanítani  másoknak.  Ezek  közül   a 
különböző  varrással,  hímzéssel,  egyéb 
kézimunkázással  kapcsolatos  tevékenységeket  az 
őszi-téli időszakban klub formájában meghirdetjük 
majd,  melyen  az  érdeklődők  részt  vehetnek,  és 
megtanulhatják  a  hozzáértőktől  a  különböző 
technikákat.  Igényként merült fel a számítógépes 
ismeretek  bővítése.  Ezt  szintén  meg  tudjuk 
valósítani  tanfolyam  keretében,  a  Faluház 
szervezésével.   Ugyancsak klub illetve tanfolyam 
keretében lehetne  jógát,  táncot  tanulni,  kártyázni, 
sakkozni.  A  Gátéri  Népfőiskola  téli  előadás 
sorozata  lehetőséget  biztosítana  szakmai  jellegű 

előadások megtartására: mezőgazdasági ismeretek, 
kertészkedés,  gyümölcsfa  szaporítás,  stb. 
témákban.  A  HKA  feladata  lesz  a  továbbiakban 
ezek  megszervezése,  oktatók  és  tanulók 
összehozása. Önök előtt pedig egy olyan  lehetőség 
lesz,    hogy  minél  nagyobb  számban  vegyenek 
részt ezeken az alkalmakon, és használják ki, hogy 
ingyen  jutnak  hozzá  ismeretekhez,  emberi 
kapcsolatokhoz, aktívan eltöltött szabadidőhöz, és 
mindezeken  túl  hozzájárulnak  a  faluközösség 
építéséhez. 
Civilszervezetek  témában  szükségesnek  tartaná  a 
lakosság  horgász-  sport-,  lovas-  és  ifjúsági 
egyesület  létrehozását.  A  HKA  tagsága  úgy 
gondolja, hogy valóban  ezeken a területeken van 
élet  a  falunkban,  és  lehetne  aktívabban 
tevékenykedni.  Jelen  pillanatban  ennek  a 
legnagyobb gátja az, hogy nem ismerjük azokat a 
lakosokat, akik irányító szerepet vállalnának egy –
egy  közösségben,  és  működtetnék  a  szervezetet. 
Egy civilszervezet hivatalossá tétele több tízezer Ft 
költséggel  jár,  és értelme csak akkor van,  ha azt 
agilis,  elkötelezett  emberek  működtetik  is.  Ezért 
kérjük,  ha  van  olyan  önként  jelentkező,  aki 
valamelyik területen vezető szerepet és ezzel aktív 
közösségi  munkát  is  vállalna,  jelentkezzen,  és 
kezdetként hivatalosan bejegyzett szervezet nélkül 
próbáljuk ki,  valóban működne-e a közösség. Ha 
olyan  pályázati  vagy  egyéb  lehetőségre 
bukkannánk,  amit  ki  lehetne  használni,  van  arra 
mód,  hogy  jogi  személyiség  nélkül  is  igénybe 
vegyük a kínálkozó lehetőséget. 
Gátért  a  legtöbben  élhető,  nyugodt,  összetartó, 
szép,  kedves,  rendezett,  barátságos,  családias, 
öregedő falunak tartják,  ahol jó a levegő és jó a 
közlekedés. A válaszadók legnagyobb száma nem 
is  költözne  el  a  falunkból,  szeret  itt  élni.  Persze 
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ellenvélemény  is  volt:  érdektelen,  irigy,  lusta, 
szegény,  nem  összetartó  jelzők  is  megjelentek  a 
kérdőíveken.   Szerencsére  ezek  a  vélemények 
vannak  kevesebben.  Akik  elköltöznének,  azok  is 
szinte  egyetlen  okot  jelöltek  meg,  a 
munkalehetőség hiányát. 
Megkérdeztük azt is, min kellene változtatnunk. A 
válaszok  között  a  legtöbb  olyan,  ami  tőlünk 
független,  vagy  pénzfüggő  beruházás,  mint  a 
csatornázás,  munkahely  teremtése.  Van  olyan 
javaslat, amelyen belátható időn belül nem tudunk 
változtatni:  nincs  esély  a  8  osztályos  iskola 
visszaállítására, és nincs esély bölcsőde indítására, 
mert ezekhez nincs elég gyermek a falunkban.  És 
volt olyan vélemény, amin tudnánk változtatni, de 
csak  közösen,  saját  személyes  odafigyeléssel, 
belátással:  ilyen a rosszindulat, passzivitás, a füst 
(nem megfelelő tüzelőanyag miatt). 
 Nem értünk egyet azzal, hogy nincs közösségi élet 
a  faluban.  Egész  évben  számtalan  rendezvény 
zajlik  a  faluban,  önkormányzati,  civilszervezetek 
által  szervezett,  óvodai,  iskolai,  csak  el  kellene 
jönni ezekre. Mivel névvel ellátott kérdőívből való 
az  információ,  láttuk,  hogy  olyan  személyek 
fogalmazták  meg  ezt  a  véleményt,  akiket  szinte 
egyáltalán  nem szoktunk látni  a  rendezvényeken. 
Sőt valószínűleg a Falulapot sem olvassák, hiszen 
Rádi  Józsefné  minden  lapszámban  részletesen 
beszámol  a  közösségben  végzett  munkáról.  Úgy 
gondoljuk,  ezer  főnyi  lakosságnak  elég  sok 
programot biztosítunk, csak ki kell használni. 
Az önkormányzatnak kötelessége a házi gondozást 
biztosítani  igény  esetén.  De  csak  a  vonatkozó 
jogszabályok  betartásával.  Az  erre  vonatkozó 
rendelkezéseket  A  szociális  igazgatásról  és 
ellátásról  szóló  93.  évi  3.  törvény,  és  az  ehhez 
kapcsolódó  36/2007.  (XII.  22.)  SZMM  rendelet 
tartalmazza. Interneten megtalálható mindkettő, de 
a   családgondozó  is  ad  róla  felvilágosítást  a 
fogadóórája  idejében  a  Faluházban.  Az  eddig 
tudomásunkra   jutott   esetekben  olyan  ápolási 
szükséglet  merült  fel,  amelyet  a  jogszabályi 
keretek között nem  tudtunk megvalósítani, illetve 
a  családnak  olyan  igénye  volt,  amelynek 
kiszolgálását  a  jogszabály  nem  tette   lehetővé. 
Tudjuk,  hogy  szükség  lenne  egy  idősgondozó 
központ kialakítására, de annak költségeihez, még 
inkább  a  további  működtetéséhez  az 
önkormányzatnak  nincs  anyagi  forrása,  és 
várhatóan  nem  is  lesz,  mert  nem   kötelező 
önkormányzati  feladat,  és az állami  finanszírozás 
csak részben fedezi a költségeket.

Változtatási  javaslatként  felmerült   a  vállalkozók 
támogatása.  Felajánlottuk  a  helyi  vállalkozóknak, 
hogy  megjelentetjük  őket  a  község  honlapján, 
eddig  nem  volt  erre  igény.  Felajánlottuk,  hogy 
email címük megadása esetén tájékoztatjuk őket a 
pályázati lehetőségekről. Összesen  2 vállalkozó élt 
ezzel  mostanáig.  Ugyancsak  lehetőséget 
biztosítunk  a  vállalkozóknak,  hogy  a  2014-20-as 
UNIO-s ciklus lehetőségeiről tájékoztatást kapnak 
itt  helyben,  megfelelő  szakembertől.   Ennek 
megszervezése folyamatban van. Ha lesz rá igény! 
Mindezektől  függetlenül  várjuk  az  ötleteket, 
hogyan segíthetnénk még a vállalkozókon. 
Szép  számmal  vannak  községünkben 
gyűjtemények  is:  régiség,  pénzérme,  bélyeg, 
szalvéta,  veterán  autó,  makett,  kártyanaptár, 
hangszer, gobelin,  kézimunkák, óra stb.  Ezekből 
kiállításokat  fogunk  szervezni,  és  a  sajtó 
bevonásával a községünk határain túlra is elvisszük 
a  hírüket.  Ezek  szervezése  folyamatosan  zajlik 
majd. 
A  napjainkban  még  fellelhető  őshonos 
gyümölcsökből  szeretnénk  egy  mintakertet 
kialakítani.  Ez  elsősorban  megfelelő  terület 
kérdése, amelyet nem könnyű megtalálni, hiszen a 
gátéri  talaj  adottságok  nem  kedveznek  a 
gyümölcsfáknak.  A  másik  lehetőség  pedig,  hogy 
aki  vállalta,  hogy a  saját  kertjében ültet  őshonos 
gyümölcsfát,  azokhoz  eljuttatunk  mintát,  vagy 
oltással,  szemzéssel  biztosítunk  lehetőséget  a 
termesztésre.  Ennek  szervezése  későbbi 
időpontban történik majd. 
Összegyűjtöttük  azokat  a  Gátérról 
elszármazottakat,  akikre  a  családjuk,  ismerősük 
valami  miatt  büszke.  Elég  sok  név  megjelent  a 
kérdőíveken,  sajnos,  cím,  elérhetőség  nélkül.  Az 
Akadémia tagjai  tovább gondolták az ebben rejlő 
lehetőséget,  és  úgy  döntöttek,  hogy  jövőre  a 
Pünkösdölő  családi  napra  megszervezzük  a 
Gátérról  elszármazottak  találkozóját.  Addig  még 
lesz  időnk  a  többieket  is  felkutatni,  címeket 
beszerezni.   Önöktől  is  várjuk  az  ez  irányú 
segítséget. 
Sajnos,  a  névtelenül  kitölthető  kérdőívekből  még 
kevesebb,  összesen  82  db  jutott  vissza  a  Helyi 
Közösségi Akadémia tagjaihoz, azok között is elég 
sok  kérdés  maradt  megválaszolatlanul,   tehát  az 
értékelésünk  nem  fedi  le  a  teljes  lakosság 
gondolatait.
A  válaszadók  legtöbbje  fontosnak  tartja,  hogy 
ismerje az önkormányzatnál folyó munkát. Ehhez 
az  információ  megszerzéséhez  legtöbben  a 
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Falulapot  használják,  de  a  személyes 
kapcsolattartás és a szórólapok is elég népszerűek. 
Legkevesebben  a  testületi  ülésekről  készült 
jegyzőkönyvekből  tájékozódnak.  Pedig  ezek 
mindegyike  megtalálható  a  Faluházban,  nyitva 
tartási  időben  bárki  olvasgathatja  azokat.  Az 
információ áramlás javításához javaslatként merült 
fel  a  települési  honlap  megújítása,  amely 
hamarosan   készen  is  lesz,  valamint  a 
képviselőkkel  való személyes kapcsolattartás. Ezt 
próbáltuk  2010  őszétől  fogadóórák  segítségével 
megoldani, de nem vezetett eredményre.  Nagyon 
fontos lenne az információ visszafelé áramlása is, 
vagyis  az,  hogy  az  önkormányzati  hivatalban  is 
tájékozottabbak  legyünk  a  faluban  zajló 
mindennapokról.  Ehhez  jó  eszköz  lesz  a  civil 
kapcsolattartók  bevonása  az  önkormányzati 
munkába. 
Összesen  31  személy  nevét  jelölték  meg  a 
válaszadók arra a kérdésre vonatkozóan, hogy kire 
hallgatnak  az  utcabeliek.  Ugyancsak  31  név 
érkezett  a  civil  kapcsolattartók  lehetséges 
személyére, legnagyobb részben megegyezett a két 
névlista. Az Akadémia tagsága, a képviselő-testület 
és  a  falu  vezetése  közösen  fogja  a  javasolt 
személyek  közül  kiválasztani  azokat,  akiket 
rendszeresen  bevonunk  az  önkormányzati 
munkába,  és  az  ő  segítségükkel  talán  befelé  is 
jobban áramlik az információ. Azt reméljük, hogy 
ezáltal  hitelesebb,  valódibb,  kevesebb  kitalációt 
tartalmazó  információ  fog  áramlani  a  lakosság 
körében. Az együttműködés módjáról és az érintett 
személyekről  részletesen   fogjuk  tájékoztatni 
Önöket. 
Kíváncsiak  voltunk  a  lakosság  elégedettségi 
szintjére  is.  Általában  elégedettséggel  tölti  el  a 
lakosságot  mindaz,  ami  az  elmúlt  néhány  évben 
megvalósult:  zebra,  falutábla,  utcatábla,  épületek 
felújítása,  vízelvezetés,  rendszeres  orvosi  ellátás, 
gyógyszertár,  sószoba,  óvodai  fejlesztések, 
programok,   a  közterületek  rendben  tartása, 
tisztaság, közbiztonság stb. 
A  változtatási  javaslatok  között  vannak  olyanok, 
amelyek  megvalósítása  rajtunk  kívülálló  okból 
nem  lehetséges,  legalábbis  egyelőre.  Ilyen  a 
kerékpárút,  a szennyvízelvezetés – ezek pályázati 
lehetőség  és  jelentős  önerő  nélkül  nem 
lehetségesek.  A  sportélet  fellendítését,  a  fiatalok 
bevonását az önkormányzat részéről már többször 
is  megpróbáltuk,  de  egyelőre  nem  találtunk 
meghallgatásra.  A  fiataloknak  kiküldött  170 
kérdőívre  mindössze  26  válasz  érkezett,  pedig 

interneten is  ki lehetett   tölteni.  Saját akarata és 
pozitív  hozzáállása  nélkül  nem  fogjuk  tudni  a 
fiatalságot  megmozdítani.  De  ha  valakinek  van 
használható ötlete, nagyon szívesen fogadnánk, ha 
megosztaná  velünk.  Ugyancsak  nem 
önkormányzati  döntés  és  szándék  kérdése  az 
emberek  hozzáállásának  megváltoztatása  sem. 
Pedig a lakossági kérdőívek szerint lenne rá igény. 
A  rendezvények  számának  növelése  a  névtelen 
kérdőívek között is igényként merült fel,  de erről 
már korábban írtam. Bankautomata telepítésének a 
lehetőségét már körbejártuk. Sajnos, olyan szigorú 
előírásai és költsége lenne a pénzintézetek részéről, 
hogy ekkora lakosságszám mellett egyik bank sem 
vállalta fel a telepítést. 
Igen,  a  járdák  valóban  nagyon  rossz  állapotban 
vannak.  De  a  legtöbb  részen  nem  a  járólapok 
minősége a probléma, csupán újra kellene  rakni, 
mert  a  fák  gyökérzete,  az  altalaj  mozgása,  a 
rágcsálók  kimozgatták  a  síkból  a  lapokat.  Amíg 
ilyen  megoldású  járdáink  vannak,  ez  a  probléma 
állandóan elő fog bukkanni.  Az önkormányzatnak 
nincs rá se személyi, se pénzügyi kapacitása, hogy 
az egész faluban újra rakjuk a járdalapokat. Ezért 
kérjük,  aki  tudja,  saját  erőből,  családi  –  baráti 
összefogással próbálja megoldani a portája előtt a 
javítást.  A  törött  betonlapok  helyett  újat  tudunk 
biztosítani. 
Rendezvényeinket a legtöbb kitöltő látogatja, mert 
színvonalasnak,  változatosnak,  jól  szervezettnek 
értékeli. Látogatják, mert ott vannak a gyermekeik 
és  az  unokáik,  mert  kikapcsolódást,  jó  időtöltést 
jelentenek,  és  javítják  a  közösségi  életet.  Akik 
nemet mondtak, azok betegségükre és idős korukra 
hivatkoztak.  Köszönjük  szépen  az  elismerő 
szavakat.  Azok  tudják  igazán  értékelni  egy-egy 
rendezvény  megvalósítását,  akik  részt  is  vesznek 
rajta,  esetleg  a  szervezési  munkákból  is  részt 
vállalnak. 
A kérdőíveken javasolt újabb rendezvények között 
szinte  csak olyanok voltak,  amelyek már korábbi 
véleményekben  is  megfogalmazódtak.  Igény 
merült  fel  továbbá  babatalálkozóra,  ezt  a  baba-
mama klub keretein belül tudjuk tovább folytatni. 
Színházi  előadás  témában  már  4  éve  vendégül 
látjuk a Bugaci Tanyaszínházat, ezt a hagyományt 
szeretnénk  megőrizni.  Ismeretterjesztő  előadások 
tartására a téli hónapokban lesz lehetőség. Bízunk 
benne,  hogy  megfelelő  számú  látogatója  is  lesz 
ezeknek  a  rendezvényeknek.  Vendégművészek 
meghívásához  pénzügyi  fedezetet  kellene 
biztosítani,  de  az  önkormányzatunk  pénzügyi 
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helyzete  nem  teszi  lehetővé  1-2  százezer  Ft 
kiadását,  a  támogatók  hozzájárulása  pedig  a 
rendezvények  lebonyolításához  kell, 
vendégművészre már nem futja. A korábban olyan 
sikeres és népszerű off-road-ot biztonsági okokból 
nem  vállalja  fel  az  önkormányzat,  illetve  nem 
találtunk  olyan  helybélit,  aki  vállalná  a 
megszervezését,  és  teljes  felelősséget  vállalna  a 
rendezvény  egészéért.  Az  elmúlt  években 
bekövetkezett  balesetek,  a  résztvevők 
némelyikének  felelőtlen  viselkedése  miatt  alakult 
ki  ez  a  hozzáállás.  Ez  sajnálatos,  mert  nagy 
tömegeket vonzott, népszerű rendezvény volt. 
Beszámolómban  többször  is  kértem  Önöket, 
segítsék  a  munkánkat  információkkal,  ötletekkel. 
Ezeket  leadhatják  az  Akadémia  aktív  tagjainak 
( Rádi Józsefné, Sinkó Lajosné, Kissné Mészáros 
Katalin,  Csáki  Benjáminné,  Gyovai  Andrásné, 
Szatmári  Józsefné,  Benkó István,  Kovács  József, 
Jánosiné  Gyermán  Erzsébet),  de  elhelyezhetik  a 
Faluházban  kihelyezett  Ötletládában  is.   Minden 
segítséget köszönünk. 
Tisztelt  Lakosság!  A Helyi  Közösségi  Akadémia 
tagjai   tovább  folytatják  a  munkát.  Következő 
feladataink a kérdőívek kapcsán felmerült igények 
megvalósítása  lesznek.  Csodákra  nem  vagyunk 
képesek, de akarattal, megfelelő hozzáállással sok 
mindent el tudunk érni. Első lépés lenne az, hogy 
mielőtt  a  negatív  kritikát  megfogalmazza  bárki, 
tájékozódjon. Legtöbbször ugyanis azt látjuk, hogy 
ha  olvasná  rendszeresen  a  Falulapot,  vagy 
megkérdezne  képviselőket,  vagy  bejönne  a 
hivatalba,  megfelelő  választ,  megfelelő 
magyarázatot  kapna  a  dolgok  állására,  és  sokkal 
kevesebb alaptalan vádaskodás érne bennünket. 
Nem  akarunk  és  nem  is  tudunk  tündérfalut 
létrehozni. De   közös összefogással, adottságaink 
kihasználásával  ,  egymásra  figyeléssel,  jó 
szándékkal   képesek  vagyunk   sokszínű,  gazdag 
közösséget alkotni és megtartani a mi legszűkebb 
hazánkban. 
Hisszük, hogy ez így van, és csak így lehet. 
Ehhez  kívánok  a  településünk  minden  lakójának 
egészséget, békességet, bölcsességet.

                          Jánosiné Gyermán Erzsébet

Pályázati felhívás!

A  Helyi  Közösségi  Akadémia  pályázatot  hirdet 
Gátér  község  logójának  az  elkészítésére.  A 
kérdőívekben az alábbi lehetőségeket nevezte meg 
a  Lakosság,  mint  Gátér  lehetséges  szimbóluma: 
lovas postás, templom, gát-ér, szürke gém, kócsag, 
darvak,  kamillamező,  Kismakkos.  Ezek 
felhasználásával,  bármilyen  technikával 
készülhetnek a jelképek, legfeljebb A/4 méretben. 

A  nyertes  pályaművet,  amely  ezentúl  minden 
Gátérról  szóló  kiadványban  megjelenik  majd,  és 
helyet  kap  a  település  honlapján  is,  a  Helyi 
Közösségi Akadémia tagsága fogja kiválasztani.

Leadási határidő: 2015. augusztus 15. Faluház

Eredményhirdetés: 2015. augusztus 20. a községi 
ünnepség keretében.

                                      Helyi Közösségi Akadémia
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