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Közösségi élet 1989-től 2018-ig Gyömörén 

Az 1989-es rendszerváltás után a tudatos közösségfejlesztés háttérbe szorult, a politikai, 

társadalmi, gazdasági átalakulások „menedzselésére” helyeződött a fő hangsúly. Így volt ez 

Gyömöre településsel is. A vasútállomásnak és a 83-as főútnak köszönhetően jó térségi 

közlekedési kapcsolatokkal rendelkezett a település, így a régióra jellemző gazdasági fejlődés 

jelentősen befolyásolta a település életét. Egyre többen vállaltak munkát a közelben 

megtelepedett ipari vállalatoknál (Győr 30 km távolságra, Pápa szintén 30 km távolságra van a 

településtől), így a jó közlekedési kapcsolatoknak köszönhetően mérséklődött a településről 

való elvándorlás. A helyi óvoda és általános iskola is segítette a helyieket, így a családoknak is 

megfelelő életteret biztosított a falu. A régió gazdasági fejlődése azonban egy nem várt 

következménnyel is járt: a munkába ingázás miatt a település egyre jobban megszűnt igazi 

közösséggé lenni. A betelepült lakosok, valamint a régi lakosok is csak „éjszakai 

szálláshelyként” használták a települést, hiszen napközben mind a munka, mind a szabadidős 

lehetőségek a közeli városok felé irányították őket.  

A polgármester asszony elmondása szerint a falu közösségi életét jellemzően három 

„intézmény” alakította. Az egyik a helyi általános iskola, a másik az egyház, a harmadik pedig 

az önkormányzat. Bár a településen több civil szervezet is működött, közülük a helyi 

nyugdíjasklub, valamint a polgárőrség fejtett ki valamilyen érdemleges tevékenységet, de a 

település közösségi életére ezek is elenyésző hatással voltak.  

Gyömöre település általános iskolája a Háry László Általános Iskola, amelynek Kajárpécen is 

van tagintézménye, és amely a település kb. Húsz kilométeres környékéről fogad tanulókat. Az 

iskola központi intézmény a településen, a nevelési-oktatási tevékenysége mellett számos 

szabadidős, kulturális tevékenységet is ellát. Minden évben sportnapot szerveznek az iskola 

diákjai, azok szülei számára, de a 

helyi lakosság is bekapcsolódhat a 

rendezvénybe. A 

közösségfejlesztés szempontjából 

talán a legfontosabb a minden 

évben megrendezésre kerülő 

Hagyományőrző Nap, amely a 

helyi, és térségi hagyományokat 

hivatott ápolni. A rendezvény 
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része egy hagyományőrző verseny is, amelyen egyéni énekesek, táncosok, zenekarok, 

tánccsoportok, mesemondók, vers- és prózamondók mérik össze a tehetségüket. A rendezvény 

mindenki számára nyitott, a falu lakosságának (főleg a fellépő gyermekek tágabb családjai) 

jelentős része részt vesz rajta. Az önkéntesség is szerepet játszik az iskola életében, ez főleg a 

szülői munkaközösség köré épül, így az egyes ünnepségek, rendezvények kapcsán önkéntes 

munkával segítik a rendezvény megvalósulását. 

Az egyházi (római katolikus és evangélikus) közösségi élet főleg a vallás köré csoportosul, az 

egyházi ünnepekkor megszervezett rendezvények jellemzik, természetesen a folyamatos 

közösségi hitéleti tevékenység mellett. Ugyanakkor szintén kiemelendő terület, ugyanis van 

olyan egyházi rendezvény, amely a közösségfejlesztés szempontjából jelentős, ez pedig a 

minden év karácsonya előtt megszervezett Adventi Koncert. Ez a rendezvény már 

hagyományos a településen, és a fő jellemzője, hogy a falu lakosai ilyenkor egy 

Szeretetvendéglátásra is meginvitálják egymást. Ez utóbbit főleg a helyi nyugdíjasklub 

koordinálja. Ez az együttműködés bíztató kezdet volt, de sajnos csak ennyi maradt belőle, nem 

fejlődött tovább. 

Az önkormányzat közösségfejlesztő tevékenysége eléggé korlátozott volt, amelynek 

leglényegesebb akadályaiként a polgármester asszony az anyagi források, illetve a megfelelő 

szakemberek hiányát nevezte meg. Az önkormányzat fenntartásában lévő könyvtár kisebb 

klubfoglalkozásokat szervezett, de ezeket sem rendszeresen. Az önkormányzat legnagyobb 

rendezvénye a minden év júniusában megszervezett Falunap volt. Ennek a rendezvénynek 

inkább szabadidős, szórakoztató funkciója volt, a közösségfejlesztés szempontjából inkább a 

közös kikapcsolódás lehetőségét hordozta magában. Természetesen itt meg kell említeni az 

önkormányzat azon tevékenységét, amely a helyi civil szervezetek támogatására irányult, így a 

helyi polgárőrség és a helyi 

nyugdíjas klub is minden évben 

támogatva volt. 

Látható, hogy a közösségi 

tevékenység a településen nem 

volt rendszeres, átgondolt, 

koncepcióra épülő. Így 2018-ra 

eljutott a közösség oda, hogy a 

kohézió nagyon gyenge volt, nem 
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volt olyan a közösségi élet, amelyben a település lakosai a közösséghez való tartozást, a 

települési hagyományokat megélhették volna. Ez számos egyéb negatív következménnyel is 

járt, szinte „ördögi körbe” került a közösség. Például azok a tevékenységek, amelyeket egy 

egészséges közösségben akár társadalmi munkában, önkéntesen végeznének, nem, vagy csak 

ellenszolgáltatásért valósultak meg. 

A helyi identitás közösségi megerősítését további két tényező is akadályozta. Az egyik, hogy 

Gyömöre település nem rendelkezett testvértelepülési kapcsolatokkal, a másik pedig, hogy a 

falunak 2015 áprilisáig még saját címere és zászlaja sem volt. 

A településükért tenni akaró, helyi meghatározó emberek részéről folyamatosan kitermelődött 

az igény, hogy valamilyen módon változtassanak ezen a helyzeten, amelyhez 2018-ban plusz 

motivációt adott egy pályázati lehetőség is. 

 

 

 

 


