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ELŐSZÓ 

 

Gönyű Község Önkormányzata 2020 januárjában kezdett foglalkozni a kulturális koncepció 

és stratégia megalkotásával. A koncepció megalapozásaként kérdőíves felmérést végeztünk, 

melyet olyan civil szervezeti és intézményi vezetők, valamint a településért dolgozó 

szakemberek töltöttek ki, akik a helyi kulturális élet egyes szegmenseinek megálmodói, 

irányítói, és akik aktív munkájukkal hozzájárulnak a közművelődési munkához. 

Az új stratégiai dokumentum támaszkodik a 2019-ben készült SWOT-analízisre, a települési 

arculati kézikönyvben szereplő értékleltárra, más települések koncepcióalkotás terén elért 

tapasztalataira, (szerkezete és elméleti megalapozása merít Pomáz, Veszprém és Cegléd 

városok kulturális koncepciójából), és épít a frissen alakult Kulturális Bizottság javaslataira is. 

Az anyagot véleményezte Sörös Ferenc a HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

vezetője, illetve a Rügybázis Kulturális Egyesület irodavezetője, dr. Herke Zoltán az 

Arrabona EGTC fejlesztési divízióvezetője, és Tamás Istvánné a Gönyűi Polgármester Hivatal 

munkatársa, számtalan gönyűi rendezvény ötletgazdája és szervezője, mindhárman Gönyűn 

élő szakemberek. A dokumentum szakmai felülvizsgálatában a Nemzeti Művelődési Intézet 

részéről Szűcs Péter megyei igazgató volt segítségünkre. 

A kulturális koncepcióba bekerültek mindazon javaslatok, melyek megvalósítására 

lehetőséget látunk, figyelembe véve társadalmi és gazdasági tényezőket is. Az anyag túllép a 

műfaji határokon, amikor konkrét ötleteket fogalmaz meg és részletekbe menően tárgyalja a 

rendezvényprogramokat. Ennek oka, hogy egy olyan dokumentum megalkotását tűztük ki 

célul, ami nemcsak irányt mutat, de sorvezetőként is szolgál a következő években. 

A koncepció létrejöttének aktualitását adja, hogy 2020 nyarán átadásra kerül az Egészségház 

emeletén a település új közösségi színtere, és ezzel egy időben közművelődési szakembert 

alkalmaz az önkormányzat. A dokumentum célja, hogy összegezze az elmúlt időszak 

tapasztalatait és a jogi környezet által meghatározott feladatokat, utat mutasson, inspiráljon és 

segítse a frissen alakult Kulturális Bizottság ill. a 2020 végén munkába álló közművelődési 

szakember munkáját. 

A koncepció öt éves időszakot ölel át, 2025-ben felülvizsgálandó lesz az egyes pontok 

megvalósíthatósága, szükségessé válik a terv finomhangolása, módosítása, és az aktuális 

trendeknek megfelelő kiegészítése. Az operatív tervezés során elengedhetetlen lesz az 

ütemezett, logikusan egymásra épülő elemek sorrendiségének megállapítása, figyelembe véve 

a rendelkezésre álló kapacitásokat, mind gazdasági, mind humán erőforrás, mind a 

célcsoportok igényeinek megfelelően. 
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A kulturális élet folyamatos megújításában és működtetésében szerepet kell vállalnia az 

önkormányzatnak oly módon, hogy az öncélúan szórakoztató rendezvények helyett leteszi a 

voksát az értéket közvetítő, közösségépítő, igényes kulturális termékeket bemutató programok 

mellett, és ehhez megfelelő pénzügyi hátteret biztosít. Tekintetbe kell venni a kultúrához való 

hozzájutás lehetőségeiben fellelhető különbségeket mind a mobilitás, mind a gazdasági háttér 

tekintetében. Ennek szemponttá kell válnia a kulturális termékek beárazása és a közösségi élet 

tartalmának meghatározásakor is. 

Jelen koncepció figyelembe veszi a település fejlesztését meghatározó egyéb dokumentumok 

vonatkozó fejezeteit. A Településfejlesztési Koncepció alaptétele, hogy elsőséget kell  

biztosítani az olyan programoknak, melyek esélyt adnak a személyes boldogulásra, javítják a 

komfortérzetet, ill. elősegítik az identitás és érzelmi azonosulás kialakulását. A dokumentum 

szerint prioritásként kell kezelni a helyi kulturális értékek megőrzését, és célként jelenik meg, 

hogy a község társadalma legyen befogadó és nyitott, értékeit a látogatókkal szívesen 

megosztó és környezettudatos. Fontos, hogy a település a jövőben is ápolja hagyományait, 

ezáltal megőrizze sajátos identitását, építészeti és kultúrtörténeti értékeit. Kívánatos, hogy 

bővüljenek Gönyű egyedi attrakciói, alakuljanak ki egyedi rendezvényei, és megtörténjen a 

kulturális és turisztikai tevékenységek helyi és térségi szintű összehangolása. A Helyi 

Esélyegyenlőségi Program támogat minden olyan tevékenységet, mely hozzájárul az 

esélyegyenlőségi feltételek megteremtéséhez az élet minden területén, támogatja a kultúrához 

való hozzáférést, a színvonalas művészeti rendezvények számának növelését és a 

kommunikáció javítását. Az aktuális Gazdasági Program a kultúra területén  az 

önkormányzati lehetőségek rendelkezésre bocsátását (szervezés, koordináció, szállítás, 

helyiségek biztosítása stb.), az önszerveződő közösségek támogatását és a testvér-települési 

kapcsolatok bővítését tűzi ki célul. A közművelődési tevékenység ellátása során biztosítani 

kell a szükséges költségvetési forrásokat, pótolni kell az elhasználódott eszközöket, 

gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek 

számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, kapjanak pénzügyi, 

anyagi támogatást vállalt feladataik ellátásához, pályázati tevékenységüket is segítse az 

önkormányzat. Ezen kívül támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését és a közösség- 

építő programokat a kohézió (összetartó erő) növelése érdekében. A könyvtár működtetése 

során a könyvállomány folyamatos gyarapítását fenn kell tartani, ismertté kell tenni a 

könyvtári szolgáltatások körét, bővíteni kell a könyvtár eszközellátottságát, a könyvtári nyitva 

tartást az igényekhez kell igazítani, és kampányt kell indítani az olvasás érdekében.
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JOGI HÁTTÉR 

 

A koncepció elkészültének egyik apropója a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet, mely 2021. 

január 1-jétől Gönyű számára is előírja egy fő minimum középfokú végzettséggel rendelkező 

közművelődési szakember foglalkoztatását. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény meghatározza a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség megőrzése és a 

közművelődési tevékenységek feltételrendszerének biztosítása érdekében az önkormányzati 

feladatokat. A 76. § szól arról, hogy az önkormányzatoknak kötelező feladata a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása, melyekre az alábbi formákat sorolja fel. 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

Gönyű község közművelődési rendeletében az alábbi feladatok megvalósítását vállalta: 

a) biztosítja a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység 

végzésének helyszínét; 

b) bemutatkozási lehetőséget teremt a művelődő közösség számára; 

c) egyeztetést folytat a művelődő közösségek vezetőivel, amely során a művelődő 

közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 

javaslataikat; 

d) gondoskodik a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztéséről; 

e) biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban meghatározott keretek szerinti 

működtetését; 

f) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeit; 

g) biztosítja a helyi közösségi és kulturális élet működéséhez, fejlődéséhez szükséges 

forrásokat az illetékes bizottság javaslata alapján. 
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TELEPÜLÉS HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 

 

 

A ksh.hu helységnévtárában szereplő települési adatok szerint a 2011-től 2019-ig terjedő 

időszakban a lakónépesség száma mérsékelt növekedést mutat. 

A helyi lakosság bevonásával történő kulturális alapú településfejlesztés a hosszú távú, 

fenntartható fejlődést lehetővé tevő kitörési pont lehet a település számára. E szemlélet 

jegyében világszerte azok a települések bizonyulnak gazdaságilag is sikeresnek, amelyek 

önmaguk kreatív újrafogalmazásával és a kulturális szolgáltatások erősítésével növelték 

vonzerejüket és népességmegtartó képességüket. Ilyen irányú törekvések mentén zajlik  

Gönyű turisztikai fejlesztése, mely során a helyi szakemberekkel és vállalkozásokkal szoros 

együttműködésben, értékalapú és célcsoport-orientált infrastruktúra- és szolgáltatásbővítés 

történik. Ezzel a szemlélettel kell a közművelődés területét is újragondolni. A turisztikai és 

közművelődési terület kapcsolódási pontja, hogy a közművelődés garantált programokkal, 

közművelődési szolgáltatások biztosításával elősegíti a turisztikai célok megvalósulását. 

A helyi értékek között szerepel a településen található országos műemléki védettségű, Duna- 

parti Postakocsi fogadó. Az épület magántulajdonban van, és állapota egyre romlik. A Szent 

Péter és Pál római katolikus templom szintén országos műemléki védettségű. A templom 

állandó karbantartás és felújítás alatt áll, és komolyzenei koncertek esetében, időszakosan 

kulturális helyszínként is működik. Az önkormányzat folyamatosan odafigyel a tulajdonában 

álló épített örökségre, a kápolnára, a „macsakaköves” útra, a keresztekre stb., és új, helyi 

hagyományokra épülő, turisztikai szerepet is betöltő elemekkel gazdagítja a települési 

értéktárat (pl. Duna Panoráma Tanösvény). 

A település Győrhöz való közelsége meghatározza a lakosságszámot és hatással van a 

kulturális életre is. A győri kulturális szolgáltatások sokszínűsége lehetővé teszi a gönyűiek 

folyamatos kultúrafogyasztását, ugyanakkor elszívó erővel is bír a helyi rendezvények 

tekintetében. A helyi rendezvények ezekkel nem tudnak versenyezni. Ez azonban nem jelent 

hátrányt, mivel a helyi eseményeknek más célok mentén kell szerveződniük. Olyan 

alapötletekkel és tartalommal szükséges megjelenni, melyek a helyi épített, természeti és 

humán értékekre, tudásra alapoznak, mivel így egyedi, csak Gönyűn elérhető események 

jönnek létre, amire érdemes ellátogatni akár távolabbról is. 

Egyre több beköltöző család talál otthonra a kiváló közlekedési lehetőségekkel, 

infrastrukturális hátérrel rendelkező, természeti szépségekben bővelkedő településen. 
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A több generáció óta itt élő gönyűiek számára kapcsot és közös identitást jelentő hajós múlt 

az ő számukra nem jelent érzelmi kapcsolódást. A beköltöző családok színesítik a települési 

humán erőforrás bázist, körükből is kikerülhetnek olyan aktív személyek, akik foglalkozásuk 

vagy hobbijuk által hozzájárulhatnak a települési kulturális élet megújításához. Ehhez 

azonban szükséges a beköltözőkkel való kapcsolatfelvétel, majd tudatos bevonásuk, 

aktivizálásuk. Ennek egyik eszköze lehet a települési köszöntő mappa, amit Gönyű vezetői 

személyesen juttatnak el az új családokhoz. A mappa térképet és strukturált információkat 

tartalmaz az elérhető szolgáltatásokra és a civil életre vonatkozóan. 

A fiatal generáció aktivizálása, bevonása a helyi közügyekbe Gönyűn is jelentős kihívást 

jelent. Az ő esetükben alkalmazható módszer lehet a digitális eszközökkel történő megszólítás 

(pl. VR, AR), ami mellé értékközpontú programelemeket rendelünk. A különféle 

sportlehetőségek (hip-hop tánc, evezés), vagy a kreatív megjelenítési technikák (újságírás, 

grafika, fotózás, videófilm-készítés stb.) például alkalmasak lehetnek a képességfejlesztő, 

ugyanakkor szórakoztató szabadidő-eltöltésre. Tekintettel arra, hogy helybeli fiatalok is 

foglalkoznak professzionális szinten ezekkel a témákkal, így akár ők csoportvezetőként is 

bevonhatók. 

A 2020 nyarától működő közösségi színtér új lehetőséget nyit a klubélet és a közösségi 

rendezvények tekintetében. Várható, hogy ennek apropóján a lakosság részéről alulról jövő 

kezdeményezések is indulnak a közösségi élet területén. 

 

A TELEPÜLÉS KULTURÁLIS STRATÉGIÁJÁNAK PREFERENCIÁI 

 

A hagyományok, a hagyományokban megjelenő értékrend megóvása és közvetítése kiemelt 

fontosságú a település jövője szempontjából. 

Hagyomány alatt értjük 

• a helyi hajós múltat, az ehhez kapcsolódó legendákat, szokásokat, szimbólumokat, 

eseményeket, 

• a helyi épített örökség és a hozzá kapcsolódó történelmi korszakok kulturális 

jellemzőit és hatásait (Postakocsi-fogadó, Napóleon, II. Ferenc, Fellner Jakab, 

Eszterházy család) 

• a hétköznapok kultúráját (viselet, étkezés, ünnepek, tárgyi emlékek (halottaskocsi, 

tűzoltókocsi) stb.) 

• a magyar népi kultúra tárgyi emlékeit, hiedelemvilágát, szimbólumrendszerét; 



9 
 

• a nemzeti és egyetemes európai kultúra művészeti és tárgyi értékeit; 

• az olyan egyetemes értékeket, mint a hazaszeretet, család, idősek tisztelete, a 

tisztességes emberi munka értéke, az élet megbecsülése, az elfogadó együttélés 

Ehhez szükséges a teljes család (gyermek, szülő, nagyszülő) megszólítása is, lehetőleg olyan 

formában, ami a generációk együttes részvételét segíti. A megőrzés, a megőrzött emlékek 

bemutatása mellett a fiatalokat megszólító aktivitásoknak döntő szerepe van az értékek 

átadásában. Kiemelten kezeljük az ilyen kezdeményezéseket koncertek, színházi előadások 

szervezése, hagyományőrző csoportok, egyesületek működésének támogatásával. Ugyanakkor 

meg kell találni azokat az új műfajokat, melyek alkalmasak a digitális világtól nehezen 

elszakítható fiatalok aktivizálása. (pl. slam poetry, improvizációs színház, tematikus 

fotóműhely, hajós múlthoz, nemzeti ünnephez kapcsolódó kézműves műhely, szabadidő aktív 

eltöltése stb.). 

Folyamatban van a gönyűi hajós múlt megyei értéktárba történő felterjesztésének 

előkészítése a Gönyűi Honismereti Egylet és az önkormányzat együttműködésében. Ennek 

részei a hajós múlthoz kapcsolódó, ma is élő hagyományok, mint a hajósmise vagy a Duna 

koszorúzás, míg a tárgyi emlékeket az Élet a Duna partján c. kiállítás dolgozza fel, és mutatja 

be korszerű eszközökkel. A kiállításhoz tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozások is 

társulnak. A megyei értéktárba történő felvétel hozzájárulhat a hajós múlt élő hagyományként 

történő megőrzéséhez, a helyi identitás elemeként az összetartozás érzésének 

megerősítéséhez, és a turisztikai célzatú látogatások számának növeléséhez. 

A hagyományok mellett kiemelt a kortárs kultúra bemutatkozásának elősegítése, mely 

korunk társadalmi kihívásait dolgozza fel, friss, széleskörű célcsoport által befogadható 

formában (pl. kortárs képzőművészeti kiállítás, színházi előadások, koncertek). 

A helyi identitás kialakulása a kisgyermekkorban, a családban kezdődik. A gyerekek nagy 

valószínűséggel szüleiktől hallják az első, települést minősítő, dícsérő vagy bíráló ítéleteket. 

Szüleikkel vagy iskolai közösségekkel fedezik fel az épített és természeti környezetet, és 

vesznek részt családokat, diákokat megszólító programokon. Figyelmet kell fordítani az 

identitást formáló óvodai, általános iskolai programokra, és feladatként kell állítani az 

intézményeink elé, hogy ki-ki saját profiljának megfelelően tervezzen és szervezzen ilyen 

tematikájú programokat, projekteket. Ennek első lépése lehet saját értékeink és a 

helytörténet megismertetése. Ehhez segítséget nyújthat a tanösvényhez készült játszófüzet 

mintájára, a különböző korosztályok részére készülő színezőfüzet, kvízfüzet, vagy a Gönyűi 

Honismereti Egylet ötlettárában szereplő „Duna korzó”, fényképezős, települési értékeket 

megismertető séta. 
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A beköltöző, betelepülő családok integrálása a helyi társadalomba, helyi identitásuk 

kialakítása egyre nagyobb feladat, ahogy nő a beköltöző családok száma. A tervek szerint a 

település vezetői, a polgármester és a jegyző személyesen keresik fel a beköltöző családokat, 

a célzottan részükre készülő tájékoztató anyagokkal, melyek információkat tartalmaznak a 

közösségi szolgáltatásokra és kulturális lehetőségekre vonatkozóan. A betelepülők 

szakmájuknál és tapasztalataiknál fogva tovább színesítik a helyi tudásbázist, a közösségi élet 

részesévé válva. Az ide költöző kisgyermekes családok könnyen elérhetőek a védőnőn 

keresztül is. Igényeik alapján a helyi időseket összefogó szervezetek együttműködése által 

ezeknek a családoknak pótnagyi-szolgálat szervezhető, mely mindhárom generáció számára 

mentális és gyakorlati segítséget is jelentene. 

Kulturális jellegű civil kezdeményezések felkarolása. A civil szervezetek támogatásának 

nagy hagyománya van a településen. A civilek jelentős közösségépítő és kulturális munkát 

végeznek, de azok gyakran pontszerűek, nem támogatják egymást. Annak felismerése, hogy 

az együttműködés szinergikus (egymást erősítő) hatással bír, olyan nagyobb volumenű, több 

helyi lakost megszólító kezdeményezéseket hozhatnak magukkal, amit hatásukban 

felülmúlják a korábbi eseményeket, ezen felül a részt vevő szervezetek tanulhatnak is egymás 

tapasztalataiból. 

Amatőr művészeti, alkotó és sport tevékenységek, szellemi műhelyek létrejöttének 

elősegítése. Gönyűn jelenleg a Napsugár Művészeti Iskola foglalkozik zenei neveléssel, más 

területen nem folyik alapfokú művészeti oktatás. A jövőben akár az általános iskolások 

iskolán kívüli nevelése keretében, akár a középiskolai tanulók, felsőoktatási intézmény 

hallgatóinak vagy felnőttek részvételével, igényeik alapján indulhatnak amatőr művészeti 

csoportok, foglalkozások. Az amatőr együttesek, alkotó és előadó-művészeti csoportok 

figyelemmel kísérése, támogatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása, népszerűsítése fontos 

feladata a közművelődésért felelős szakembereknek. Természetesen lehetőséget kell adni a 

helyi vagy helyhez kötődő, itt született művészek, alkotók bemutatkozására is. 

Akár az általános iskolások nyári táborai, vagy szünidei foglalkozási, akár az ünnepek előtti 

időszakok vagy hétvégi, téli délutánok kiváló alkalmat kínálnak az olyan műhelymunkák 

kipróbálására, mint a fazekasság, szobrászat (helyi fiatal irányításával), kosárfonás (helyi 

lakos irányításával), népi gyógyászat, egészséges életmód, vagy az aktuális trendeket követve 

a tűzzománc, élményfestés (helyi alkotók irányításával), mese-, vagy művészetterápia, 

bútorfestés, virágkötészet, lakberendezés, textiltechnikák, makramé, újrahasznosító kézműves 

technikák stb. 
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Fel kell kínálni az olyan mozgásformákat, mint a jóga, bodyart, hip-hop tánc, zumba, nordic 

walking, kerékpártúra és Kék-túra klub, buszos kirándulók klubja, ping-pong- és evezőklub, 

női torna és gerinctorna, amik egészséges alternatívát kínálnak a digitális eszközökkel 

szemben, emellett egészségmegőrző, csapatépítő, közösségformáló hatással is bírnak. Az 

egykor színvonalas előadásokat létrehozó színjátszó kör is feleleveníthető, akár helyi fodrász, 

asztalos, varrónő bevonásával a jelmez, díszlet és frizura készítéshez. A korábban működő 

Kertbarát Kör újraélesztése alkalmas kereteket és a többiek számára is inspirációt adna a 

település hagyományos falusi jellegének megőrzéséhez. Felmerült a cserkészcsapat és egy 

természetvédő-madarász klub alapításának ötlete, ill. a fiatal anyukáknak találkozási alkalmat 

teremtő kismamaklub létrehozása is. A KisKedvencek Klub az állattartók közös fóruma 

lehetne, a Receptcsere Klub pedig a gasztronómia iránt érdeklődőket fogná egybe. 

Az olyan szellemi műhelyek, melyek irodalmi alkotásokat dolgoznak fel, esetleg kártya- vagy 

társasjáték mentén szervezik találkozóikat (pl. brigde), vagy önképző körként működnek, 

szintén támogatandók. 

A társadalmi tematikák feldolgozását tudatosan be kell építeni a különböző művelődési 

formákba. Amikor a kézműves foglalkozáson szemétből teremtünk új tárgyat, amikor apa és 

fia leülnek a sakktábla mellé egy rendezvényen játszani, amikor egy tehetséges helyi fiatal 

vezet egy műhelymunkát, adja át tudását a résztvevőknek, amikor az Eszterházy család 

korszakába repülünk vissza egy családi beöltözős fotózás keretében, idős asszonyok mutatják 

meg a fiatal anyukáknak a lekvárkészítés fortélyait, vagy egy ősi magyar szimbólumot 

színeznek a gyerekek egy rendezvényen, megismerve rajta az egyes virágok jelentését, 

üzenetét, akkor nem pusztán szórakoztatunk, hanem élményt adtunk, ismeretterjesztő 

tevékenységet végeztünk, hozzájárulunk, hogy a generációk jobban értsék egymás világát, 

egyszóval értéket közvetítünk, értéket őrzünk és teremtünk. Minden önkormányzati vagy 

önkormányzati támogatással megvalósuló eseménynek magáévá kell tennie ezt a szemléletet, 

a tömeges, értéktelen, hakni jellegű programok szervezése maradjon meg a piaci szereplők 

feladata. 

A kompetencia- és képességfejlesztés, a kreativitás és innováció korunk hívószavai. 

Minden korosztály felé elvárásként fogalmazódik meg a rugalmasság, a megújulási képesség 

és a kreatív problémamegoldás. A fiatalok és felnőttek a tanulás és munka világában, saját 

vállalkozásukban, ill. a mindennapi élet során, az idősek a szellemi frissesség megőrzésében 

hasznosíthatják ezeket a képességeket.  
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Célul tűzzük ki, hogy programjaink érintsék ezeket a témákat is (pl. 

vállalkozási/vállalkozásindítási ismeretek és szemlélet átadásában, fotózás/videókészítés 

tanfolyam formájában, vagy tanulástechnikai módszereket, pl. jobb agyféltekét aktivizáló 

tanulásmódszertan kínálása formájában). 

Az önkormányzat által szervezett vagy támogatott kulturális rendezvények célja, hogy 

találkozási alkalmat teremtsenek a közösség számára, és változatos programelemek 

segítségével dolgozzák fel a priorizált társadalmi témákat, amellett, hogy szabadidős 

elfoglaltságot és kulturált szórakozási lehetőséget is jelentenek. Megőrzendők, felújítandók 

azok a rendezvények, melyek nem életkor, hanem érdeklődési kör szerint nyújtanak egyszerre 

szórakoztatást, kulturális épülést és a megvalósításban a civil szervezetek és a fiatal, fiatal 

felnőtt korosztály is komoly szerepet vállal. A helyi értékeket megjelenítő rendezvények 

látogatása, szervezésükben történő aktív, alakító részvétel egyértelműen erősíti a településhez 

való kötődést, ugyanakkor ezek az események adott esetben túlmutathatnak a település 

határain és a környező településeken élőket vagy ide látogatókat is megszólíthatják. Sok 

környező településen megalkotott a közösség egy olyan eseményt, fesztivált, ami összeforrt a 

szervező falu nevével, a rendezvény színvonala hatással van a településről alkotott képre, ami 

a helyi identitás és a településmarketing szempontjából is fontos eredmény. Emellett a 

fesztiválon dolgozó helyi vállalkozások bevételei is emelkednek a rendezvény napján, ill. a 

pozitív imázs (pozitív hírnév) által növekvő látogatószám hatására. 

Támogatandók egyrészt az olyan események, melyek képesek sok embert, több generációt 

egyszerre megmozgatni, akár olyan módon, hogy a könnyen emészthető programelemek közé 

csempészik be az értékes tartalmat, mindig egy lépéssel tovább lépve, fokról fokra, lassanként 

formálva az igényeket és az ízlést. Másrészt viszont figyelembe kell venni, hogy más témák, 

rendezvénytípusok esetén nem a mennyiség számít. Ilyen rendezvények értékelésekor a 

jelenlévők száma önmagában nem a sikeresség vagy sikertelenség mércéje. 

A hazai és nemzetközi kulturális trendek figyelemmel kísérése, elemzése, alkalmazása 

lehetővé teszi, hogy az események minden évben meg tudjanak újulni, és így egyre több 

lakost érjenek el. 

Az alábbi települési események képezik a rendezvényterv gerincét: 
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ismeretterjesztő 

előadás 

tavasz és ősz, 

évi két 

alkalom 

Egy nem reprezentatív felmérés alapján elsősorban 

pszichológia, egészség, család-gyerek, életvezetés, 

kertészkedés, társadalom, történelem és tudomány 

témában vesznek részt szívesen előadásokon a 

gönyűiek. 

Témalehetőség lehet még az alternatív tanulási 

módszerek bemutatása pl. jobb agyféltekés tanulás, 

a nullhulladék életmód, a kamaszkor kihívásai, a 

helytörténet (a különböző korok hogyan alakították 

a település életét; rómaiak, Eszterháziak, híres 

szülöttek), a jövőkutatás, vagy a társadalmunkat, 

hazánkat érintő, foglalkoztató közéleti kérdések. 

nemzeti ünnep március 15. A nemzeti ünnepek programját szükséges teljes 

mértékben újra gondolni. A hagyományos, 

eseményeket felelevenítő emlékezést fel lehet 

lazítani olyan kultúrtörténethez, mindennapi 

kultúrához kapcsolódó, élményt adó elemekkel, 

mint pl. a korabeli fegyverbemutató, ágyúlövés, 

menetleveles, ismeretterjesztő családi kalandpálya, 

játszópark, korabeli ételek kóstolása, korszakhoz 

kötődő helyi legendák felelevenítése, a régmúlt és a 

mai kor közti párhuzamok bemutatása. 

TeSzedd 

közösségi 

hulladékgyűjtés 

március vége A szemétszedésen nagy számú munkáskéz szokott 

dolgozni, az ő munkájukat megköszönve bográcsos 

étel várja a résztvevőket, ezzel is az esemény 

közösségi erejét erősítve. 

Legszebb 

konyhakertek 

versenye 

Április A település csatlakozik az országos kampányhoz, 

melynek célja a konyhakert művelésének 

népszerűsítése. 
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Gyereknap, 

újszülöttek 

köszöntése, 

emléktáblá

juk avatása 

május utolsó 

vasárnapja 

előtti vagy 

utáni 

szombat 

A gyereknapi rendezvény most már 

hagyományosnak számít a településen, sok család 

látogat ki szívesen, és vesz részt a programokon. A 

rendezvény előtt lehetőségként áll, hogy olyan 

családi fesztivállá alakuljon, ami a generációk 

közös élményévé válhat, akár minden évben új 

tematikát kínálva, és mindig megújulva. (Pl. 

gyermekjátékok régen és ma, környezetvédelem – 

dunai növény- és állatvilág, tudományos kísérletek 

a vízzel stb.). Ez kiváló alkalom lehet a helyi 

tehetséges fiatalok bemutatkozására is, hiszen él 

köztünk sporthorgász,agility győztes, fazekas, 

szobrász, karatéka stb.) 

UEFA Bajnokok 

Ligája döntő 

május A jelentős sportesemények közösségi vetítése 

összehozza a sportkedvelő helyieket egy közös 

szurkolásra. 

Hősök napi 

megemlékezés 

május utolsó 

vasárnapja 

A hagyományos megemlékezés bővíthető egy 

alkalomhoz illő rövid koncerttel, kiállítással stb. 

Földön Vízen 

Levegőben Fesztivál 

június vége A civil kezdeményezésben, civilek összefogásával 

megvalósuló fesztivál koncepciója alkalmas arra, 

hogy magában foglalja a helyi hajós 

hagyományokat, épít a helyi jellegzetességekre, és a 

győri eseményektől eltérő, vonzó alternatívát jelent, 

hosszú távon alkalmas arra, hogy Gönyű 

emblematikus (jelképszerű) fesztiváljává váljon. 

Szükséges a finanszírozás átgondolása, és a háttér-

filozófiának megfelelő, értéket közvetítő tartalom 

kidolgozása. 

A fesztivál keretében valósul meg a Duna 

koszorúzás, a temetői koszorúzás és a hajós mise. 
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színházi előadás, 

stand-up comedy 

július A rendezvény célja, hogy olyan nyár estéhez illő, 

könnyed, ugyanakkor színvonalas előadást hozzon  

a településre, ami korosztályt és érdeklődést 

tekintve széles rétegeket megmozgat, és alkalmat 

terem azok számára is a színházi élmény megélésre, 

akik anyagi okok miatt ezt saját erőből nem tehetik 

meg. 

nemzeti ünnep augusztus 20. Március 15-höz hasonlóan a Kulturális Bizottság 

általi újragondolásra vár. 

Idősek napja szeptember  Az idősek köszöntésének hagyománya van a 

településen, a megvendégelés és a műsor 

lehetőséget teremt a találkozásra, beszélgetésre, 

nosztalgiázásra. Ha helyi  fellépő is szórakoztatná a 

közönséget,    az    további    alkalmat    jelentene   a 

generációk kapcsolódására. 

író-olvasó találkozó szeptember 

vagy október 

Ezt a rendezvényt át lehet emelni alkotó-befogadó 

kontexusba (környezetbe), hiszen a festőkkel, 

szobrászokkal, zeneszerzőkkel való találkozás 

legalább annyi inspirációt és élményt hordoz 

magában. 

Autómentes nap szeptember Szemléletformáló céllal csatlakozott a település a 

tavalyi évben a nemzetközi kezdeményezéshez, 

amelynek hatóköre és tematikája tovább bővíthető, 

vagy megmaradhat az általános iskolával való 

együttműködésen keresztül a gyerekek 

eseményének. 
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"Tök jó nap” Október Az intézményi és civil összefogással megvalósuló 

rendezvény kiváló alkalmat jelent a kikapcsolódásra 

az őszi időszakban. A rendezvény tovább gondolása 

után akár egy kertészkedés/egészséges ételek 

tematikájú, igazi falusi programmá válhat, ami 

alkalmas a magok, a tudás és tapasztalatok 

cseréjére, új módszerek megismerésére (pl. 

magaságyás, mélymulcsos kertészkedés), készülhet 

pl. újrahasznosított kertdekoráció, vagy 

madárijesztő. A tökön kívül kóstolhatunk más 

zöldféléket új felfogásban, megkóstolhatunk vegán, 

nyers vegán ételeket, édességeket. 

nemzeti ünnep október 23. Március 15-höz hasonlóan a Kulturális Bizottság 

általi újragondolásra vár. 

Véradók napja november  A helyi Vöröskereszt által szervezett esemény a 

véradók köszöntésére. 

Mikulás ház December A civil kezdeményezés évek óta a kisgyerekes 

családok kedvelt eseménye. 

Adventi hétvégék December Az adventi vasárnap délutánok hagyományos 

léleküdítő alkalmak a település életében. 

 

Korábbi bevált események, melyek feleleveníthetők, valamint új eseményként bevezethető 

rendezvények a kérdőíves felmérés alapján: 

• a Múzeumok éjszakája rendezvényhez való kapcsolódás az „Élet a Duna partján” 

kiállítás kapcsán, 

• facebook-kampány a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva, versekkel, 

versfeldolgozásokkal, esetleg helyi amatőr költők bevonásával; 

• Csatlakozás a Kulturális Örökség Napjához pl. a Honismereti Egylet „Duna-korzó” 

ötletével vagy a „Macskaköves fesztivál” ötlettel, aminek keretében lehetőség nyílik 

családok, baráti csoportok vetélkedőjére, klubok bemutatkozására, kézműves kirakodó 

vásárra, a tehetséges fiatalok bemutatkozására zenében, táncban, versmondásban. 

• jótékonysági bál, vállalkozók bálja farsang idején; 

• felolvasó estek, beszélgetések a település érdekes embereivel vagy meghívottakkal, 

könyv- és filmklub; 
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• Szent Iván éj napján jelenet előadása és tűzgyújtás, 

• pünkösdi teadélután (a falu lakóiból verbuvált amatőr manökenek segítségével 

divatbemutató és nívós komolyzenei program). 

• gyárlátogatások, a helyi vállalkozások és lakosok kapcsolatépítése jegyében, 

• Egészség világnapja (pl. szűrések, előadások, táplálkozás, természetes gyógymódok, 

prevenció, szorongás oldása, gyógytorna, tánc, jóga, masszázs, természetgyógyászat, 

kineziológus, drogprevenció), 

• Sportnap: futball, futás, kerékpár, karate bemutató, ritmikus táncbemutató, súlyemelés, 

kézilabda, senior táncbemutató, 

• szabadtéri mozi alkalmak, 

• úti beszámolók vetítettképes előadása, 

• Ki mit tud és egyéb játékos, logikai és sportvetélkedők, 

• mesemondó alkalmak, 

• érzékenyítő programok, pl. demencia szimuláció, 

• Disznótoros Fesztivál, fánksütő-verseny, főzőverseny, street-food fesztivál, 

• vezetett kerékpártúrák - akár Győrbe, Pannonhalmára, Komáromba és Kolozsnémára, 

• erdei gyalogos túrák szervezése, 

• különböző népszokásokhoz, népi hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények 

bevezetése (disznóölés, Szent Iván éj – esti, éjszakai kis költségvetésű programokkal), 

• bolhapiac, csere-bere. 

 

Programjavaslatok: 

• Védd a helyit program 

•  „Tiszta udvar, rendes ház” program elindítása: „vándor-elimerés”, melyet egy 

bizottság adományoz a legszebben karbantartott udvar tulajdonosának. 
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A MŰVELŐDÉS SZÍNTEREI 

 

A Gönyűi Önkormányzat kezelésébe jelenleg a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde, 

valamint a Gönyűi Szociális Alapszolgáltató Intézmény tartozik. A Széchenyi István 

Általános Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kezelésébe került át. 

 

Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde 

Az intézmény aktív szereplője a közösségi eseményeknek. Részben az óvodába járó 

gyerekeket és családokat szólítja meg programjaival, de a falu közösségének szervezett 

rendezvényekben is szerepet vállal. Szervezője a „Tök jó napnak”, közreműködik az adventi 

gyertyagyújtáson, helyszíne az ismeretterjesztő előadásoknak, aktív, családokat is megszólító 

szemléletformáló, hagyományőrző tevékenységet folytat (pl. Szent Mihály nap, Szent Márton 

Nap), lelkes kertművelői országos közönségdíjat kaptak az országos Legszebb konyhakertek 

versenyen. Műsort adnak a Szociális Intézmény időseinek és a helyi Vöröskereszt idősek napi 

rendezvényén, és közös kézműves foglalkozások is megvalósulnak szem előtt tartva a 

generációk közötti kapcsolatok erősítését. 

Az óvoda minőségi munkájával hozzájárul a közösség építéséhez és értékteremtő, 

hagyományőrző programjaival a helyi identitás erősítéséhez. Ezen kívül lehetőséget biztosít 

plakát kihelyezésére és szórólapok kiosztására annak érdekében, hogy a falu eseményeiről a 

családok közvetlen módon tájékozódhassanak. 

 

Gönyűi Szociális Alapszolgáltató Intézmény 

Az intézmény célja a számunkra releváns területen a hasznos és tartalmas időtöltés kereteinek 

biztosítása, mellyel megtartható az aktivitás, szinten tarthatók a képességek és készségek. 

Ezen felül cél a társas kapcsolatok ápolásának elősegítése, az egyéni és társadalmi hasznosság 

érzésének megtartása. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a bejáró idősek szellemi 

frissességének megőrzésére, melyhez hozzájárulnak az alkotó foglalkozások is. A 2020-as 

programtervbe olyan új események kerültek, melyek nemcsak az idős korosztály számára 

lehetnek vonzók, hanem alkalmat teremtenek a fiatalabb korosztály megszólítására is. Ilyen 

pl. a kutyaasszisztált terápia bemutatására épülő nyílt nap, vagy a helyi ízek, receptek 

összegyűjtésére irányuló projekt, aminek eredménye jól kommunikálható, és identitáserősítő 

is lehet. A családi receptes könyvekben szereplő hagyományos ételek a helyi étteremben, 

vagy adott esetben egy rendezvény főzőversenyén is megjelenhetnek, így válva részévé a 

közösségi értéktárnak.  
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Új hagyományt teremtettek az óvodával való szorosabb együttműködésnek köszönhetően: 

havi egy alkalommal ellátogat hozzájuk egy-egy óvodai csoport, akiknek az idősek mesét, 

verset olvasnak, majd közös kézműveskedéssel töltik a délelőttöt. Ezek a programok mind a 

gyermekek, mind az idősek számára nagyon sok pozitív élményt jelentenek. Az iskola 

drámaszakkörösei is megörvendeztették az időseket betlehemi műsorral. A klub életébe 

középiskolás diákok is bekapcsolódnak, hiszen az intézmény terepet biztosít a közösségi 

szolgálat teljesítésére, a generációk közti jó kapcsolat ápolására. Évről évre több diák tölti 

náluk a közösségi szolgálatot, sőt többen a szolgálat lejárta után, szabadidejükben is szívesen 

visszalátogatnak. A tervek között szerepel a védőnővel való együttműködés által a beköltöző 

kisgyerekes családokkal való kapcsolatfelvétel, és lehetőségként merül fel a középiskolások 

bevonása az idősek számítástechnikai oktatásába is. 

 

Széchenyi István Általános Iskola 

Az iskolák falai között zajló tevékenység alapozza meg a jelen és jövő generációinak 

kultúrához, művelődéshez való viszonyát. A közoktatási intézmények általános 

közművelődéshez kapcsolódó feladatai: a mentális egészség és a fizikai erőnlét fejlesztése; a 

sport és a kultúra kapcsolatának gondozása; a lokálpatriotizmus erősítése, tanulók, nevelők és 

szülők közéleti szerepléseinek elősegítése; a szülők, nevelők pedagógiai együttműködésének, 

közös kulturális tevékenységének erősítése. 

Az iskola tanulói ellátogattak a hajóskiállításra és bejárták a Duna Panoráma Tanösvényt, így 

is ismerkedve a helyi hagyományokkal. Az ilyen irányú helytörténeti, ismeretterjesztő 

munkát, akár a civil szervezetek bevonásával javasolt életben tartani és fejleszteni.  

A gyerekek iskolaidőn túli szabadidő-eltöltésével az új kulturális térnek foglalkoznia kell, 

pl. iskolaidőben szakköri keretek között el nem érhető programok befogadásával, indításával, 

és szünidei foglalkozások, táborok indításával. Ebbe javasolt bevonni a helyi érdekes, értékes 

tudással rendelkező lakosokat és civil szervezeteket is (pl. sütés-főzés, agyagozás, 

szobrászkodás, múzeumpedagógia, KRESZ, sakk stb.). 
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Gönyűi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

A Könyvtári, Információs és Közösségi Hely jelenleg heti egy alkalommal, egy fő könyvtáros 

vezetésével működik. A könyvtár az alábbi feladatok ellátását végzi: 

a) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

b) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

c) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

d) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

e) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

f) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, 

az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

g) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 

adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

h) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

i) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

j, feladata az olvasáskultúra ápolása, kiemelt figyelemmel fordulva az ifjabb korosztály felé, 

az új generáció olvasóvá nevelésének szem előtt tartásával 

k, A település helyismereti dokumentumainak gyűjtése, őrzése és rendelkezésre bocsátása. 

 

A könyvtár közművelődési helyszínként jelenleg nem jelenik meg a helyi közművelődési 

életben, helyhiány miatt író-olvasó találkozó, kézműves foglalkozás egyéb program 

szervezése nem lehetséges. A könyvtár ilyen irányú tevékenysége az intézményekben és a 

községi rendezvényeken folyik. 

A későbbiekben a Családsegítő Szolgálat kiköltözése után a könyvtár közművelődési szerepét 

meg kell erősíteni, hogy művelődési és ismeretterjesztési helyszínként és információs 

forrásként is működhessen. 

Itt kapott helyet a Digitális Jólét Pont, ami a munkavállalási korú lakosságnak nyújt segítséget 

az álláskeresésben. A település Győrhöz való közelsége miatt a munkanélküliség elenyésző, 

így ezen funkció alkalmi kihasználtsággal működik. 

A jövőben, a könyvtár egy helyiséggel történő bővülése után javasolt a nyitva tartás 

változtatása, hogy kicsengetés után a gyerekek betérhessenek, ill. egy délelőtti időpont 

bevezetése az idősek, és kisgyermekkel otthon levők kiszolgálására. 
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Új közösségi színtér 

 

Az új termek 2020 nyarán történő átadása új lehetőségeket nyit meg a helyi kulturális életben, 

és új feladatok elé is állítja az önkormányzatot. Szükséges és törvényi előírás egy fő minimum 

középfokú végzettséggel rendelkező közművelődési szakember alkalmazása, aki koordináló 

és kezdeményező szerepet kap, illetve biztosítja a közművelődési tevékenységek szakmai 

hátterét. A tér az alábbi feladatokat látja majd el: 

a) az ismeretszerző, művelődő közösségek létrehozása, az ismeretterjesztés különböző 

formáinak elterjesztése 

b) amatőr alkotók és alkotói csoportok támogatása, és bemutatkozási lehetőségük biztosítása, 

melyeknek fontos szerepük van az kulturális szokások kialakításában, a közízlés formálásában 

és a szabadidő hasznos eltöltésében egyaránt 

c) helyben élő vagy itt született alkotók, művészek bevonása a kulturális életbe 

d) helyi identitást erősítő kulturális kezdeményezések indítása, Gönyűhöz kötődő alkotók 

munkásságának kutatása, megőrzése (Pl. Kádár Péter), helytörténeti kutatómunka végzése 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, civil kezdeményezéseinek 

szervezése, segítése 

f) a településen kulturális feladatot ellátó egyéb intézményekkel való kapcsolattartás és 

koordináció 

g) a környezeti-, szellemi-, művészeti értékek, és helyi hagyományok feltárása, bemutatása, a 

nemzeti és az egyetemes kultúra megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, 

művelődési folyamatok gondozása; 

h) nyomtatott és elektronikus kiadványok szerkesztése 

i) művészeti tevékenységek, képzőművészeti, zenei, színházi előadások, kiállítások 

szervezése, projektek indítása 

j) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, az egyéb művelődést segítő 

lehetőségek biztosítása, kulturális szolgáltatások, rendezvények, kiállítások, előadások és 

egyéb művelődési alkalmak biztosítása (pl. jótékonysági estek, gálák, színházi előadások, 

pódium estek, különféle zenei programok, ismeretterjesztő előadások, játszóházak, baba- 

börzék, kiállítások, nemzeti ünnepek szervezése, nyári táborok, kiállítások) 

k) az iskolán kívüli oktatás, szakképzés, nyelvoktatás lehetőségének biztosítása, kompetencia- 

és képességfejlesztő hatású projektek, műhelyek indítása 

l) a különböző életkorú társadalmi rétegek megfelelő szórakozási lehetőségeinek biztosítása 
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m) fentiek korszerű, célcsoport-specifikus kommunikációja 

n) forrásteremtés pályázatok útján 

 

A feladatellátáshoz szükséges technikai feltételeket (hang- és fénytechnika, projektor, 

vetítővászon stb.) az önkormányzat ütemezetten biztosítja. Ezek a terem bérlésével együtt 

szintén bérelhetővé válnak, ami bevételi forrást is jelenthet. 

 

Római katolikus egyházközség 

Az egyházközségek esetében nem volt jellemző, hogy a hitéleti alkalmakon túl, az egész 

közösséget megszólító eseményeknek adjanak otthont templomaink. 2019-ben viszont új 

színfoltként a római katolikus templomban komolyzenei koncertsorozat került megrendezésre 

pályázati támogatással, és hagyományteremtő szándékkal, amit az adventi időszakban 

szerveztek, segítve az ünnepre való ráhangolódást. A templom az akusztika és az orgona miatt 

kiválóan alkalmas magas kultúrához kapcsolódó alkotások bemutatására. 

 

Evangélikus-református egyházközség 

Az evangélikus és református egyházközség jellemzően a saját hívei számára szervez 

közösségi alkalmakat, családi napokat. 

 

CIVIL SZEVEZETEK 

 

A civil szervezetek a modern társadalmakban jelentős szerepet töltenek be a közösségi élet és 

a szabadidős tevékenységek szervezésében. Kiemelkedő szerepük van a lokálpatriotizmus 

erősítésében, a közéletben, a helyi identitás erősítésében és az ünnepi alkalmak  

szervezésében. Aktívan részt vesznek a környezetvédelemben, egészségmegőrzésben, 

kulturális és művészeti rendezvények, valamint sportesemények szervezésében. 

Fontos szerepük az önszerveződés és önigazgatás erejének bemutatása. A demokrácia 

gyakorlásának színterei a modern demokráciák alapintézményei, a családdal együtt a 

társadalom alapsejtjei. A település jövője szempontjából kiemelkedő fontosságú az a tény, 

hogy nagyságához és lakosságszámához viszonyítva magas a civil szerveződések relatív 

száma. Gönyűn szép példája a civil szervezetek együttműködésének az adventi gyertyagyújtás 

rendezvénysorozat, amikor minden adventi vasárnap másik szervezet biztosítja a műsort és a 

vendéglátást, mintegy ajándékként a közösség részére. 
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Magyar Vöröskereszt Gönyűi Alapszervezete 

A szervezet aktív a közösségi rendezvények szervezése (Pl. Gyereknap, Idősek köszöntése), a 

véradók összefogása és köszöntése terén is. Szakmai feladatait kulturális és közösségépítő 

jellegű tevékenységgel egészíti ki, aktivistái minden települési megmozdulás lelkes résztvevői 

(pl. TeSzedd). 

 

Gönyűi Nyugdíjasklub 

A klub tagsága részben közös halmazú a Vöröskereszt szervezetével, a kulturális 

rendezvények szervezését közösen, egyesült erővel látják el (pl. Tök jó nap). A Duna-parti 

Örökifjak Kórus a helyi rendezvények állandó fellépői. A tagság mobilizálható, lelkes segítője 

a közösségi élet eseményeinek. Igazolják az alaptételt, hogy az aktív idősekre tekintsünk úgy, 

mint potenciális erőforrásra. Amellett, hogy rendelkeznek tapasztalattal, tudással a 

településről, szabadidejükben szívesen tesznek a közösségért. Az ő esetükben is felmerülhet 

egy nagyi-net program indítása, helyi fiatalok közreműködésével. A klubtagok rendszeres 

kirándulásaik alkalmával kulturális helyszíneket is meglátogatnak, melyek hozzájárulnak a 

hazai értékek megismertetéshez. 

 

Gönyűi Honismereti Egylet 

Az egylet jelentős szerepet tölt be a helyi hajós hagyományok kutatásában, feldolgozásában és 

bemutatásában. Erre példa a korábbi években megjelent Hajóskrónika és Az élet a Duna 

partján c. kiállítás, ami a helyi hajós hagyományokat és tárgyi emlékeket mutatja be korszerű 

eszközökkel. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó tárlatvezetés és múzeumpedagógiai 

foglalkozások nemcsak hagyományőrző jelentőséggel bírnak, de a település turisztikai 

palettáján is megjelennek. 

 

Gönyűi Sport Egyesület 

Az egyesület futball szakosztálya a legaktívabb, jelentős számú fiatal és öregfiú korosztályú 

gönyűi sportlehetőségét biztosítja mind az edzések, mind a konditerem üzemeltetése által. 

Ezzel is hozzájárulva az egészséges életmód és a csapatjáték szemléletének terjesztéséhez. 

 

Gönyűi Horgász Egyesület 

Az egyesület jelentős taglétszámának csak egy kisebb hányada gönyűi lakos. Az egyesület a 

horgászversenyek szervezése és a hozzá kapcsolódó ismeretterjesztő tevékenység által járul 

hozzá a helyi hagyományok fenntartásához, a dunai vízi élet színesítéséhez.  
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A nagyrendezvényekhez kapcsolódó versenyek szervezésével bővítik a programlehetőségeket, 

és aktivizálják a tagságot. 

 

Gönyűi Polgárőr Egyesület 

Az egyesület kiemelkedő munkát végez nemcsak a bűnmegelőzés, és a település 

biztonságának őrzése terén, de a fiatalok aktivizálásában is. A nekik szervezett táborok, 

példakép-előadások hozzájárulnak a szemléletformáláshoz, a velük közösen és általuk ellátott 

közösségi feladatok (pl. rendezvénybiztosítás) által erősödnek a kötödések, a fiatalok aktív 

részesévé, büszke alakítóivá válnak a közösségnek. Ugyancsak megőrzendők és esetleg 

kiterjeszthetők az Ifjú Gönyűiek Közössége keretében folyó kulturális programok, mint pl. a 

Példakép sorozat. Nem kulturális jellegű program, de folytatandónak tartjuk a 

közlekedésbiztonsági programokat, (előadás, teszt, kerékpáros vetélkedő), valamint a 

bűnmegelőzési előadásokat, akár meghívott szakelőadóval. 

 

Gönyűi Lövészklub Közhasznú Sportegyesület 

A klub jellemzően a téma iránt érdeklődő lakosok számára szervez programokat, versenyeket. 

 

Földön Vízen Levegőben Gönyű Egyesület 

Gönyű legfiatalabb egyesülete kifejezetten a Földön, Vízen, Levegőben Fesztivál 

szervezésére és lebonyolítására alakult. A fesztivál a település emblematikus rendezvényévé 

kíván válni, ami megszólítja a különböző korosztályú és érdeklődésű helyi lakosokat és a 

környéken élőket is. 

Tanulóinkért Alapítvány 

Az alapítvány célja az általános iskola tanulóinak segítsége, iskolaidőn túli nemformális 

eszközökkel történő fejlesztése, ill. szabadidős programok biztosítása. 

 

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 

Az alapítvány egyrészt a szociálisan rászoruló gyermekek támogatására jött létre, másrészt az 

iskolán kívüli szabadidős és fejlesztő programokat támogatja. 
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KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Korunk jellegzetessége, hogy otthonunkból ki sem kell mozdulni, ha kulturális igényünket 

szeretnénk kielégíteni. Válogathatunk a televízió számtalan csatornáján futó szórakoztató és 

ismeretterjesztő programokból, nézhetünk pódiumbeszélgetéseket, interjúkat, mozifilmeket és 

színházi előadásokat az interneten is. Kihívásként jelentkezik, hogy a szervezett közösségi 

események olyan plusz tartalommal szolgáljanak, ami miatt mégis érdemes elhagyni a 

kényelmes fotelt. 

Olyan egységes arculatú, minőségi tartalmat tükröző, sokcsatornás kommunikáció szükséges, 

ami időben és kellő mennyiségű információval látja el a lakosokat és a potenciális látogatókat 

is. Az önkormányzat sokat tett az egységes brand (márka) kialakítása érdekében az elmúlt 

évben. Arculati kézikönyv készült, ami meghatározza a készülő kiadványok, plakátok, 

üdvözlő táblák  grafikáját. A „Gönyű, a nagy fogás!” szlogen is azt erősíti, hogy a település 

olyan kiemelkedő értékekkel bír, amire büszkék lehetünk. 

A lakosság főszerepet játszik a márka népszerűsítésében is. Amikor a marketing oldalról 

közelítjük meg a kulturális piacot, az első számú prioritás a hűséges és sok kulturális tartalmat 

fogyasztó helyi célközönség bázisának a megerősítése kell, hogy legyen. Az elégedett 

települési fogyasztói réteg megnövelheti a Gönyű iránt érdeklődő, ide ellátogató turista 

számát is. 

A kommunikáció csatornáit jelenleg a Gönyűi hírek, kéthavonta megjelenő periodika, a 

honlap, a hivatalos facebook oldal, a you-tube csatorna, a megszokott helyszíneken 

kihelyezett plakátok és esetenként a szórólapok jelentik. 

Átgondolásra alkalmas az újságban a közéleti, önkormányzati hírek arányának megnövelése, 

és egy helyi kulturális rovat indítása, ahol hagyományokhoz kapcsolódó színező, beküldhető 

rejtvény, helyi amatőr költő verse, legendák, helyi receptek közlése járulna hozzá a 

hagyományok őrzéséhez, kreatív feldolgozásához. Ennek a rovatnak a szerkesztőbizottsága 

összeállhat az újságírás iránt érdeklődő vagy ezt tanuló fiatalokból, felnőttekből. Az újság 

elektronikus verziója felkerül a honlapra, de egy figyelemfelhívó poszt megnövelheti az on- 

line olvasók számát. 

A honlap tartalmának felülvizsgálata szükséges az információk strukturáltsága és az 

esetenkénti duplikációk miatt. A facebook oldal egyre népszerűbb a rendszeresen megjelenő 

tájékoztató posztok miatt. A több mint 1500 követő rendszeresen értesül a polgármesteri 

hivatal és az önkormányzat híreiről, valamint a rendezvényekről is.  
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Alapelv, hogy a tájékoztatás bázisát a honlap jelenti, a facebook oldal szerepe, hogy felhívja a 

figyelmet a honlapon történő változásra, friss hírre. A facebook alkalmas helytörténeti 

érdekességek megosztására, ünnephez köthető üzenetek küldésére, kampányok indítására is. 

A you-tube csatorna célja, hogy a videó formátumú, igényes, településhez köthető anyagokat 

itt gyűjtse össze, és tegye ingyenesen és azonnal elérhetővé. Átgondolandó egy instagram 

oldal indítása, ami a fiatal korosztály hatékonyabb elérését célozná meg. A plakátolási helyek 

felülvizsgálhatók. Az új Egészségház, a tetőtéri kulturális tér és a tervezett strand, valamint a 

boltok, vendéglátóhelyek mind alkalmasak a láthatóság növelésére. A klubélet felerősödése a 

személyes tájékoztatás csatornáit is növelni fogja. 

 

DÍJAK, TELEPÜLÉSI ELISMERÉSEK 
 

 

A korábbi években az elismerések kiosztása jellemzően nem rendszeresen, hanem egy-egy 

nagyobb eseményhez kapcsolódóan történt. A civil munka megbecsülésére díjazási rendszer 

létrehozása (elismerések, emléklapok, oklevelek, pénzjutalom) kidolgozása javasolt, mely a 

Kulturális Bizottság feladatkörébe tartozik. Szükséges átgondolni a díjátadás formáját, 

kereteit, ami emeli az elismerés rangját. 

 

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK 

 

Gönyűnek két testvértelepülése van. A felvidéki Kolozsnéma és a székely-mezőségi 

Mezőpanit. A korábbi években a kapcsolattartás települési küldöttségek látogatásaira, esetleg 

szakmai látogatásokra korlátozódott, melyekben kevés lakos vett részt. 

Az utóbbi időben Kolozsnémával több közös pályázatot nyújtottunk be, és a turizmus 

területén is szoros együttműködés várható, melyet Gönyű új úszóművére és a Kolozsnéma 

által vásárolt hajóra alapozunk. Ez a közvetlen kapcsolat lehetővé teszi, hogy látogatások 

induljanak mindkét irányba, melynek a kulturális és gazdasági hatása sem elhanyagolható. 

Mezőpanit esetében a 2019-es év volt vízválasztó, amikor az érkező küldöttséget helyi 

családok szállásolták el. Ily módon a találkozás közvetlen volt, máig tartó barátságok 

szövődtek. 

A kapcsolatok további alakításánál szempont a minél több lakos aktív bevonása, és olyan új 

együttműködési formák kialakítása, mint az utazó kiállítás, közös kiadványok stb. 
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FINANSZÍROZÁS 

 

 

Állami forrás (normatív támogatás) 

Magyarország éves elfogadott költségvetése alapján támogatja a települési kulturális 

tevékenységeket a lakosságszám alapján. 

Önkormányzati forrás 

Kötelező feladatok ellátására (nemzeti ünnepek megtartása, közösségi tér biztosítása, 

közművelődési feladatellátás, új kezdeményezések, kulturális kínálatbővítés feltételeinek 

biztosítása) évenként meghatározott összeget fordít az önkormányzat. A forrás mértékére 

és felhasználási céljaira a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. A civil  szervezetek  év 

elején nyújtanak be kérelmet tevékenységeik és működésük támogatására. 

Szolgáltatásból származó bevételek 

Jelenleg nem beszélhetünk ilyen jellegű bevételekről, de az új kulturális tér és a hivatal 

udvarán levő fedett tér bérbeadási rendszerének kidolgozása után ezek is hozzájárulhatnak kis 

méretékben a forrásteremtéshez. 

Pályázati forrás 

A Nemzeti Együttműködési Alap, a Magyar Falu Program és az Interreg V-A Szlovákia 

Magyarország program mellett más források is pályázhatók kulturális és  közösségi 

események finanszírozása céljából. A testvér települési együttműködésekhez a Bethlen Alap 

kínál forrást. 

Egyéb források 

Az Uniper Kft. és az Euro-Clear Kft pályázati kiírásaira civil szervezek és intézmények 

pályázhatnak közösségi projektjeikkel. 

A többi, helyben bejegyzett cég ad-hoc módon támogat egy-egy kezdeményezést. Fontos 

lenne a településen működő, vagy ahhoz kötődő üzleti élet szereplőinek bevonása a 

finanszírozásba mecenatúra vagy szponzoráció formájában PR, marketing és társadalmi 

felelősségvállalás programjukhoz kapcsolódva. 

 

 

 

 

 






