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Közösségi interjúk összegzése:
A kérdőívet kitöltő személyek többsége nő (87%), az életkor szerinti megoszlás változatos: a
legfiatalabb 23, a legidősebb 80 éves. A többség középkorú, a sátai élettel kapcsolatban sok
tapasztalattal bíró személy.
Iskolai végzettség alapján elmondható, hogy a többség szakmával és/vagy érettségivel rendelkezik.
Az általános iskolai bizonyítvánnyal, illetve diplomával rendelkezők száma kb. ugyanannyi, tehát a
végzettség is átlagosnak tekinthető.
A kitöltők 90%-a jelenleg dolgozik, 3 fő nyugdíjas, álláskereső csak 1 személy. A munkavállalók
összetétele vegyes: közfoglalkoztatotti munkaviszonyban lévők, pedagógusok, hivatalnokok,
vállalkozók és multinacionális cégnél dolgozók vállalták a kérdőíves véleménynyilvánítást.
A válaszadók nagyon szeretik vagy inkább inkább szeretik Sátát, erős a kötődésük a térséghez.
Többségük rendszeres résztvevője a kulturális rendezvényeknek, fontosnak tartják az ilyen jellegű
programokat.
A bűnözés és közlekedés szempontjából való biztonságérzet tekintetében a válaszadók inkább
negatívan nyilatkoztak. Bár a település bűnözési statisztikája alapján nem jellemző az utóbbi
években az esetszámok növekedése (sőt a csökkenés figyelhető meg), a lakosság közérzete nem ezt
igazolja. Súlyos bűncselekmény sem fordult elő több év óta, azonban az egy-két kisebb súlyú eset is
jelentősen ront a biztonságérzeten.
Fontos a bűnmegelőzéssel, a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos programok, tájékoztatók,
tréningek szervezése, és jelentős igény van az egészségfejlesztéssel, egészséges életmóddal
foglalkozó rendezvényekre is. Ennek kissé ellentmond, hogy a sporttal kapcsolatos illetve a
sportolásra alkat adó programok a válaszadók szerint a legkevésbé fontosak.
Szívesen vennének részt az előbb említett területekhez kapcsolódó tanfolyamokon, tréningeken.
A kézműves tanfolyamokon való részvételi szándék is erőteljes.
A válaszadók fontosnak tartják az önkéntes munkát, az önképzőkörök szervezését, és ebben a
munkában főképp hétköznap délutánonként vennének részt. Hétvégén csak kevesen szeretnének
részt vállalni a munkából. Mivel főleg dolgozó emberek töltötték ki a kérdőívet, ez részben érthető
is, hisz a családi programok leginkább hétvégén megvalósíthatók. Célnak lehet a projektben a
települési programokba a teljes családok bevonása.
A kérdőív 15. kérdésére adott válaszok alapján levonható a következtetés, hogy a heyi identitás
fejlesztés terén sok még a teendő.
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Bár a kitöltő személyek többsége erősen kötődik a faluhoz, véleményük szerint a településünk lakói
nem összetartóak.
A térséghez való kötődés ellenére sokan gondolják úgy, hogy lehetőség esetén elköltöznének innen,
illetve bizonytalanok a válaszadáskor. A közösségi aktivitás megítélésében szintén nagy a
megoszlás, de inkább a negatív vélemények dominálnak.
A bűnmegelőzéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatos állítások ismét az előző hasonló témájú
kérdésekre adott válaszokat eredményezték: van tennivaló mindkét területen.
A lakossági tájékoztatás többféleképpen történik a faluban, a kérdőívet kitöltők vegyesen használják
a különböző lehetőségeket.
Véleményük szerint programszervezés területén van hová fejlődnünk. Szinte egyöntetű az az
álláspont, hogy az életminőség javulásáért az ott élők tehetik a legtöbbet. Önkéntes munkával,
javaslatokkal, ötletekkel, önálló szervezéssel is segítenék az identitásérzés erősödését.
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