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Etyek, 2016. április .23. 
Az etyeki szemétszedési akció gondolatát a „Bebírók és he-

lyiek” címû projekt megvalósítását végzô Tudástôke Alapítvány
partnereként, az etyeki székhelyû Falumûhely Alapítvány vetette
fel. Amikor azonban tudomásunkra jutott, hogy magánkezde-
ményezésre hasonló akciót szervezése indult el Etyeken, támo-
gatásunkat biztosítva csatlakoztunk a kezdemé - nyezéshez,
aminek elindítója egy Budapestrôl Etyekre költözött „bebíró”
volt, aki szenvedélyes távfutóként azt tapasztalta, hogy a sokan
a falu határában helyezik el kimustrált háztartási eszközeiket,
feleslegessé vált autógumikat, építési törmeléket, stb. Ezzel kap-
csolódtunk a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért
elnevezésû programhoz. Alapítványunk hozzájárult a mozgósí-
táshoz, valamint a szemétszedést követô ebéd biz tosításához és
megszervezéséhez. Az akció szervezéséhez csatlakozott még és
technikai segítséget nyújtott az etyeki önkormányzat. A hívó
szóra megmozdult több térségen kívüli és etyeki vállalkozó is
és természetbeni és anyagi támogatást nyújtott a Sipospack Kft.,
a Felföldi Édességgyártó Kft., az Etyektej Ödön-major, Orosz
Gyula Pincészet és a Kattra Pincészet. 

A reggeli órákban elkezdôdött szemétszedést egy jó han-
gulatú ebéd követte az Etyeki Körpincénél, aminek oldott-
ságához hozzájárultak az Orosz Gyula és a Kattra
pincészetek által felajánlott kiváló borok.  Az ebédet követô
fórumon a szervezôk elmondták, hogy a szemétgyûjtésben
több mint hetven etyeki polgár vett részt, köztük sokan csa-
ládostul és több mázsányi szemetet sikerült összegyûjteni,

ezzel valamennyire tehermentesíteni a környezetet. Sokak
egyetértését váltotta ki az a javaslat, hogy ideje lenne Etye-
ken is elkezdeni a szelektív szemétgyûjtést és azt kezdemé-
nyezni fogják az önkormányzat felé. Többen javasolták, hogy
terjeszteni szükséges Etyeken a környezet-tudatos, a közvet-
lenül környezetünkért felelôs gondolkodást, amiben minden
állampolgár és vállalkozás részvételére szükség van. Az is el-
hangzott, hogy ennek érdekében érdemes megfontolni az ez
ügyben tenni kívánók civil szervezet létrehozását.  A fóru-
mon a Tudástôke és a Falumûhely Alapítvány képviselôi is-
mertették a „Bebírók és helyiek” program eddigi
eredményeit, az etyeki munkacsoport által kidolgozott helyi
közösségi stratégiát, amelynek egyik fontos célja a civil szer-
vezetek, önkormányzat és helyi vállalkozások együttmûkö-
désének erôsítése, és aminek szép példája volt az egyéni
kezdeményezésre elindult szemétszedési akció. A fórum ke-
retében végzett rögtönzött közvélemény-kutatás eredménye-
ként megtudhattuk, hogy a résztvevôk közel fele „bebíró”,
azaz az elmúlt 15-20 évben költözött Etyekre, a másik fele
pedig „helyi”, aki több mint 20 éve laknak Etyeken vagy itt
születtek. Ez bizonyította számunkra, hogy vannak olyan
célok, amik összehozzák és közös cselekvésre késztetik az
újonnan betelepülteket s a helyieket. 

Túl a szemétszedés mérhetô hasznán, ez az esemény is
hozzájárult ahhoz, hogy erôsítse a közösség „mi” tudatot s
hogy még sok ilyen és ehhez hasonló eseményre van szükség
a jövôben

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ ETYEKEN ÉS KÖZÖSSÉGI FÓRUM



KÖZÖSSÉGI AKCIÓ – KÖZÖS KIRÁNDULÁS BEBÍRÓKNÁL
ÉS HELYIEKNÉL A VÖLGYVIDÉKEN

Népes csapat találkozott 2016. április 26-án reggel
Válon, a Völgy Vidék LEADER iroda kapujánál. Köztük
polgármesterek, hivatali dolgozók, civil szervezetek és vál-
lalkozások képviselôi Zalakarosról, Zalamerenyérôl, Tinnyé-
rôl, Ajkáról és környékérôl, no meg Etyekrôl és
Martonvásárról. Itt voltak a projektben résztvevôk, a szer-
vezôk, a munkatársak. A csapatot Bordás Emese és a váli
LEADER iroda dolgozói fogadták, majd Bechtold Tamás,
Vál polgármestere, aki egyben a Leader egyesület elnöke
bemutatta az egyesületet. 

Innen tovább ment a csapat Gyúróra, az egyik bebiró
vállalkozó, egy kiváló sajtkészítô tanyájára.  Kecske, borjú
és kutya simogatásra ösztönözték a tanyán élô állatok a
résztvevôket, és a tojót védô pulykakakas távoli óvatos
megtekintése, majd finom sajtok vártak mindenkit. A ház-
igazda elmesélte a részleteket, mindennapi élményeit arról,
hogy milyen bebirónak lenni, élni és vállalkozni egy új te-
lepülésen.

A következô állomása a
’bebiró-keresésnek’ Tordas
volt.  Egy igazi bebíró és
helyi együttmûködésben
mûködô önszervezôdô
mûvelôdési közösségi ház-
ban láttak vendégül min-
ket, a „Teremtôkert”-ben. A
ház egyik fiatalasszony ve-

zetôje - „Kogi” - mesélt a programokról és a közösség ki-
alakulásának történetérôl. Ámultunk, irigykedtünk,
gyönyörködtünk, lelkesedtünk azon, hogy mire képes egy

közösség, ha kezdeményez és cselekszik, és maga veszi a
kezébe a gyerekek és önmaga  dolgait. 

Aztán egy gyors közös ebéd után tovább mentünk
Etyekre ahol egy röpke de nagyon barátságos borkóstolás
után az egyik tôzsgyökeres Helyi borász pincéjében a részt-
vevôk megismerhették a civil- önkormányzat- betelepült
(bebíró) vállalkozók együttmûködésének eddigi eredmé-
nyeit és a további terveket. 



Etyek, 2016. április .26. 
Egy évvel ezelôtt a veszprémi Tudástôke Alapítvány veze-

tésével, az etyeki Falumûhely Alapítvány közremûködésével
és a Norvég Civil Alap támogatásával egy kis civil csoport azt
a kérdést tette fel magának és a helyi társadalom tagjainak a
Völgyvidék kistáj településein, vajon milyen kapcsolat van az
egyre szaporodó betelepülôk, szép hagyományos szóval Bebí-
rók, köznapi nyelven Gyüttmentek és a Tôsgyökeres Helyiek
között. Vajon vannak-e elônyei és mik a hátrányai annak, hogy
a helyi társadalom megváltozik az újonnan betelepülô csalá-
dok és vállalkozások révén. Vajon szándékában áll-e a betele-
pülôknek hogy hozzájáruljanak a helyi társadalom fej lô-
 déséhez és a közösség régi tagjai segítik-e az újonnan érke-
zôket abban, hogy igazán otthon érezzék magukat ezen a
tájon. És, vajon mi szükséges ahhoz, hogy egy-egy település
vagy kistáj szebb és jobb, okosan fejlesztett otthona legyen
Bebíróknak és Helyieknek egyaránt. A helyi ered-
ményeket látva késôbb Zalában három településen,
majd Ajkán, Pilisvörösváron és Tinnyén is szervez-
tek találkozókat a kezdeményezôk, ahol az ottani
helyiek és bebírók kapcsolata került porondra.

A közös munka során a feltett kérdésekre a
válaszokat egy egyéves munkafolyamat során, he-
lyiekbôl és bebírókból álló helyi munkacsoportok
bevonásával kerestük a válaszokat azzal a céllal,
hogy elôsegítsük helyi közösségi stratégiák meg-
fogalmazását. Ennek eredményeit a egy „látó
úttal” egybekötött záró konferencián összegez-
tük, amelyen rész vettek a helyi munkacsoportok
tagjai, a bevont települések polgármesterei, vál-
lalkozók és civil szervezetek valamint a megláto-
gatott települések képviselôi.  

A konferencia legfontosabb tanulságai az alábbiakban
összegezhetôk.  

A bebírók és helyiek jó vagy rossz viszonya egy adott
település közösségének nyitottságán vagy éppen elzárkó-
zásán múlik. Nyitottság esetén egy adott település felhajtó
erôként tudja használni a bebírók által behozott új dina-
mikát. Ez azonban egy folyamatos dialógust, kommuniká-
ciót feltételez e két csoport között.  Ebben a folyamatban
civil – vállalkozói -önkormányzati együttmûködés lehet a
katalizátor, ami erôteljesebb helyi társadalmi felelôsségvál-
lalásra készteti a vállalkozásokat erôsítve a helyi identitást
és a kistáj szintû együvé tartozást.  

BEBÍRÓK ÉS HELYIEK
EGYÜTTMÛKÖDÉSE A
HELYI FEJLÔDÉSÉRT
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Vál, 2016. április 30.
A Norvég Civil Alap támogatásával a Tudástôke Alapít-

vány és a Falumûhely Alapítvány „Bebírók és helyiek” cím-
mel a Váli-völgy három településén (Etyek, Martonvásár és
Vál) megvalósuló projektjének egyik akciója volt a három
település összefogásával megvalósult faültetés, amelyre
Válon került sor.  A kezdeményezés abból indult ki, hogy
a projektben résztvevô helyi civil szervezetek, önkormány-
zatok és vállalkozások fontosnak gondolják a projektben
részt vevô három település  együttmûködésének erôsítését
és, túl a projekt eredményeként megfogalmazott konkrét
terveken, ezt jelképesen is meg kívánták örökíteni. Így ve-
tôdött fel a faültetés gondolata, amelyre a váli faluünnep
alkalmával került sor, s így a falu lakossága is szemtanúja
lehetett annak, amint Etyek, Vál és Martonvásár képviselôi
a településnek a faluünnepre átadott fôterén elültettek egy-
egy a közös projekt emlékét megörökítô és az együttmûkö-
dést jelképezô, közösségi adakozásból megvásárolt
berkenye-fát, ami – reményeik szerint – éppúgy meggyö-
keresedik és kiterebélyesedik, mint a kistáji partnerség és
együttmûködés az itt élôk között. A berkenye latinul: sor-

bus és ez a szó a valamikori betelepülô s késôbb „helyivé”
váló kelták a berkenye fanyar ízére utaló „sor” szavából
származik; így ez annak is a jelképe, hogy a nagyon távoli
múlt összetalálkozik a jelennel és jövôvel.

A faültetést a projekt egy évét értékelô ünnepséggel
folytatódott a nemrég felújított közel 100 éves és helytör-
téneti múzeummá átalakított tûzoltó szertárban, majd ezt
követôen a helyi általános iskolában egy fórummal zárult,
ahol a projekt szakmai vezetôi ismertették a szép számmal
megjelent résztvevô elôtt a projekt eddigi eredményeit és
a váli munkacsoport által megfogalmazott stratégiát.
Ebben nagy hangsúllyal szerepelt a helyi civil szervezetek,
önkormányzatok és vállalkozások közötti partnerség fon-
tossága s a helyi kezdeményezések támogatása, valamint
a kis térségi marketing erôsítése, amit egy erre a célra lét-
rehozott weboldal segítségével kívánnak megalapozni.

FAÜLTETÉS „SZERBUSZTOK
SORBUSOK”


