
Kedves Olvasó!

Nagy örömünkre szolgál, hogy útjára indíthatjuk ötré-
szes hírlevél sorozatunkat, melyben többek között rend-
szeresen beszámolunk majd a Norvég Civil Alap által
támogatott Bebírók és helyiek együttmûködése a helyi fej-
lôdésért  projekt elôrehaladásáról,
illetve közzé tesszük ren dez -
vényeinket és eseményeinket azzal
a céllal, hogy a földrajzi határokat
átívelve a közvetlenül közre mû -
ködô szervezetek, magánszemé-
lyek mellett minél szélesebb
kör ben megismerhetôvé és befo-
gadhatóvá tegyük munkánk cél-
kitûzéseit, módszertanát és
ered ményeit. Munkánk céljának és
tervének összefoglalóját lásd a kö-
vetkezô cikkben.

E hírlevél fórumot, teret kíván biztosítani azoknak is,
akik hozzá szeretnének szólni ehhez a munkához, bemu-
tatva a témához kapcsolódó helyi jó gyakorlatokat, tapasz-
talatokat, és akik akár a nehézségek felvetésével, vagy azok

megoldására irányuló javaslatok-
kal járulnak hozzá a célok megva-
lósulásához.

A hírlevelünk mellett a projekt
blogjában (http://bebirok.blog.hu/)
bôvebb információkat, további ér-
dekességeket is megosztunk, vala-
mint híreink elérhetôek a projekt
facebook oldalán is.

Bebírók
és helyiek

Hogy kik is a BEBÍRÓK??? 
Ezt a szép régi kifejezést mostanában

egy meglehetôsen rossz ízû szóval 
pótoljuk: ôk a ’gyüttmentek’. 
Olyanokról van szó, akik a mi 

szülôfalunkban, szülôvárosunkban
élnek vagy itt mûködik a vállalkozá-
suk, de nem itt születtek. Hogy mit 
hogyan fejezünk ki, a tudatunkból
és érzelmeinkbôl fakad és viszont, 

a szavak befolyásolják a tudatunkat 
és az érzéseinket. Talán a beköltözôk
régi megnevezésének újbóli használata 

nemcsak játék lesz a szavakkal,
hanem a közös munka révén a régi 

és új helybeliek közötti viszony
együttmûködôbb lesz, és ez az

együttmûködés új jövôbeli fejlôdési 
lehetôségeket teremt mindannyiunknak
akik Etyeken, Válon, Martonvásáron
vagy Velencén élünk vagy dolgozunk.

Bebírók és helyiek együttmû ködése a helyi fejlôdésért - Modell a társadalmi felelôsségvállalás
eszközeinek használatára a helyi gazdasági-társadalmi párbeszéd kialakításában 

és a helyi fejlesztésben címû projekt hírlevele



A most induló fejlesztési program gazdája a veszprémi
székhelyû Tudástôke Alapítvány, amely az elmúlt két évti-
zedben sok civil szervezet és vállalkozás szervezetfejlesz-
tésén dolgozott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy
településen élô közösség tagjai és a jelenlévô
különbözô társadalmi szereplôk, (önkor-
mányzati, civil és a vállalkozói) akkor tudnak
a leghatékonyabban dolgozni, ha
együttmûködnek, mert az egyes személyisé-
gek tudása – vagyis a problémák megoldá-
sához szükséges felkészültség – a közös
gondolkodás során összeadódik. Az Alapít-
vány e szellemben elkötelezett a hatékony
együttmûködési kultúra fejlesztése iránt. Or-
szágos szinten kiterjedt kapcsolati rendszer-
rel rendelkezik, partnerei, támogatói
or szágos és célterületi tanácsadó/szervezet-
fejlesztô cégek, civil szervezetek, vállalatok.
Programunk végrehajtásában köz-

remûködô partnerként az etyeki székhelyû
Falumûhely Alapítvány vesz részt, amely
1996 óta dolgozik fenntartható helyi-fejlesz-
tési programok kidolgozásán és megvalósí-
tásán, nagy hangsúlyt fektetve a társadalmilag érzékeny
csoportok – nôk, fiatalok, mélyszegénységben élôk - esély-
egyenlôségének elôsegítésére. A megvalósított projektek
során mindig törekedik a helyi értékekre és a közösségi
részvételre alapozott, környezeti-gazdasági és társadalmi
szempontból is fenntartható megoldásokra azon a felisme-
résen alapulva, hogy a sikeres helyi jövôépítés alap-pillére

a helyi cselekvés. Az Alapítvány vidéki térségekben fejleszt,
hazai és nemzetközi közösségi alapú társadalom- és gaz-
daságfejlesztô programokat valósít meg, elôsegíti a vidék
és kormányok/EU párbeszédét.

A két alapítvány eddigi tapasztalatait „haza” szeretné
hozni a jelenlegi fejlesztési program keretében, amelynek
célja, a helyi önkormányzatok, a civilek és vállalkozók jobb
együttmûködésének elôsegítése tapasztalat és tudáscsere
létrejöttével. A fenti címû programot tervezetten 4 telepü-
lésen valósítjuk meg (Etyek, Martonvásár, Vál, Velence)
együttmûködve a helyiekkel.

Bebírók és helyiek együttmûködése a helyi fejlôdésért

Olyan jó hangulatú volt a munka, 
hogy elhatározták, munkacsoporttá alakulnak

Június 24-én az Etyeki könyvtárban a
„Bebírók és helyiek együttmûködése a helyi
fejlôdésért” pályázati program nyitó megbe-
szélésre került sor. 
A megbeszélésen részvevôk többsége

rég óta ismeri egymást. Régi motorosok a
helyi közélet fejlesztésében. Volt itt vállal-
kozó, pedagógus, önkormányzati alkalma-
zott, közmûvelôdési szakember, a helyi
sajtó képviselôje. Személyükben képviselve
volt a projekt minden csoportja: helyben
lakó, vállalkozó és „bebíró”. Most újra ösz-
szeálltak egy fejlesztô munkára. 
A munka: kapcsolatok sûrítése a „he-

lyiek” a bebírók és a vállalkozók között a
település fejlôdése érdekében.



A worshopon született javaslatok összefoglalója.
Ha az elégedettség elsô lépcsôfokára szeretnénk fellépni,

ahhoz elôször olyan élelmiszerekre van szükség, amely
mind minôségében, mind mennyiségében megfelel az egyre
tudatosabban fogyasztó lakosság elvárásainknak. Erre leg -
inkább egy helyi piac mutatkozik a legalkalmasabbnak, be-
indítását a nyilvánvaló gazdasági, szociális húzóereje és az
ökológiai hasznosságán kívül az is indokolttá teszi, hogy
piacra járni régóta nem volt ilyen népszerû. A piac létreho-
zásának elôsegítése érdekében mindenekelôtt segíteni kell
a helyi termelôket az ôstermelôi igazolványokkal kapcsola-
tos és egyéb adminisztrációs eljárások lefolytatásában.
Ezzel párhu za mosan a helyi biokertek fejlesz-
tését is újra szorgalmazni kell, mert erôforrás
és keresleti oldalról is egyaránt fenntartható fel-
tételek állnak rendelkezésre.
Ha már van jó kenyér az asztalon, amellé

egy jó pohár bor is dukál. A borvidék kiegyen-
súlyozott és fenntartható fejlôdése érdekében
erôsebb és közös érdekeken alapuló kapcsola-
tot kell kialakítani a helyi bortermelô vállalko-
zások körei között. Párbeszédet kell indítani,
hogy az Etyeki Pikniknek hogyan lehetnének
a helyiek is jobban haszonélvezôi, hogy ne
csak a terhét lássák. Számos hasonló adottsá-
gokkal rendelkezô település mintájára javítani
kell a Kúria és a mellette lévô pincék, illetve a
horgásztó megközelíthetôségét, ezért jobb
utakra, gondozottabb környezetre van szük-
ség, ehhez viszont nélkülözhetetlen az Önkor-

mányzat pályázat-elôkészítô munkájában való még aktí-
vabb részvétel, amelyre minden szereplô egyaránt késznek
mutatkozik. Hogy a kényelemrôl, és a kulturális rendezvé-
nyek minél szélesebb körû hozzáférhetôségérôl hosszú
távon gondoskodni lehessen, hasznos lenne, egy csoportos
személyszállításra alkalmas települési autóbusz rendszere-
sítése is. 
A lakosság szépség iránti vágyának és ilyen irányú elé-

gedettségének csak a tudatosan ápolt környezet tehet ele-
get, mellyel kapcsolatban javaslat született arra, hogy a
zöldhulladék elszállítását egy évben többször kellene meg-
szervezni, és fejleszteni kell a szelektív hulladékgyûjtést is,

A projekt szervezôi - Kézdy Zsófia és dr.
Domschitz Mátyás – a találkozó elôtt minden-
kivel készített egy személyes interjút, így már
„képben voltak”. 
A feladat egy vitaindító workshop volt. A

szervezôk részletesen ismertették a projektet,
majd ezt követôen a jelenlévôk elmondták a te-
lepüléssel kapcsolatos jó és javítandó tapaszta-
lataikat. Ezután elkészítették a település
problématérképét, és javaslatokat gyûjtöttek a
problémák jövôbeni kezelésének lehetôségeire. 
A workshop végén a jelenlévôk egyenként

összefoglalták, hogy milyen elvárásokkal ér-
keztek a rendezvényre és hogyan indulnak
haza. 
Az lett a „vége”, hogy el is határozták, hogy

munkacsoporttá alakulnak, s a projekt helyi
motorjává válnak. Az lett a vége, hogy újra el-
kezdik. 

Vidéken élni jó, mitôl lehetne mégjobb, mindannyiunknak?



melyre ösztönözni kell a lakosságot, különösen a fiatalabb
generáció tagjait. Szerencsés a helyzet ilyen szempontból,
mivel ezekben a feladatokban sok lakossági segítség ta-
pasztalható, melyre lehet most is számítani. A rendezetlen
környezet bezárkózáshoz vezethet, és a turizmus külön-
bözô formáinak kibontakozását is hátráltatja.
Szép környezetben igazán termékeny az együtt gon-

dolkodás. A bebírók, lakóparkiak, és helyiek illetve azok
vállalkozásai közötti kapcsolatsûrítô rendezvények ha gyo -
mányának megteremtésében és megszervezésében a pro-
jekt hatékony segítséget jelenthet, amelynek egyik
legkézenfekvôbb célcsoportja a közös iskolába és óvodába
járó gyermekek és azok szülei, de a kohéziót kiválóan ser-
kenti a falufejlesztô, szépítô önkéntes munka, és a „boran-
golás” is.  

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a változtatások
fôszereplôi a vállalkozások, társadalmi szerepük felismeré-
séhez, motiváltságuk fenntartásához ezért nagy szükség
van a lakosság folyamatos bátorítására és elismerésére,
melynek alapja egymás minél jobb megismerése, erre
kitûnô alkalmat teremthet egy piknik, amelyen ezúttal a
vállalkozások a meghívottak.  A kapcsolattartásnak, közös
fellépésnek megfelelô szervezôdési fóruma lehet a falu által
létrehozott civil önkormányzat, és az újra induló vállalko-
zói bizottság és a vállalkozói klub. Összességében a works-
hopon megfogalmazott eszközökkel a közösség alapú
fejlôdés a késôbbiekben további beavatkozások nélkül, a
település hatékonyan mûködô belsô kapcsolatai alapján ön-
álló életre kelhet.

Kapcsolat:
Kézdy Zsófia projektmenedzser 

kezdy.zsofia@ruralnet.hu
Telefon: +3670/390-2698

Blog: http://bebirok.blog.hu/
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