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Bevezető  
 

„Semmi sem pótolhatja az emberek  
egymásközti viszonyának emberségességét. 

Ez a cél, hozzáképest minden más 
csak eszköz, ha akármilyen fontos is.” 

Fülep Lajos  
(1941) 

 
Az Együtt Bejcgyertyánosért Egyesület a Cselekvő közösségek aktív 
közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt 
keretében Mintaprojekt megvalósítására nyert támogatást. A 
közösségfejlesztési akciók elindításának alapja a Helyi Értéktár 
Bizottság eddigi tevékenységének továbbvitele és kiterjesztése volt 
az egész lakosság körére. A megvalósítása során közművelődési, 
könyvtári és múzeumi szakemberek is bevonásra kerültek. 
  
A projekt célkitűzései 
 
 A helyi társadalmi alapú összefogások megerősítése, a 
közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával új mozgások 
létrehozása. A lakosság különböző korosztályainak bevonásával a 
generációk közti kapcsolat erősítése, az esélyegyenlőség növelése. 
A településen található épített értékek, valamint a kulturális 
örökségek – közösségek, jeles személyiségek, népi kézművesség, 
helyi hagyományok – gyűjtése. A helyi értékeket alátámasztó 
dokumentumok felkutatása, a már rendelkezésre álló és a 
mintaprojekt során gyűjtött anyagok rendszerezése, állandó kiállítás 
létrehozása és az értékek bemutatása.  
Infokommunikációs eszközök adta lehetőségekkel, a fiatal korosztály 
részvételével a helyi nyilvánosság biztosítása. 
További célkitűzés a kosárfonás, mint helyi hagyományú népi 
mesterség felélesztésével, nyilvánossá tételével az idegenforgalmi 
vonzerő növelése. 
 
A projekt megvalósításának helyszíne Bejcgyertyános település.  
A megvalósítás időszaka: 2018. január 29 - 2018. október 19. 
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Miért jelentős a mintaprojekt?  
 
A projekt újszerűségét Bejcgyertyános község egész lakosságára (429 
fő) való kiterjesztése, a közművelődési intézmények összefogására és 
azok társadalmiasított működtetésére való törekvés jelenti. 
Adaptálhatósága széleskörű. A tervezett akciókba jól beépíthetők a 
közösségi kezdeményezések, egyszerű bevonási módszereket 
alkalmazva az egész lakosságot célozza meg. Egyes elemei külön-
külön is jól alkalmazhatóak a helyi közösségfejlesztésben. Egyszerűen 
megvalósítható a kulturális intézmények összekapcsolása, 
együttműködése a civil szervezetekkel, valamint a lakosság 
valamennyi korosztályával. 
 
A mintaprojekt bemutatása  
 
 

Bejcgyertyános település bemutatása 
 

Bejcgyertyános Vas megyében, a Rába folyó 
mentén, a Hegyhátnak nevezett földrajzi 
kistérségben helyezkedik el. Sárvártól, 
Vasvártól 15-15, Szombathelytől 30 km-re 
található. A 429 lakosú település soros 
beépítésű, szalagtelkes község, amelynek 

egyes részein a halmaz településmódra utaló módon helyezkednek el 
házai. A mai település 1928-ban jött létre Bejc és Hegyhátgyertyános 
egyesítésével. Bejc több mint 3 km-re található a későbbi falurésztől, 
Gyertyánostól, így szinte külterületként kell kezelni.  
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Bejcgyertyános településen 1930-tól a népesség fogyása folyamatos, 
ami a településen élők elöregedésével párosult. A negatív vándorlási 
egyenleg tovább súlyosbította a születések és halálozások számából 
eredő népességcsökkenést. Az elmúlt tíz évben a lakosságszám 
csökkenése meghaladta a 100 főt. 
2004. júniusától a Magyar Posta Rt. megszüntette postahivatalát és 
bevezette a mobilpostai rendszert. A településen a csökkenő 
gyereklétszám miatt az alsó tagozatok oktatás 2005-ben szűnt meg, 
az óvoda és egyidejűleg a konyha 2010-ben zárt be.  Mára a település 
egyetlen intézménye a civil fenntartású Teleház maradt.  
Bejcgyertyános a munkalehetőségek, a közlekedés, a középfokú 
oktatás, és a kereskedelem szempontjából is Sárvár városához 
kötődik, a Sárvári Járás települése. 
Természeti értékek: a környezeti adottságok, a táj egyedisége, a 
Farkas erdő, a Herpenyő és Rába folyó. Az épített értékek mellett 
jeles személyiségek, valamint a szőlőtermelés és borkészítés, a helyi 
hagyományú népi mesterségek, a csuhéfonás és a kosárfonás is helyi 
értékként tarthatók számon.  

A népi mesterségek közül a 
fűzvesszőből történő kosárfonás az 
1920-as években kezdődött a 
településen és Szabó Ferenc nevéhez 
fűződik. A kezdeti egyszemélyes 
kosárfonás rövid idő alatt széles 
körben elterjedt a lakosság körében 

és sokak megélhetését biztosította. Az 1951-ben 14 taggal meg-
alakult Háziipari Kosárfonói Szövetkezetnek 1960-ban már 45 
vizsgázott tagja volt.  
Mára gyökeresen átrendeződtek az itt élők munkakörülményei, 
fűzvessző telepítéssel, fonással és értékesítéssel napjainkban 
mindössze hárman foglalkoznak, valamennyien Szabó Ferenc 
leszármazottjai: Szabó Imre, ifj. Szabó Imre és Pados Zoltán. Szabó 
Imre munkássága elismeréseként 2018. március 13-án vehette át a 
Földművelésügyi Minisztertől a Magyar Ezüst Érdemkeresztet. Pados 
Zoltán kosárfonó művészi szintű tevékenységét több országos 
elismerés is bizonyítja, többek között az V. Országos Népművészeti 
Kiállításon elnyert „Gránátalma Díj” 
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A település egyik célja a kosárfonás, mint helyi hagyományú népi 
mesterség felélesztése. Ennek érdekében 2014-ben Kistérségi Start 
mintaprogram keretében készültek fűzvesszőből berendezési 
tárgyak, Horváth Lászlóné és Szabó Imre nyugdíjas kosárfonók 
támogatásával. Az elkészített tárgyak a helyi közintézményekben 
arculati elemként kerültek elhelyezésre. 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet „Leleményes hőseink” programjának 
keretében, fiatalok bevonásával készült kisfilm az egykori Kosárfonó 
Háziipari Szövetkezeti elnök, Márkus Imre leleményességét mutatja 
be. Neki köszönhető az első fűzhántoló gép, ami nagyban 
megkönnyítette a vesszőnyúzást és hatékonyabbá tette a termelést, 
nemcsak helyi, hanem országos szinten is. 
A továbbiakban - szintén a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából -, 
a „Múlt kosarába font jövő” elnevezéssel, kosárfonás 
műhelyfoglalkozás indításával arra ösztönöztük a helyi közösséget, 
hogy együtt gondolkodva, a bejcgyertyánosi kosárfonás 
hagyományainak élővé tételével és a XXI. századba ágyazásával a 
nemzeti értékek sorát is gyarapítsa.  
 
Interjúkkal, gyűjtőmunkával megkezdődött a helyi kosárfonás 
történeti feltárása. Lakossági igényként megfogalmazódott: újabb 
kosárfonó kézműves műhelyfoglalkozások tartása, a gyűjtőmunka 
folytatása és a kosárfonás történeti, állandó kiállítás létrehozása. 
 
A település erőssége a nagyfokú társadalmi aktivitás, hiszen 121 fő 
egy, vagy több civil szervezet, csoport tagja:  
 

• A község legrégebben működő szervezete az 1925 tavaszán alakult, 
s 1995-ben újjáalakult Bejcgyertyános Község Önkéntes 
Tűzoltósága. Fő feladatuk a tűzmegelőzés, tűzoltás, kárelhárítás. A 
falu fejlesztésében, kulturális életében is szerepet vállalnak. 
Tagsága 25 fő. 2017-ben csatlakoztak a Közösségek Hete országos 
rendezvényhez. 

• Bejcgyertyános Község Önkormányzata 2000-ben alapította 
Bejcgyertyános Gyermekeiért és Ifjúságáért Közalapítványt. Az 
alapítvány célja a bejcgyertyánosi gyerekek és fiatalok egyéni és 
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közösségi szabadidő eltöltésének, óvodai és iskolai, valamint azon 
kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok 
szervezése. Programjaik között megtalálható a „Civil a pályán” 
focibajnokság, gyereknapi rendezvény és kirándulás szervezése. 
Kiemelkedő kezdeményezésük volt a helyi asztalitenisz verseny és a 
helyi gyakorlás feltételeinek megteremtésére való törekvésük. 

• Az Együtt Bejcgyertyánosért Egyesület 2000 nyarától működik – 
megalakulása óta folyamatosan növekvő taglétszámmal, jelenleg 
53 fővel. Tevékenységei közt kulturális feladatok ellátása, 
közművelődési tevékenység, környezetszépítés, falutörténet 
kutatás éppúgy megtalálható, mint az egészséges életmód 
alapjainak megismertetése, a hagyományápolás vagy a Teleház 
működtetése. AZ egyesület szerepet vállal a helyi,- térségi 
közösségfejlesztésben, melynek során aktív kapcsolatot tart fenn 
Bejcgyertyános Község Önkormányzatával, a faluban és a 
mikrotérségben működő civil szervezetekkel. Felelevenít és 
fenntart népszokásokat, a falu régi és új ünnepeinek lebonyolítását 
végzi, vagy részt vesz azok szervezésében. Az egyesület aktív 
közösségi élete egyéb önszerveződő közösségek létrejöttét 
generálta, melyek az egyesület égisze alatt működnek, saját 
programokkal.  

• Nyugdíjas Klub (30 fő), 2 heti rendszerességgel tartott 
összejöveteleik programjában szerepel a névnapok, születésnapok 
ünneplése, kirándulások szervezése. Aktívan részt vesznek a 
település kezdeményezéseiben. 

• Bejci Betyárok Ifjúsági Csoport (23 fő), hagyományos programjaik 
gyalogtúrák, gyermeknap, biciklitúra erdőn-mezőn át, sátorozás az 
erdő szélén bátorság próbával színesítve, sportnap és szereplések a 
helyi programokon.  

• Napfény Dal- és Tánccsoport (18 fő), a helyi kulturális rendezvények 
állandó fellépői. Emellett a mikrotérség számos településén 
szerepeltek műsoraikkal, részt vettek a Savaria Karneválon. 

• A többfunkciós intézményként működő Bejcgyertyánosi Teleház. 
Működtetése a helyi igények figyelembevételével, az 
Önkormányzattal, a civil szervezetekkel és a lakossággal 
együttműködve történik. Megalakulásakor a Teleház alapvető 
célkitűzése volt a település információs hálózatának kiépítése, az 
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informatika széles körű használatának biztosítása, kiszolgálva a 
település és a mikrotérség különböző kulturális igényét, közösségi 
művelődést fejlesztő, közösségalkotó, oktatási és kulturális 
feladatok ellátásával. Meghatározó szerep jutott a Teleháznak a 
közigazgatási ügyintézés elősegítésében, az e-önkormányzás 
fejlesztésében és a távügyintézés infrastrukturális hátterének 
biztosításában is. Az elmúlt években az új kihívásokra adott 
válaszok, a folyamatos megújulás jellemezte a Teleházat. A 
hagyományos szolgáltatásokon (iroda- és számítástechnikai 
szolgáltatások, internetelérés biztosítása, közösségi színtér) felül 
számtalan pályázati program került megvalósításra, melyek közül a 
leginkább említésre méltó a bejci településrész revitalizációja. 
Konferenciák, előadások, tanfolyamok, szakmai találkozók, 
hagyományőrzés, szabadidős tevékenységek szervezése, 
lebonyolítása valósult meg. A működést biztosító bevételek 
előteremtése érdekében a közművelődési feladatok, a 
hivatalsegédi feladatok vállalása, könyvtár működtetése, a Hegyháti 
Jóléti Szolgálat Alapítvány Fogyatékkal Élők Támogató Szolgálatának 
helyiség és infrastruktúra biztosítása történt meg. Közösségfejlesztő 
tevékenységeként kiemelésre érdemes a KÖZTÁMHÁLÓ keretében 
a „Füstös konyha” kialakítása, ami napjainkban is az egyik 
legfontosabb közösségfejlesztő funkciót betöltő létesítmény a 
településen. 2004-től fix pontú postai feladatok ellátásával, 2006-
tól az eMagyarország Pont követelményeinek megfelelő, nyilvános, 
többfunkciós internet-használat szolgáltatás nyújtásával bővült a 
szolgáltatások köre. Jelenleg Digitális Jólét Pontként egy olyan 
közösségi színtér, amely egyben informatikai és irodai központ is. 
Fejlett eszközparkjával, sokrétű szolgáltatásaival térítésmentesen 
hozzájárul Bejcgyertyános, valamint a környező települések 
elektronikus kapcsolattartásához, az információs társadalomba való 
bekapcsolódásához. 2010-től a Vas Megyei Önkéntes Centrummal 
együttműködve, Önkéntes Pontként segíti a közfoglalkoztatás, a 
közösségi szolgálat és az önkéntes munka hatékony 
megszervezését. A Bejcgyertyánosi Teleház könyvtári szolgáltató 
helyként könyvtári szolgáltatásokat biztosít. 2006-tól tartozik a 
KSZR rendszerhez, szoros kapcsolatot tart fenn a Nádasdy Kulturális 
Központ Könyvtárával (Sárvár) és a Berzsenyi Dániel Könyvtárral 
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(Szombathely). A KSZR keretében előadások, kulturális és 
szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása valósulhat meg. 
A Bejcgyertyánosi Teleház részt vett a Bejcgyertyános Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) elkészítésében, a HEP 
Fórumban és a megvalósításban. 

 
Helyi Értéktár Bizottság 

2016-ban Bejcgyertyános Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi értéktár létrehozását a 
lokális társadalomfejlesztő hatás 
érdekében a helyi civil szervezetek – az 
Együtt Bejcgyertyánosért Egyesület, a 
Bejcgyertyánosi Teleház, Bejcgyertyános Község Önkéntes 
Tűzoltósága, Nyugdíjas Klub – és a lakosság bevonásával, 
együttműködésével valósította meg.  
Folyamatos az értékek gyűjtése, rendszerezése. Megtörtént a 
nyilvánosságra hozott értékek hivatalos formában történő 
felterjesztése a bizottsághoz, az értékek dokumentálása és felvétele 
az értéktárba.  
 
Épített környezeti értékek:  

• Szűz Mária templom,  

• Harangláb az 1861-ben készült 
haranggal,  

• útszéli keresztek 
 
Kulturális örökségek közül: 

• kosárfonás, mint helyi hagyományú 
népi kézművesség 

• népi hagyományok: Pásztorozás, 
Szállást keres a Szent család 

 
Jeles személyiség:    

• P. Zsoldos Imre verbita misszionárius 
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A településen a közművelődési feladatellátás szoros 
együttműködésben Bejcgyertyános Község Önkormányzatával, az 
előzőekben felsorolt helyi civil szervezetekkel és csoportokkal, a 
Közösségi Szolgálatot végző diákokkal és a helyi lakosság bevonásával 
történik. Éves szinten a kulturális és szabadidős tevékenységek, 
összejövetelek száma 90 - 110 alkalom. A település infrastrukturális 
fejlesztései, közterületeinek karbantartása is közös együttműködés 
keretében történik. 
 
A bemutatott intézmények, szervezetek, csoportok tevékenységükkel 
erősítik a helyi társadalmi részvételt, a lokális identitástudatot, segítik 
feltárni és megőrizni a helyi hagyományokat, kulturális örökséget.  
 
A mintaprojekt megvalósítása a felsorolt szereplőkkel 
együttműködve került megvalósításra. Az együttműködés során 
könyvtári, muzeális és közgyűjteményi szakemberek segítségét 
vettük igénybe: 

• tudásátadáshoz, információk, ismeretek átadásához, 

• a már rendelkezésre álló és a további munka során gyűjtött 
anyagok rendszerezéséhez,  

• kiállítás létrehozásához, 

• honismeretei tábor lebonyolításához. 
 
Mihez nyújtott a projekt megoldást? 
 

• A 2000-ben végzett lakossági kérdőíves felmérés 
megismétlésére, közösségfejlesztési tevékenység elindítására;  

• Új akciók elindításának megalapozására; 

• A lakossági igényként felmerülő népi kézművesség, a kosárfonás 
műhelyfoglalkozások tartására, valamint a további 
gyűjtőmunkára ad lehetőséget; 

• Új közösségek kialakulására; 

• A helyi identitástudat erősítésére; 

• A helyi nyilvánosság erősödésére;  

• A helyi esélyegyenlőség és befogadás növekedésére; 
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• A generációk közötti együttműködés kialakulására; 

• A kulturális értékmegőrzésre; 

• A helyi gazdaságfejlesztés és a kulturális turizmus elősegítésére 
 
Milyen helyzetekben adaptálható a módszer? 
 

• Az egyedülálló idősek elmagányosodása, elszigetelődése, 
kapcsolatok beszűkülése esetén; 

• Információkhoz és eszközökhöz való hozzáférés 
akadályoztatottsága esetén; 

• A hátrányos helyzetű lakosság kirekesztődésének 
megakadályozására; 

• Gyenge helyi nyilvánosság biztosítása esetén; 

• Sablonokban, bevált módszerekben való gondolkodásra; 

• Intézmények társadalmiasítása során 
 
A projekt célcsoportja volt a 429 fős Bejcgyertyános óvodás korúaktól 
kezdődő valamennyi korosztálya. 
 
A bevonás módszerei: 

• Személyes megkereséssel; 

• Szórólapok, plakátok útján; 

• A mintaprojekt helyi újságban történő megjelenítésével; 

• Kérdőíves felmérés, interjúk készítése útján; 

• Közösségi beszélgetések, a feltáruló értékek és problémák 
közösségivé tételével; 

• Helyi nyilvánosság biztosítása a helyi információs pont 
működtetésével, a helyi újság, honlap, facebook, kiállítás útján. 

 
Kiemelt figyelemmel, személyes megkereséssel invitáltuk a 
részvételre a hátrányos helyzetű csoportokba tartozó lakosságot. 

 
A mintaprojekt tevékenységei 
 
A programelemek a közösségfejlesztés módszertanát alkalmazva 
épültek egymásra. 
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A lakosság érzékenyítése, valamint tudás, információk, 
ismeretátadás érdekében a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 
keretében előadások tartására került sor az Értéktárak és 
Hungarikumok kapcsolatáról, valamint Sárvár szűkebb térségének 
történetéről, Bejcgyertyános régészeti helyzetéről.  
 
A lakosság bevonása 
 
Értékőrző kulturális rendez-
vények szervezéséhez, le-
bonyolításához kapcsolódóan: 
 
Káld községgel közösen, a Farkas erdőhöz kapcsolódóan, értékőrző 
kulturális programok zajlottak Káld erdélyi testvértelepülése, 
Csíkszentimre és Bejcgyertyános szlovéniai testvértelepülése, 
Gyertyános részvételével.  
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A helyi szőlősgazdák részvételével közösségépítő „Borverseny” 
szerveződött.  
 

 
 
23. alkalommal került megrendezésre a Bejcgyertyánosi Falunap.   
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A helyi értékekről, kosárfonás történetéről szóló állandó 
kiállításhoz anyaggyűjtés, interjúk készítése során történő bevonás.  
 

 
 
Lakossági anonim kérdőíves felmérés készült önkéntes résztvevők 
felkészítésével a 14 év feletti korosztály részére.  
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A kosárfonás, mint helyi hagyományú népi mesterség felélesztése, 
megismertetése, a tevékenység alapjainak elsajátítása érdekében 
kézműves műhelyfoglalkozások zajlottak.  
 

 
 
Bejcgyertyános településen került megrendezésre a Vas Megyei 
Digitális Jóléti Program Pontok találkozója. A résztvevők többsége a 
Vas megyei kulturális intézmények munkatársai voltak.  
 

 



16 
 

Rendszeresek voltak az önkéntes közterületrendező akciók. 
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Helyismereti, régészeti tábort szerveztünk fiataloknak, melynek 
célkitűzése volt a régészeti tevékenység alapjainak megismertetése, 
a bejcgyertyánosi régészeti feltáróhelyek terepbejárása, helyi 
értékek bemutatása, további gyűjtőmunka játékos, interaktív 
formában, modern technikai eszközök alkalmazásával. 
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A fiatal korosztály részvételével a helyi nyilvánosság biztosítására 
Bejcgyertyánosi Facebook oldal született.  
 

 
 
Közösségi tervezés 
 
Lakossági Fórum összehívása történt. Folyamatos volt a Mintaprojekt 
megvalósításában részt vevők szakmai megbeszélése, programok 
értékelése és a további célkitűzések, feladatok egyeztetése.  
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A Mintaprojekt bemutatására külön szakmai nap is szerveződött. 
 

 
 

 
 
Közreműködők, együttműködők, támogatók tevékenysége 
 
- Kérdőíves felmérés, interjú készítéssel adatgyűjtés:  
Szervező: Bejcgyertyánosi Teleház Közreműködők: Közösségi 
Szolgálatos, civil szervezetek és csoportok, lakossági önkéntesek. 
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- Már megjelent dokumentumok, források gyűjtése, muzeális 
intézmények munkatársai kutatásainak feltérképezése, 
közgyűjteményi szakember bevonásával. Szervező: A települési 
könyvtári szolgáltató hely. Közreműködők: Nádasdy Ferenc Múzeum, 
Helyi Értéktár Bizottság, Közösségi Szolgálatos diákok, önkéntesek.  
- Közösségi beszélgetések, a feltáruló értékek és problémák 
közösségivé tétele, közösségfejlesztő szakember és a civil szervezetek 
közreműködésével. Szervező: Együtt Bejcgyertyánosért Egyesület. 
- Helyi nyilvánosság biztosítása a helyi információs pont 
működtetésével, a helyi újság, honlap, facebook, kiállítás útján: 
Szervező: Bejcgyertyánosi Teleház, Bejcgyertyános Község 
Önkormányzata a civil szervezetek és csoportok bevonásával. 
Közreműködők: A település fiatal korosztályából kikerülő 
önkéntesek.  
- Kiemelt figyelem a hátrányos helyzetű csoportok bevonására, 
számukra megfelelő környezet kialakítására, törekvés a Helyi 
Esélyegyenlőségi program intézkedési terveinek megvalósítására. 
Szervező: Bejcgyertyános Község Önkormányzata. 
- Helyi hagyományú népi mesterség felélesztése, történeti 
bemutatása, műhelyfoglalkozás keretében. Alkalmi kiállítás 
szervezése. Szervező: Együtt Bejcgyertyánosért Egyesület. 
 

- A megvalósítók mellett további együttműködők, szakértők: 
Külső szakértők a múzeumi részről - Ilon Gábor régész hozzájárult a 
megjelent dokumentumok, források gyűjtéséhez, muzeális 
intézmények kutatásainak feltérképezéséhez. Módszertani 
segítséget nyújtott a gyűjtött anyagok rendszerezésében, a 
nyilvánosságra hozatalban és a kiállítás és a honismereti tábor 
megszervezésében, lebonyolításában. 
Bődy Norbert drónpilóta együttműködése a honismereti tábor 
lebonyolításában és a Mintaprojektről készült kisfilm elkészítésében. 
Pados Zoltán kosárfonó-népi iparművész vállalta a kosárfonó 
műhelyfoglalkozások megtartását. 
Dr. Lendvai Róbert jegyző a település és helyi értékek feltárásában, a 
rendezvények lebonyolításában, valamint a kisfilm és kiadvány 
elkészítésében támogatta a program eredményes megvalósítását. 
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Közösségfejlesztő szakember bevonásával kerültek megrendezésre a 
közösségi beszélgetések, közösségi felmérések eredményei alapján a 
közösségi tervezések. 
- Az önkéntes segítők a programelemek előkészítésében, 
lebonyolításában való részvétellel járulnak hozzá a mintaprojekt 
megvalósításához. 
 

Összefoglaló 
 
A projekt tanulsága, hogy értékeink valóban helyben vannak!  
 
A közös értékek, közös célok az együttműködési szándékot nagyban 
erősítették. Széles körben alakult ki nyitottság, érdeklődés. Számos új 
önkéntes kapcsolódott a projekt megvalósításához, közöttük 
hátrányos helyzetűek is. A tudásmegosztáson alapuló 
együttműködés további helyi kezdeményezéseket, akciókat hívtak 
elő. A közösségfejlesztési folyamat a tervezések és megvalósítások 
szakaszába érkezett: közterületek virágosítása; temető parkosítási 
munkálatok tervezése, kivitelezése; interaktív kulturális és 
szabadidős rendezvények, képzések szervezése; a helyi nyilvánosság 
szélesebb körben való elérése céljából készített Facebook oldal 
folyamatos aktualizálása; „Bolhapiac” a hátrányos helyzetű lakosság 
részére. Megfogalmazódott az igény további kosárfonó 
műhelyfoglalkozások, honismereti foglalkozások és ismételt 
honismereti tábor szervezésére. A helyi értékek gyűjtése, további 
interjúk gyűjtése is folytatódik.  
 
Az elindított közösségi akciók megvalósítása és fenntartása helyi 
erőforrásból is lehetséges.  
 
Bízunk benne, hogy a közösségi élet a helyi megtartó erő szerepét 
tölti be Bejcgyertyánosban! 
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Együtt Bejcgyertyánosért Egyesület 
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