Közösségi Energia fórum Derekegyházon
2016. január 30-án a Közösségi Energia Kezdeményezés keretein belül szervezett három
találkozóból álló fórumsorozat első alkalmára településünkön került sor. A fórum célja – az
energiahatékonyság és környezettudatosság célkitűzéseinek megfelelő módon – a fenntartható
élelmiszerellátás és a helyi termékek térnyerésének javításának, illetve a helyi termékek piaci
pozíciójának erősítésének megvitatása volt. A programon számos érdeklődő – elsősorban
környékbeli őstermelő, kistermelő – vett részt.
Kékegyi Dorottya bevezetőjében felvázolta, hogyan kapcsolódik a rövid ellátási lánc az energiamegtakarításhoz, majd a lokális termékeknek a fogyasztási szokásokban betöltött sajnálatosan
alacsony szintű részesedésére rámutatva, a helyi termék-előállítóknak – érdekeik hatékony
érvényesítéséért történő – együttműködésére irányította rá a figyelmet.
Ezt követően Szabó István, Derekegyház község polgármestere az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért
LEADER Egyesület elnökeként a civil összefogásra vonatkozó, később megjelenő pályázati
lehetőségeket ismertette, beszámolva településünk vonatkozó kezdeményezéseiről is. Kiemelte,
hogy jelenleg számos, a helyi termelés fejlesztésére irányuló tevékenység folyik önkormányzati
megvalósításban annak ellenére, hogy ezek sokkal inkább a termelők érdeke és feladata lenne. A
termelők körében tapasztalható pályázati rendszertől való idegenkedés leküzdése érdekében, illetve
összefogás intézményesítése miatt azt javasolta, hogy érdemes civil szervezetet létrehozni, vagy
meglévőhöz csatlakozni, ezáltal könnyebb az érdekérvényesítést biztosítani, illetve az
elképzelésekhez anyagi támogatást találni.
A falukemencéből tálalt ízletes ebéd
elfogyasztása után a szegedi Bödön Piacot,
mint sikeres, jó példát Kardos Renáta
főszervező mutatta be. Marketinges és
kommunikációs
szakemberként
a
környékbeli termelői piacok hibáiról és
fejlesztési lehetőségeiről folyt vele a
beszélgetés. A résztvevők közül többekben
fölmerült az igény a helyi termelők
professzionális
szintű
menedzsmenttámogatására, azonban ismét egyet kellett
érteniük abban, hogy ennek megvalósítása
egyénenként
nem,
csakis
közösségi
formában képzelhető el.
Kissé nagyobb léptékű – települések közötti
– összefogásról a Puszta Ötös Egyesület
titkára, Magyar Zita beszélt a jelenlévőknek. Az egyesület törekvésein túl, pozitív eredményeket és
buktatókat feltárva cseréltek eszmét az egyesület kezdeményezéseiről a résztvevők.
Köszönhetően a kialakult kötetlen beszélgetéseknek, esetenként élénk vitáknak, a fórum tervezett
idejénél jóval hosszabbra nyúlt. Hasznossága az ottlévők számára egyértelmű volt, a sorozat további
folytatásában joggal bízhatunk egy közös, konkrét megvalósítási terv elkészülésében is.
A fórum megvalósításában köszönettel tartozunk a Ponicsán házaspárnak és Kékegyi Dorottyának a
szervezésért, A Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár (IKSZT) dolgozóinak a
körülmények megteremtéséért és eszközeik rendelkezésünkre bocsátásáért, illetve Sárai Zsoltnak,
valamint a Süti&Café részéről Szabó Anettnek és Kiss Istvánnak az étkezés lebonyolításáért.
Kovács Sándor
Jelen anyag tartalmáért kizárólag a szerzők felelősek, az nem feltétlen
tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem az EASME, sem az Európai
Bizottság nem vállal felelősséget az itt található információk bármilyen
lehetséges felhasználásáért.

