
 

 

 

 

Közösségi Energia fórum Orosházán 

 

A Közösségi Energia Kampány fórumsorozatának 3. alkalmára 2016. március 12-én szombaton, 

Orosházán került sor. A Petőfi Művelődési Központba számos környékbeli kistermelő, őstermelő és 

érdeklődő látogatott el.  

 

Elsőként Csarnai Erzsébet, a Békés és Környéke Biokultúra Egyesület mutatkozott be. Beszámolt a 

településükön sikeresen működő biopiacról, illetve arról, hogy immár a békési megyeszékhelyen is 

sikerült ugyanilyet létrehozni. Az egyesület, mely idén már 25 esztendeje működik, az évek során 

számos lehetőséget biztosított tagjainak és az érdeklődő civileknek arra, hogy képzések, 

tanfolyamok során szerezhessenek új ismereteket mindarról, amely elősegítheti boldogulásukat az 

aktuális kereskedelmi helyzetben. 

 

Később az Orosházi Gazdakör mutatkozott be és ismertette széles spektrumú tevékenységét. 

Számos tagozatot hoztak létre a Körön belül, s nemcsak a szigorúan gazdasági jellegű 

tevékenységük miatt fontos jelenlétük a városban. Hozzájuk kötődik az annuálisan megrendezésre 

kerülő Helyi Ízek Fesztiválja, amely minden évben jelentős tömeget mozgat meg: nemcsak helyi 

gazdák, lakosok, de számos, a településre látogató turista is felkeresi a rendezvényt.  

 

Harmadikként Ponicsán Péter, a Derekegyházért 

Közhasznú Egyesület vezetője beszélt a civil szervezetek 

és önkormányzatok együttműködési lehetőségeiről. 

Településük modelljén keresztül megismerhettük, hogyan 

egészítheti ki és segítheti egymást e két szféra. Nagyon 

fontos a falvak vezetői részéről, hogy felismerjék az 

ebben rejlő lehetőségeket. Érdekes példa erre a falu 

Tompahát nevű településrészén kialakított ifjúsági 

szállás. Az egykori iskola leromlott állapotú, 

kihasználatlan, önkormányzati tulajdonban lévő épületét 

néhány évvel ezelőtt teljesen felújították, illetve 

bővítették, s hasznosítását az egyesületre bízták. Az 

Alföldi Kéktúra útvonalának közvetlen közelében lévő ifjúsági szálláshely ma már kiváló 

minőséggel várja a természet, a puszta, a lovasturizmus iránt érdeklődő diákcsoportokat. 

 

Összegezve a fórumon számos témában kaphattak értékes információt, kérdéseikre választ az 

érdeklődők. Oldott hangulatú beszélgetéseikhez hozzájárult a helyi termelők által kínált étel-ital is: 

a Tönkölysüti sós és édes kézműves süteményei, valamint a mindszenti Befőzde házi készítésű 

szörpjei mindenki elismerésére tovább emelték a beszélgetés hangulatát. 

 

 

Kékegyi Dorottya 

 

 

 

 

 

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.  


