Helyi Aktivációs Műhelynap Zselickislakon

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Helyi Aktivációs
Műhelynapot (HAM) rendezett november 18.-án, a Somogy megyei Zselickislakon. Az
IKSZT-ben szervezett Műhelynap egyik témája az Európai Unió 2014-2020 közötti fejlesztési
időszaka, valamint az egyházak közösség- és vidékfejlesztésben betöltött szerepének
megvitatása volt. A fórumon olyan szakemberekkel, előadókkal találkozhattak a résztvevők,
akik a továbbiakban is segítséget tudnak nyújtani, valamint a térség- és közösségfejlesztő
munkájuk kiemelkedő, tanulságos.

A regisztrációt követően Eperjesi Tamás a NAKVI

vidékfejlesztési igazgatója megnyitotta a fórumot, majd a Kaposvári Egyházmegye
képviseletében Varga László plébános, illetve Zselickislak község polgármestere, Bene
Sándor is köszöntötte a vendégeket. A rendezvény jó hangulatban zajlott, az előadások során
Tóth István az Abaújvári Református Egyházközség lelkészének, valamint Polgár Róbert,
Murakeresztúr plébánosának közösségteremtő munkáját ismerhették meg. Az egyházi
közösségi fejlesztés jó gyakorlatának egyik példája került bemutatásra, Tuczainé Régvári
Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója ismertette a Kríziskamra
projektet. A Magyar Református Szeretetszolgálat programigazgatója, Kocsis Attila
bemutatta az Egyháztáji programot, melyben lehetőségük van az embereknek, hogy
értékesíthessék saját előállítású termékeiket. Füzes Ádám plébános, az Ecclesia Szövetkezet
elnöke a Szövetkezetről beszélt, illetve arról, hogy saját ostya gyárral rendelkeznek. Németh
Nándor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai koordinátora, valamint a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Tolna megyei a közösségi gazdálkodás, hálózatépítés,
tanácsadás és szociális szövetkezetek fontosságáról beszélt Gelencsér Géza, a Magyar Vidék
Szövetség, valamint Völgy Hangja Fejlesztési Társaság elnöke a Koppány-völgyben végzett
helyi fejlesztéseket részletezte. A nagyvázsonyi plébánia és a tanoda közösségépítésben
vállalt szerepét, valamint a fiatalok körében végzett önkéntességet Kandikó Rita, a Fekete
Sereg Ifjúsági Egyesület elnöke ismertette.
Az ebédszünetet a Kanapébeszélgetések követték. Ezeken a kötetlen, jó hangulatban telt
beszélgetéseken megvitatták egymással a szövetkezés lehetőségeit, az egyházak szerepét a
közösség- és vidékfejlesztésben. Valamint megosztották gondolataikat az önkéntes munkáról
és szociális gazdálkodásról.

A Műhelynapon kiderült, hogy a közösségépítésben, a kulturális, szellemi, lelki, szociális és
közösségi értékek megismertetésében, a vidék megújulásának elősegítésében a lényeg az összefogás és
a stabil jövőkép. A cél, a további kapcsolattartás, jövőben együttműködés, hiszen a vidék, a helyi
közösségek, értékek érdekében végzett tevékenység közös ügy.
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