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A projektnek három fõ célja volt. Az
egyik, hogy a két LEADER Akciócso-
port illetékességi területérõl minél több
fiatal vehessen részt az egyhetes térí-
tésmentes táborozáson. Az érintett bar-
csi, nagyatádi és csurgói kistérségek
községeinek lakossága általában ki-
sebb jövedelmû, a munkanélküliségi
ráta magas, és sokan alacsony képzett-
ségûek. 

Az ott élõknek kevesebb esélyük
van, hogy akár a közvetlen környeze-
tük, akár az azon túli vidékek termé-
szeti, kulturális és egyéb értékeit meg-
ismerjék. Az együttmûködési projekt
megvalósítása során a fiatalok, diákok
az erdei iskola táborában eltöltött idõ-
szak alatt közvetlen tapasztalatszerzés
és megfigyelés útján jutottak a termé-
szettel kapcsolatos ismeretek birtoká-
ba. Kiegészítette az iskolában meg-
szerzett tudást az erdei életközösség,
az erdõ és klíma, a fenntartható erdõ-
gazdálkodás, a vadgazdálkodás, az er-
dész munkája, a népi hagyományisme-
ret és az õshonos háziállatfajták megis-
merése. Ezeken túl a támogatással to-
vábbi lehetõségek nyíltak. A teljesség
igénye nélkül: kisvasutazás Kaszóban;
hajózás a Dráván; a Petesmalmi Vidra-
park meglátogatása; fürdés a nagyatádi
strandon és kerékpártúra. 

A LEADER HACs településeken élõ
fiatalok közül többeknek, fõként szo-
ciális helyzetük miatt, elõször nyílt al-
kalma arra, hogy egyáltalán táborban
vehessen részt.

A mai ifjúság körében egyre keve-
sebben tartoznak valamilyen hús-vér
közösséghez, amelyben nem az inter-
neten keresztül lehet érintkezni má-
sokkal. Emberi kapcsolataik egyre
egyszerûsödnek a rohanó világban és
szabadidejüket sem mások társaságá-

ban töltik, hanem nagyrészt a televí-
zió, vagy a számítógép képernyõje
elõtt. 

A plébánián már régebb óta mûkö-
dik egy ifjúsági közösség, akik hetente
összegyûlve igyekeznek a vallásos, er-
kölcsös életvitel alapjait megteremteni,
megerõsíteni a közösségben és karita-
tív tevékenységük által a környezetük-
ben is. Ez a közösség folyamatosan ke-
reste és keresi annak a lehetõségét,
hogy hogyan lehetne még több fiatalt
megszólítani – ennek egyik eszközéül
szolgált ez a pályázat. Így az élmények-
kel teli, hasznos kikapcsolódás mellett
a másik fõ cél az erkölcsi nevelés volt.
Az, hogy ne csak egy táborozás erejéig
tudjunk hatással lenni az erre nyitott
fiatalokra, hanem hosszú távon tud-
junk lehetõséget kínálni egy vallásos
közösségben való hétvégi kikapcsoló-
dásra, értelmes témájú társalgásokra,
baráti kapcsolatok kiépítésére. Ennek,

azt gondolom, a mai világban, a jelen-
legi társadalmi-erkölcsi színvonalat te-
kintve nagy jelentõsége van, és kitör-
ést jelenthet. 

Ezt a célt szolgálta az a mindennapi
program részét képezõ tanóra, amely
általános hitéleti nevelésrõl szólt és
akár erkölcstan órának is nevezhet-
nénk. Itt az erkölcsi, hitéleti normatívák
átadása az erdei iskola keretein belül, a
természetet, tudományokat felhasznál-
va történt meg. Ennek a célnak a

hosszú távú megvalósítását szolgálja a
somogyszobi plébánia pincehelyiségé-
nek felújítása, mely a hétvégi estéken
értelmes kikapcsolódási lehetõséget
kínálhat füst- és alkoholmentes környe-
zetben.

A pályázat, amelynek elõfeltétele
volt a megvalósíthatósági tanulmány
kedvezõ elbírálása, 2013. november
végén került benyújtásra, a támogatá-
si kérelemnek helyt adó határozat
2014 júniusában érkezett meg. Mivel a
döntéshozatal elhúzódott, nagyon
gyorsan kellett megszervezni a tábo-
rokat, hiszen elõreszervezni nem volt
célszerû, hogy az esetleges elutasító
határozat esetén ne csalódjanak a
gyerekek. 

Így szinte közvetlenül az iskolaidõ
vége, a tanévzárók után kellett a tábo-
rozókat összeszervezni. Továbbá a
szolgáltatókkal sem volt egyszerû
összehangolni a programokat, mivel a

bizonytalanság miatt már többen, más
foglalásokkal rendelkeztek.

Ennek ellenére összesen 450 gyer-
mek kapott lehetõséget az egyhetes tá-
borozásra. A táborok Somogyszobon,
az Erdészeti Erdei Iskolában, valamint
Õrtilosban, az Éltetõ Világ Erdei Iskolá-
ban voltak. A lehetõséget az önkor-
mányzatoknak, KLIK-keknek, helyi is-
koláknak, valamint helyi plébáno-
soknak kínálták fel, akik hol saját ma-
guk, hol egymással együttmûködve

Hitéleti nevelés erkölcsösebb nemzedékért 
Erdei iskolai oktatási projekt Somogyszob térségében

„A hitéleti nevelés egy erkölcsösebb
nemzedékért” projekt a LEADER tér-
ségek közötti együttmûködés támo-
gatásával jött létre, és az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában valósult meg.
Az együttmûködésben a Vidékünk a
Jövõnk Szövetség, a Rinya-Dráva
Szövetség és a Szentháromság Ró-
mai Katolikus Egyházközség vett
részt, utóbbi a koordináló szervezet
is volt egyben.  
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szervezték össze a résztvevõket. Itt sze-
retnénk megköszönni a munkájukat,
hiszen hiába van a támogatási lehetõ-
ség, ha az önkormányzat a településén
élõket, a KLIK, az iskola a tanulókat, a
plébános az egyházközség tagjait nem tá-
jékoztatja és fogja össze, és nincs igény a
komplex hatású lehetõségre. 

A kiválasztás során a szociális, családi
helyzet mellett a tanulmányi eredmény,
közösségi munka, mûvészeti- és sportte-
vékenység is szerepet játszott. A közös
munka eredményeként a táborozásban
csokonyavisontai, darányi, háromfai, ku-
tasi, homokszentgyörgyi, segesdi, so-
mogyszobi, berzencei, csurgói, iharosbe-
rényi és zákányi fiatalok részesülhettek. 

Az együttmûködési projekt hatásai
több szempontból is kedvezõek. Élén-
kül a térség gazdasága, hiszen a vállal-
kozások szolgáltatási tevékenysége,
ezáltal árbevétele, eredményessége nö-
vekszik. Az eredményesebb gazdálko-
dáson felül közremûködésükkel fejlõdik
a turizmus, az idelátogatók megismerhe-
tik a térség kulturális, természeti értéke-
it, helyi termékeit.

A kezdeményezésnek nagyon fontos
nevelõ, oktató hatása van, hiszen az er-
dei iskolák programja szorosan össze-
függ a természet- és környezetvédelem-
mel, klímaváltozással, felhívja a figyelmet
a természeti erõforrásokkal, energiával
történõ hatékonyabb bánásmódra.

Az együttmûködés társadalmi hatásai
szintén kedvezõ irányba mutatnak. A
gyermekek erkölcsi normái, viselkedé-
se, ítélõképessége javul, lelki világuk ki-
tárul. A térség szociális problémái azáltal
enyhülnek, hogy az alacsony jövedelmû
családok gyermekei is lehetõséget kap-
nak az egyhetes tartalmas, színvonalas
tábori részvételre. Továbbá, a szolgálta-
tásokat nyújtó vállalkozások, szerveze-
tek az igények növekedése, az eredmé-
nyesebb gazdálkodás következtében a
meglévõ alkalmazotti létszám megtartá-
sán túl új munkahelyeket is létesíthetnek
a hátrányos helyzetû kistérségben. 

A projekt lezárása az „Erdõk Hete”
keretében történt, amelyet immár 18. al-
kalommal rendeztek meg. Ez évi mottó-
ja: „Fedezd fel az erdõt az erdészekkel”.
A mottó jegyében a Somogyszobi Erdé-
szeti Erdei Iskola általános iskolások
számára nyújtott lehetõséget, hogy az er-
dõt, az erdõgazdálkodást, valamint az
erdész munkáját közelebbrõl is megis-
merhessék. Az egy-egy napos program
során szakemberek által vezetett tanö-
svény-túrákon, valamint erdõpedagógu-
sok által tartott erdei iskolai foglalkozá-
sokon vehettek részt. A rendezvényso-

rozat zárásaként az Erdészeti Erdei Isko-
la munkatársai családi napot szerveztek,
„Túrázik a család” elnevezéssel, amikor
a családok a különbözõ témájú tanösvé-
nyekkel ismerkedhettek meg, trófeabe-
mutatón vehettek részt, valamint érde-
kes elõadást hallgathattak az erdészek
munkájáról. 

A programsorozat részét képezte a
„Mesél az õszi erdõ” címmel meghirde-
tett meseíró-pályázat. A meséket három
kategóriában – 9–10 évesek, 11–14 éve-
sek, valamint 15–18 évesek – várták a
szervezõk. A beadási határidõig 60 pá-
lyamunka érkezett, melyet kéttagú, füg-
getlen zsûri bírált el. Az eredményhirde-
tésre az Erdõk Hete rendezvénysorozat
helyi záróünnepségén került sor októ-
ber 3-án a Somogyszobi Erdészeti Erdei
Iskolában. A díjakat Mocz András, az
Országos Erdészeti Egyesület magáner-

dõs alelnöke adta át. Az ünnepség kere-
tein belül beszámolót tartottak a „Hitéle-
ti nevelés egy erkölcsösebb nemzedé-
kért” projektrõl, átadásra került a Szent-
háromság Római Katolikus Plébánia kö-
zösségi helyisége is. Az ünnepségen kö-
szöntõt mondott Soltész Miklós, az Em-
beri Erõforrások Minisztériumának Egy-
házi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért felelõs államtitkára,
Szászfalvi László országgyûlési képvise-
lõ, valamint Borza Miklós plébános. 

Mindhárman hangsúlyozták a pro-
jekt fontosságát, hiszen rohanó vilá-
gunkban nagy szükség van olyan kö-
zösségekre, ahová a fiatalok tartozhat-
nak, s nem utolsósorban olyan helyisé-
gekre, intézményekre, ahol összejöhet-
nek, és hasznosan eltölthetik idejüket.

László Diána, 
Polgárné Handl Zsuzsanna


