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Előszó 

2014 augusztusában kezdtem el dolgozni a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

munkatársaként, miután lediplomáztam az egri főiskolán. Mindig is foglalkoztatott az 

Alapítvány munkája, hiszen a munkatársak javarészt a főiskola földrajz szakjáról 

kerültek ki, ahová én is jártam. 

Ezelőtt nem ismertem az Erasmus+ programot. A főiskola jóvoltából hallottam 

már a lehetőségről, hogy cserediákként tanulhatunk egy külföldi egyetemen, de nem 

voltam túlságosan tájékozott. Miután az Alapítvány munkatársa lettem, alaposan 

megismerkedhettem az Erasmus+ programmal és az általa nyújtott remek 

lehetőségekkel. 

Amikor először döntöttünk úgy, hogy Erasmus+ pályázat írásába fogunk, kicsit 

féltem. Féltem, mert magáról az ifjúsági csereprogramokról sem hallottam még, 

pályázatot pedig soha nem írtam előtte. 

Szerencsére a kollégáim és az alapítvány önkéntes fiataljai rengeteget segítettek 

nekem. Sokszor ültünk össze és ötleteltünk, hogy mit tudnánk tenni közösen az ifjúság 

érdekében, mi az a téma, ami a fiatal felnőtt társainkat is érdekelné, mi az, amiből 

mindannyian sokat tudnánk tanulni. Így döntöttünk a zöld gazdaság és a fenntarthatóság 

témája mellett, hiszen ez az alapítvány fő profilja, és a zömében földrajzosokból álló 

társaság is szívesen foglalkozik ezzel a témával. 

Alapítványunk több hasonló jellegű ifjúsági cserét bonyolított már le, melyeken 

önkéntesként én magam is részt vettem, segítettem, így a projekt megírása után a 

megvalósítással már nem volt nehéz dolgunk. Már a projekt megtervezése és a pályázat 

megírása is jó hangulatban telt el közösen, az ifjúsági csere pedig fergeteges élmény volt 

mindannyiunknak.   

(Budai Lívia, programfelelős) 
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Az Erasmus+ program 

 

Erasmus+ 

Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, 

ifjúsági és sport programja.  

Hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex programban, köztük a 

Fiatalok Lendületben Programot. 

Magyarországon az Erasmus+ program oktatási és 

képzési fejezetét a Tempus Közalapítvány 

koordinálja, az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda 

pedig az ifjúsági fejezet nemzeti irodája. 

 

Célok 

A képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az 

ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program 14,7 

milliárd eurós költségvetéssel 

gazdálkodhat. Ebből 10% jut az ifjúsági 

szakmának. A program révén több mint 

4 millió pályázó juthat támogatáshoz, 

ebből a Fiatalok Lendületben Program 

folytatásának számító ifjúsági fejezetnek 

köszönhetően több mint 500 000 fiatal 

és szakember. 
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Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál: 

 

 Támogatja az egyének külföldi tanulási lehetőségeit az EU-n belül és kívül; 

 

 Oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális 

közintézmények és NGO-k közötti partnerségekhez nyújt támogatást; 

 

 Az oktatás, képzés és ifjúsági szakma korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a 

vállalkozó szellemet és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást. 

Az Erasmus+ program indulásakor közel 

hatmillió fiatal van munka nélkül az EU-

ban. Ugyanakkor több mint 2 millió állás van 

betöltetlenül, és a munkáltatók egyharmada 

saját bevallása szerint nehezen talál megfelelő 

képzettségű munkaerőt. Mindez jelentős 

készséghiányt jelez Európában. 

Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni ezt a 

hiányt, hogy külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a 

résztvevőknek. 

Ezzel párhuzamosan javítja az európai oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási 

rendszer minőségét is, elősegítve az oktatási szakemberek és ifjú munkavállalók 

szakmai fejlődését, valamint az oktatás és a munka világa közötti szorosabb 

együttműködést. 
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Pályázati kategóriák 

Az Erasmus+ program keretein belül kategóriában pályázhatunk: 

 kategória: Egyéni mobilitás (KA1) 

 kategória: Innovációt és bevált gyakorlatok megosztását célzó együttműködések 

(KA2) 

 kategória: Szakpolitikai reformok támogatása, sport (KA3) 

Az egyéni mobilitás (KA1) kategórián belül három megpályázható tevékenységből lehet 

választani: 

 Ifjúsági csere:  

Különböző országokból érkező fiatalok (13-30 év közöttiek) csoportjainak 

teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra (5-21 napig). 

Lehet két, három- vagy többoldalú, különböző európai uniós és azon kívüli 

országok nemzetközi együttműködésével. 

 Európai Önkéntes Szolgálat:  

Lehetővé teszi 17-30 év közötti fiatalok számára, hogy teljes idős önkéntes 

szolgálatban vegyenek részt maximum 12 hónapig az Európai Unió 

tagországaiban és azokon kívül. 

 Szakemberek mobilitása: 

Keretében szeminárium, képzések, partnerkereső tevékenység, tanulmányút és  

jobshadowing (szakmai látogatás) támogatható ifjúsági szakemberek részére. (A 

fenti 3 oldal forrása: www.eplusifjusag.hu)  

 

 

 

 

 

 

 



Gazda(g)ság Zöld Utakon! 

 
6 

Alapítványunk 

A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 2006-ban alakult Egerben, jelenleg a központi 

székhely mellett 5 hazai megyében van még jelen. Alapítványunk céljai 

megvalósításához köthető tevékenységei során kiemelt figyelmet fordít a fiatalok 

képzésére, motiválására. Szervezetünk több programot valósított meg, melyek jelentős 

része fenntarthatósági tematikára épít: megújuló energiaforrások és természetvédelem 

népszerűsítése, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek képzése, elmaradott 

kistérségek fejlesztése, határon túli magyarok támogatása, fotópályázat, táborok és 

ifjúsági csereprogramok szervezése. Munkánkat több mint 50 fő - főleg 

főiskolás/egyetemista -  fiatal önkéntes segíti. 

Az Alapítvány székhelye Egerben található, s telephelyei működnek Békéscsabán, 

Fűzérkajatán, Szankon, Tiszafüreden és Zsámbékon. 
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A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű céljai 

 

- A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése, 

valamint széles nyilvánosság előtti megjelenésének támogatása. 

- Globalizálódó világunkban a magyarsághoz kötődő értékek, termékek 

(hungarikumok), hagyományok és tevékenységek regionális szerepének erősítése, 

ezáltal az emberek identitástudatának növelése. 

- A magyarországi és a határon túli nemzedékek és nemzetiségek egymáshoz való 

közeledésének, egymás mindennapi életével, szokásvilágával és helyi kultúrájával való 

megismerésének elősegítése. 

- A kárpát-medencei közösségek természet- és társadalombarát életképének 

kialakításában való részvétel. 

- A Kárpát-medence eddig mind társadalmi, mind természeti szempontok szerint 

feltáratlannak ítélhető, illetve kevéssé ismert, de turisztikai értékkel rendelkező 

területeinek felkutatása. 

- A Kárpát-medencei falusi turizmus, az ökoturizmus és a gyógyturizmus 

népszerűsítése hazánkban és határainkon kívül - különös tekintettel az ifjúság körében. 

- A tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítése, az innovációk 

széles körben való elterjesztése, a kutatás-fejlesztés társadalmi-gazdasági 

hasznosságának tudatosítása főképpen a vidék fejlesztése érdekében, továbbá a 

környezeti nevelés rendszerszemléleten alapuló alkalmazásának megvalósítása. 

- A helyi hozzáadott érték jelentőségének és fontosságának vizsgálata, a helyi 

termékek fejlesztése érdekében a piacok feltárásának és kutatásának elősegítése, 

valamint a közösségek és egyének véleményének felmérése.  

- A Kárpát-medence lakosai és gazdálkodói számára a fenntartható fejlődés és 

gazdálkodás fontosságának népszerűsítése, továbbá a Kárpát-medencei termékek 

eredetének és a környezettudatos vásárlás fogyasztóinak védelme. 

- A vidékfejlesztés terültén tudományos és népszerűsítő tevékenységet folytató, főleg 

hátrányos helyzetű diákok és hallgatók támogatása. 
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Partnerszervezeteink 

Turulmadár Ifjúsági Iroda 

A Turulmadár Ifjúsági Irodát 2007-ben alapította három ifjúsági 

szervezet: az Erdélyi Magyar Ifjak háromszéki szervezete, a 

Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet és a 115-ös 

Bölöni Farkas Sándor Cserkészcsapat. A fiatalok által létrehozott 

Turulmadár csapat 2006-ban megnyerte a Regös Ifjúsági és 

Közművelődési Egyesület és a Kovászna Megyei Művelődési Központ által 

kezdeményezett Háromszék Legfiatalosabb Települése vetélkedőjét. 2007. január 26-án 

került sor az iroda felavatására, 2007 augusztusától Turulmadár Egyesület néven, önálló 

jogi személyiséget kapott. Küldetésük a helyi fiatalok szellemi-lelki és értékorientált 

nevelése egy egészséges kulturális közegben. 

Céljaik: 

 helyi ifjúsági információs iroda hosszútávú fenntartása és működtetése; 

 helyi értékek és hagyományok megőrzése, továbbadása; 

 a háromszéki fiatalok személyiségének fejlesztése; 

 regionális ifjúsági programok szervezése: lelki egészség megőrzése, 

családközpontú tevékenységek, önkéntesség, tehetséggondozás, ösztöndíj 

lehetőségek, oktatás, hagyományőrző, illetve kulturális rendezvények; 

 helyi, regionális, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése az ifjúsági 

szolgálatban.  
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Gömöri Ifjúsági Társaság 

 A Gömöri Ifjúsági Társaság, mint ifjúsági, szolgáltató, 

programszervező és turisztikai egyesület 1999-ben alakult 

Rozsnyón. Programszervezéssel (kulturális rendezvények, 

tanfolyamok, szabadidős programok), civil információ 

szolgáltatással (pályázati és szervezeti tanácsadás, szakmai 

rendezvények, képzések és technikai háttér civil szervezeteknek, közhasznú, kulturális 

és művelődési programok propagálása) és az idegenforgalom fejlesztésével (turisztikai 

termékek kidolgozása, idegenforgalmi szolgáltatások és tanácsadás, túrák, 

tanulmányutak, kirándulások szervezése) foglalkozik. 2006-tól működteti Rozsnyón a 

GIT Közösségi Házat. Fő 

célja, hogy értékközvetítő, 

közösségépítő programjaival, 

valamint Gömör kulturális, 

történelmi és természeti 

örökségére alapozva hozzájáruljon a térség értékeinek megőrzéséhez, fenntartható 

fejlődéséhez. 
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Programunk céljai 

 

A Gazda(g)ság Zöld Utakon címet viselő, nyolc napos ifjúsági csereprogramunk fő 

célja az volt, hogy különféle informális és nem formális tanulási módszerekkel 

megismertessük a fiatalokkal a zöld gazdaság lényegét, ezáltal felkeltsük a fiatalok 

vállalkozói ambícióját, s támogassuk a fiatal generáció vállalkozóvá válását. 

Projektünkkel azt a célt kívántuk elérni, hogy a fiatalok különböző kiscsoportos 

foglalkozások, vetélkedők, előadások és jógyakorlatok alkalmazásával ismerjék meg a 

megújuló energiaforrások használatának és a fenntarthatóságnak előnyeit, valamint 

az általuk kiaknázható lehetőségeket, merjenek egy lépést tenni az innovációk irányába. 

Ezt azért tartottuk és tartjuk most is kiemelten fontosnak, mert a jövőben a megújuló, 

zöld energiára fogunk tudni támaszkodni, ezt a fajta tudást pedig a fiatalok birtokolják. 

Helyi vállalkozások, gazdaságok és helyi termékek tükrében mutattuk be a 

környezettudatosság lényegességét. 

Fontosnak tartottuk továbbá, hogy résztvevőink megtanuljanak érvelni bizonyos 

dolgok mellett. A nyolc nap alatt minden résztvevő lehetőséget kapott véleményének, 

gondolatainak megosztására.  

Kiemelten fontosnak tartottuk a projekt során az olyan programelemek 

megvalósítását, melyek során fejlődnek a készségek és kulcskompetenciák. 

Különbözőségek felismerése és egymás kultúrájának megismerése, elfogadása is 

jelen volt projektünkben. 

Programjaink segítségével és a fiatalokban lakozó közösségi erő felismerésével 

csapatmunkára és összefogásra ösztönöztük őket, amely a későbbiekben 

megkönnyítheti egy zöld vállalkozás elindítását.  
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Ezen célok összességében hozzájárultak ahhoz, hogy a részt vevő fiatalok az Európai 

Unió hasznos polgáraivá váltak. 

 

A projekt során elsajátított kulcskompetenciák 

 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Természettudományos és technológiai 

kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 A "tanulás tanulása", avagy a hatékony, önálló 

tanulás  

 Személyközi és állampolgári kompetencia 

 Kulturális kompetencia 

 Vállalkozói kompetencia 

 

 

 

 

Fontosabb munkamódszerek   

 

 Kiscsoportos foglalkozások 

 Jógyakorlat látogatások 

 Közösségépítés: csapatépítő feladatok 

 

 



Gazda(g)ság Zöld Utakon! 

 
12 

 

Napi programjaink 

1. nap (szombat) 

Az első nap igazán korán indult a szervező alapítvány fiataljai számára. Korán 

kellett érkezni, hiszen elő kellett készíteni 

a konferenciatermet a vendégek 

fogadására. Közösen, nagy lelkesedéssel 

fogtunk bele a munkába. Szokásos módon 

felfűztük a „Gazda(g)ság Zöld Utakon!”, 

valamint az Erasmus+ feliratokat a falra. 

Elővettük a technikai eszközeinket, laptopot, projektort, nyomtatót. Minden tökéletes 

volt egy nagyszerű fogadtatáshoz. Ezután folyamatosan érkeztek a partnerszervezeteink 

fiataljai személyautókkal és busszal. Az érkezés, a kötelező regisztráció és a szobák 

elfoglalása után szinte rögtön belevetettük magunkat a munkába. Elsőként tűz- és 

balesetvédelmi oktatást tartottunk, valamint a szállásadó segítségével megismertük a 

menekülő útvonalakat és az elsősegélynyújtó helyet is megmutatta nekünk. A 

koordináló szervezet, valamint a vendégszervezetek interaktív prezentációval mutatták 

be tevékenységüket, munkájukat, céljaikat. Ezután következett az ebéd. 

Az Erasmus programról szóló előadás megtartására sikerült a legjobb 

önkéntesünket kiválasztanunk. Nagy tapasztalattal rendelkezik pályázatírásban, több 

ifjúsági cserét bonyolított már le 

sikeresen. Lehengerlő 

előadásmódjával a lehető legtöbb 

tudást adta át a résztvevőknek az 

Erasmus+ programról,  
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kompetenciafejlesztő módszerek működéséről, illetve a mobilitási pályázati 

lehetőségekről, Youthpass tanúsítványról.  

Ezután csapatépítő, ismerkedős játékokkal folytattuk a napot. Névtanulós játékkal 

alapoztuk meg a délután hangulatát. A vacsora előtt refelxiót tartottunk, összefoglaltuk 

a nap eseményeit, valamint ismerkedtünk. 
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2. nap (vasárnap) 

A napot közös reggeli tornával 

kezdtük. Az lehetséges, hogy a 7:30-

as kezdés túl korainak sikeredett, 

mert sokan még csak akkor ébredtek 

fel.A finom reggeli elfogyasztása 

után a 2020-as EU stratégia volt, 

minden partnerország előadást 

tartott és véleményt nyilvánított. Ezután a „Mindent a cseréről” című tervezős játékkal 

folytattuk. Az aktuális téma a csere célja, tartalma és tervezése volt. Közös terveket 

készítettünk a hétre. Szó esett az önértékelésről is, kiscsoportos szituációs 

gyakorlatokkal oldottunk meg különböző helyzeteket. Ezt követően Noszvajra sétáltunk 

kulturális programokra. 

A reflexió után kezdetét vette az Erdélyi kultúr- és gasztronómiai est.  Turulmadár 

Ifjúsági Iroda fiataljai előkelő lakomát varázsoltak az asztalunkra. Igazi erdélyi 

szalonnát, kolbászt, sajtot, túrót, zöldséget és kóstoló pálinkát hoztak nekünk. 

Desszertnek házi csokit kaptunk. Sokat tanulhattunk a székely kultúráról, miközben 

nagyon jól éreztük magunkat. 
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3. nap (hétfő) 

Ifjúsági csereprogramunk 3. napját reggeli tornával kezdtük. A közös mozgás nem nyúlt 

túl hosszúra, mert még mindenki álmos volt kicsit. Az előző napokhoz képest viszont 

már sokkal többen jöttek le, bár azt gondoljuk, hogy ez inkább a reggeli hívogató 

illatának volt köszönhető.  

A reggeli után megbeszéltük, megterveztük az aznapi programok menetét, szakmai 

mivoltát. Erre a napra eredetileg a telkibányai ökoiskolába terveztük a programot, de a 

helyszín változása miatt a mai napon az egri főiskolára mentünk, ahol a 

természettudományi részleget 

tekinthettük meg. Ebéd után 

körbevittük a városon vendégeinket, 

akik sok érdekességet tanulhattak a 

város történelméről.  

Késő délután találkoztunk Mészáros 

Ákossal, aki nagy szeretettel fogadta 

és vezette körbe a csapatot a 

szőlőmagolaj préselő üzemében. A jógyakorlat-látogatás során minden résztvevő sokat 

tudott tanulni Ákostól. E programelem legfőbb érdeme az, hogy a hátrányos térségből 

érkező fiatalok láthatták, hogy egy jó 

ötlettel és kellő motivációval bárki 

megvalósíthatja saját zöld 

gazdaságát. 

 Mészáros Ákos termékei rendkívül 

jó minőségűek, így a végeredmény – 

egészséges, bio olaj - egy igen erős 

érv lehet mindenki számára. 

Este összegeztük a nap történéséit, blogot írtunk és kitöltöttük a munkanaplókat a 

Youthpass tanúsítványokhoz.  
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Este kezdetét vette a soron következő kultúr- és gasztronómiai est, melynek házigazdái 

a felvidéki fiatalok voltak. Juhtúrós sztrapacskát készítettek nekünk, vacsora közben 

pedig érdekes dolgokat meséltek gasztronómiájukról és kultúrájukról. 

4. nap (kedd) 

Ez a nap leginkább a teremi foglalkozásokról, műhelymunkákról és kiscsoportos 

feladatokról szólt. A reggeli után szinte azonnal belevetettük magunkat a szakmai 

munkába, ennek megfelelően meghallgathattunk egy vállalkozási alapismeretekről 

szóló előadást, s interaktívan be lettünk vonva 

érdekes kérdésekkel és „mikrofeladatokkal”. Ezt 

követően a „Tervezés- és kivitelezés: Az én zöld 

gazdaságom” címet viselő csoportos feladatokat 

oldották meg a fiatalok. Itt bátran használhatták 

kreativitásukat, ugyanis promóciós anyagokat és 

figyelemfelkeltő plakátokat kellett tervezniük. Ezt követően a három országból érkező 

fiatalok szintén csoportos munka keretein belül mutatták be országuk, térségük 

helyzetét. 

Ebéd után a munkanélküliség kérdéskörét jártuk körül. A „Mi a helyzet nálatok?” című 

feladatban először minden ország több településérő hangzott el tényfeltárás, hogy 

milyen nagyságú munkanélküliség és mi okozhatta ezt. Ezután vegyes kiscsoportokban 

megoldásokat kerestünk a munkanélküliség leküzdésére, amelyeket végül közösen 

beszéltünk meg. Kicsit szomorú volt a téma, különösen a felividékiek esetében, s egy 

nagyon fontos sajnálatos eseményre hívták fel a figyelmet. Ez az, hogy 

munkanélküliséget az ő környékükön a legtöbben a vadkender termesztésével „oldják 

meg”. Minden esetre számos innovatív megoldás is született a probléma orvoslására. 

Ezután projektmódszerrel megvalósított kiscsoportos munka következett, zöld 

vállalkozás tervezésére nyílott lehetőség. Rengetegen a zöld turisztikai 

létesítményekben képzelnének el jövőépítést, s sokan az egészséges helyi termékek 

előállításában gondolkodta. Vacsora után rövid sétával a Kövesdi-kilátóhoz mentünk, s 

itt játékos kérdésekkel összegeztük a nap során tanultakat. 
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5. nap (szerda) 

A reggeli után bakancsot húztunk és túrázni indultunk a Bükkbe. Korán kellett 

elkészülnünk, hiszen túra után már vártak bennünket a következő zöld vállalkozásnál. 

Ez egy picike bonyodalmat okozott, mert 

vendéglátónk, a kovácsként és borászként 

dolgozó Antik Anti vasárnap szólt nekünk, 

hogy elfoglaltsága miatt nem kedden, hanem 

szerdán szeretné fogadni csapatunkat. Tehát 

a szőlőmagolaj üzem látogatását eredetileg 

erre a napra terveztük meg közösen a csere 

előtt és a csere első napján, Mészáros Ákos rugalmasságának köszönhetően a 

programváltozás nem okozott gondot. A túrát egy napelemes rendszerrel rendelkező 

vállalkozásnál kezdtük, s itt rövid kvíz játékban a megújuló energiákat ismertük meg. 

Ezután kettő oszlott csapatunk, s az edzettebbek a hosszabb távon a Bükk-fennsíkon, a 

városiasabbak pedig a Bükkalján vezetőkkel tanulmányozták a Bükk természeti és 

kulturális értékeit. 

Késő délután Antik Anti, egy észt országból származó kovácsmester fogadott. Emellett 

a vendéglátás és a borászat a is szenvedélye. Bemutatta nekünk kovácsműhelyét, 

munkáit, termékeit. Sokan ki is próbálhatták, hogyan lesz a kemény vasból egy vajszerű, 

szinte kenhető anyag. Na jó, ez most kicsit túlzás volt, de tulajdonképpen tényleg 

meghökkentő volt, milyen egyszerűen és 

szépen lehet bánni a vassal. Persze csak 

gyakorlattal és sok-sok tapasztalattal. 

A műhelybejárás után Anti és családja 

észt nemzeti finomságokkal 

kedveskedett nekünk. Az ételeket 

kizárólag helyi, saját alapanyagokból készítették. A tradicionális észt módon elkészített 

csirkét és azokat a salátákat sosem fogjuk elfelejteni!  Anti sokat mesélt bio borairól.  
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Látva a lelkesedésünket, szüretre invitált bennünket másnapra. A csoportvezetőkkel és 

a résztvevőkkel egyeztetve mindenki vállalta, hogy egy szüretben néhány órában részt 

veszünk. Búcsúzóul ajándék kovácsoltvas díszeket választhattunk magunknak. Erre a 

napra palóc gasztronómiai estet terveztünk, de annyira jól laktunk Antinál, hogy úgy 

döntöttünk, elnapoljuk. A napi reflexió és naplóírás után gyorsan nyugovóra tértünk. 

6. nap (csütörtök) 

Ma nagyon korán keltünk, hiszen úgy döntöttünk közösen, hogy elfogadjuk Antik Anti 

meghívását a bio szőlészetébe és 

segítünk Neki a szüretben. A hangulat 

kedvéért platós autóval jött értünk Anti. 

Hozott vödröt, metszőollót és minden 

olyan eszközt, ami a szürethez kell. A 

hatalmas szőlőbirtokra érve bemutatta 

nekünk a fajtákat és elmesélte, valamint megmutatta, milyen és hány fajta munkát kell 

elvégezni, hogy egészséges gyümölcsöt kapjunk.  

Az érdekes előadás után kiosztottuk egymás között a vödröket és a vágószerszámokat. 

Hatalmas lelkesedéssel fogtunk bele a munkába, amibe azonban gyorsan belefáradtunk. 

A hosszasan futó szőlőtőke sorokra kicsit kevesen voltunk. Gyors tempóra váltottunk, 

hogy hamarabb végezzünk, így sikerült időben befejezni a munkát. Munkánkért cserébe 

ajándékba kaptunk Anti legfinomabb bio borából, amelyeket mindenki a szüleinek haza 

vihetett ajándékba. 

Visszaérve a szállásra az 

ebéd előtti egy órában az 

interneten a környék 

településeinek zöld 

vállalkozásait kellett 

megkeresni kisebb 

csoportokban. Ebéd után  



Gazda(g)ság Zöld Utakon! 

 
19 

 

pihentünk, majd szomorúan tapasztaltuk, hogy a kis létszámú csoportok a környéken 

nagyon kevés zöldnek tekinthető vállalkozást találtak. Néhányat röviden bemutattunk, 

s itt elhatároztuk, hogy közösen egy kisebb kiadványban összegyűjtjük a környék helyi 

termékeket előállító vállalkozásait. Ezután zöld 

vállalkozásos társas játékot játszottunk. Eközben 

a vendéglátók paprikás krumplit főztek, valamint 

húst és zöldséget grilleztek.  

Este közös reflexiót tartottunk és naplót írtunk. 

 

7. nap (péntek) 

 

Ennek a napnak délelőttjére Bükkaljai programot szerveztünk, melynek módszertani 

részleteit közösen, a csere minden résztvevőjének segítségével együtt terveztünk meg. 

Szomolyán megtekintettük a mai napig is rejtélyes 

funkciójú kaptárköveket, valamint egy helyi 

kezdeményezésű vidékfejlesztési programokat. Itt Az 

Eszterházy Főiskola egyik diákjának zöld vállalkozását 

tekintettük meg, aki helyi készítésű termékeit 

Mezőkövesden értékesíti egy iskolai büfében és a piacon. Nagyon nehéz a 

kisvállalkozások helyzete, vendéglátónk elmondta, hogy a tőkegyűjtés fontossága miatt 

családját itthon hagyva egy évben „holtszezonban” kb. két hónapot külföldön kell 

dolgoznia. Ebéd után próba állásinterjús feladatot tartottunk. Több „zöld vállalkozásnál” 

volt lehetőségük a fiataloknak 

felvételin részt venniük. Minden 

esetben a felvételi után 

elemeztük a hasznos és javításra 

váró válaszokat. Ezután 

projektgyűjtő feladatot kaptak 

kis csoportok: Hogyan 

népszerűsítenéd a zöld gazdaságot? – tettük fel a kérdést,  
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s ehhez kellett projektötleteket gyűjteniük. Érdekes válaszokat kaptunk, amelyeket a 

későbbi programok során is hasznosítani fogonk. Az est folyamán imázsvideót 

készítettünk az általunk legjobbnak választott képekből. Ezt követően egy nagyon 

hangulatos, tábortüzes búcsúestet szerveztünk, ahol levetítettük a videót, továbbá az 

elkészített fotók gyűjteményét és sokat beszélgettünk az eltelt hét eseményeiről. 

 

8. nap (szombat)  

 

Ez a nap vitathatatlanul az elmúlásról 

szólt. Persze, az lehet, hogy ez a 

megfogalmazás kicsit erős, mondjuk 

azt inkább, hogy a búcsúról… mert 

az csodálatos dolog, hogy szinte 

ismeretlenül, mégis nagy szeretettel 

örültünk egymásnak már az első 

napon. Rossz volt abban a tudatban kezdeni a napot, hogy holnap már mindenki otthon 

lesz. Persze boldogok voltunk, hogy egy ilyen remek hetet tölthettünk együtt.  

„Összegezzük!” címmel kerekasztalbeszélgetést tartottunk. Egy hatalmas mátrix táblán 

jelenítettük meg a jó gyakorlatok során tapasztalt információkat és jellemzőket. 

Rendszerszerűen jelent meg a fiatalok véleményei és tapasztalatai alapján a pozitív és 

javítandó tényezők listája. Ebéd 

előtt az elmúlt hét történéseit 

elemeztük. Ebéd után záróreflexiót 

tartottunk, s kiosztottuk a Youthpass 

tanúsítványokat. A nagy 

búcsúhangulatban még utoljára 

összeültünk és megbeszéltük, 

letisztáztuk az elmúlt hét eseményeit. Mindenki véleményét meghallgattuk, majd a 

közös sikeres jövőbeli projektekben és a viszont látásban reménykedve elköszöntünk 

egymástól. 
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Vélemények 

“A Gazdagság Zöld Utakon program keretén belül megtapasztalhattunk egy szervezett 

program lezajlását. Lehetőséget kaptunk megtekinteni Noszvajt. Érdekes programokon 

vehettünk részt, mint például szőlőszüretelés, túrázás, kovácsműhely, főiskola látogatás. 

Meglátogattuk a bámulatos De la Motte-kastélyt. Megnéztük és körbejártuk az egyedi 

barlanglakásokat és meghallgattuk a róluk szóló történeteket. Tartottunk gasztró esteket, 

ahol belekóstolhattunk a többiek ízvilágába is. Felejthetetlen emléket nyújtott szüret, 

ahol nagyon sokat okosodtunk. Tanulhattunk a szőlőmag hatásairól, felhasználásáról és 

megtekinthettük a feldolgozó üzemet is. Többször csapatépítő játékokat játszottunk, 

hogy egy jobb, összetartóbb csapat legyünk. Egy hétig egy családias, jól megszervezett 

programon vehettünk részt Noszvaj gyönyörű tájával körülvéve.” 

(erdélyi résztvevő) 

 

„Soha nem voltam még ifjúsági cserén ezelőtt, el sem tudtam képzelni, milyen lehet. 

Kicsit féltem tőle az elején, de nagyon jól éreztem magam. Kedvenc programom az 

Antik Anti-féle kovácsműhely látogatása volt, de a többit is nagyon élveztem. 

Köszönöm a Kárpátikum Alapítványnak a meghívást, szívesen jönnék máskor is!” 

(felvidéki résztvevő) 

 

„Ha valakinek, akkor ezt a programot nekem találták ki. Sokan mondták, hogy kishitű 

vagyok és ebben igazuk is van, hiszen sosem gondolnám, hogy egy hozzám hasonló 

egyszerű lány bármilyen sikert is elérjen. Itt sok jó példát láttam és őszintén szólva, 

sokat dobott az önbizalmamon. Talán én is belefogok egy zöld vállalkozásba… vagyis 

nem, előbb inkább én is pályázok az Erasmus+-nál, hogy hasonló hasznos 

kikapcsolódást biztosítsak én is a fiataloknak. Ez egy nagy ajándék.” 

(hazai résztvevő) 
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„Sziasztok! Elsősorban szeretném megköszönni a vendéglátást és az egyhetes 

programot. 

Különösen, hogy olyan kedvesek voltatok a "gyerekeimmel", nem éreztetve 

velük a másságukat. Ilyen élményben ritkán van részük és rengeteget segít 

nekik a mindennapokban, ha valaki kedves velük és nem utasítja el őket. 

Azóta volt néhány értékelésünk és egybehangzóan nagyon pozitív volt 

a véleményük: tetszett nekik a program, az emberek és minden más. Mindenki dicsérte 

az eltöltött időt, köszönjük még egyszer!” 

(felvidéki vezető) 

 

Először is, szeretném megköszönni a csapat nevében a meleg fogadtatást, a jó 

programokat és az ajándékot. A bort a jövőheti csapatfoglalkozáson megkóstoljuk. 

Küldök egy linket, mert az írásotok megjelent a helyi sajtóban.. Köszönünk mindent, a 

további együttműködés reményében.  

(erdélyi vezető) 

Az erdélyi csapat munkája  
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Konferencia- és médiamegjelenések 

A pályázati program eredményeit az alábbi konferenciákon mutattuk be. 

 

 Eger: A Magyar Tudomány Ünnepe – Új tudományos összefoglalók és stratégiai 

programok a világban és Magyarországon. 

2015. november 16. 

Kajati György: Az Erasmus mobilitás és nemzetköziesítés hatása a hallgatók 

kompetenciáira és munkaerő-piaci sikerességére 

 Eger: Környezeti nevelés: célok és eszközök c. konferencia. 

2015. november 23-24. 

Krámos Dániel - Kajati György – Mádai Balázs: Természettudományi 

kompetenciafejlesztés az ErasmusPlus Program által támogatott nem formális 

oktatásban  

 Beregszász (Ukrajna): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát 

válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Nemzetközi 

Földrajzi Konferencia 

2016. március 31–április 1. 

Kajati György – Krámos Dániel: Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem 

formális tanulás fejlesztésére 

 

A konferencia előadások anyagait és az ezekből készített szakcikkeket a 

http://karpatikum.hu/erasmus.php oldalon jelenítettük meg. 

 

Médiamegjelenések: 

http://www.3szek.ro/load/cikk/85981/gazdagsag_zold_utakon 

http://geonature.uni-eger.hu/hu/fktihu/felvetelizoknek-ide-gyere-/erasmus/c/gazda-g-

sag-zold-utakon- 

https://www.facebook.com/K%C3%A1rp%C3%A1tikum-

K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-

106682662754235/photos/?tab=album&album_id=899624303460063 

http://kornyezetineveles.uni-eger.hu/?module=cFileStore&c=downloadFile&id=56
http://kornyezetineveles.uni-eger.hu/?module=cFileStore&c=downloadFile&id=56
http://kornyezetineveles.uni-eger.hu/?module=cFileStore&c=downloadFile&id=56
http://karpatikum.hu/erasmus.php
http://www.3szek.ro/load/cikk/85981/gazdagsag_zold_utakon
http://geonature.uni-eger.hu/hu/fktihu/felvetelizoknek-ide-gyere-/erasmus/c/gazda-g-sag-zold-utakon-
http://geonature.uni-eger.hu/hu/fktihu/felvetelizoknek-ide-gyere-/erasmus/c/gazda-g-sag-zold-utakon-
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Összegzés 

 

2015. október 24. és 31. napjai között került megrendezésre a „Gazda(g)ság Zöld 

Utakon!” címet viselő ERASMUS+ ifjúsági csereprogramunk Noszvaj-Várkúton, 

amelynek keretén belül erdélyi, felvidéki és hazai fiatalok tanulhattak egymástól, 

mindezt egy csodálatos természeti környezetben. A színes, nemzetközi csapatunknak a 

várkúti Kóborló Panzió adott szállást, ahol nyolc felejthetetlen napot tölthettünk el.  

A projekt házigazdája a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány volt, melynek önkéntesei és 

programfelelősei sok féle érdekes programmal készültek a két vendégszervezet 

fiataljaival együttműködve. A rendező Kárpátikum Alapítványtól, a Rozsnyó környéki 

Gömöri Ifjúsági Társaságtól, 

valamint a sepsiszentgyörgyi 

Turulmadár Ifjúsági Irodától 12-12 

fő fiatal és 2-2 fő kísérő vett részt a 

projektben, így a csereprogram 

összesen 42 főt mozgatott meg és 

hívott közös tanulásra.  

A projekt a 16-30 éves korcsoportot célozta meg, akik megismerkedhettek a zöld 

gazdaság lényegével és fontosságával, a vállalkozói szemlélettel, számos követendő, jó 

példával, valamint magával az Erasmus+ programmal és az általa nyújtott remek 

lehetőségekkel. 

Nemformális és informális 

tanulási módszerekkel 

sajátíthatták el a zöld 

gazdaság kiépítésének és 

működtetésének módszereit, 

valamint betekintést 

nyerhettek a megújuló 

energiaforrásokat aktívan hasznosító családi vállalkozások kulisszatitkaiba is.  
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A résztvevőknek lehetőségük nyílt megtekinteni egy szőlőmagolaj feldolgozó üzemet, 

ahol olyan saját tervezésű és kivitelezésű szőlőmagolaj préselő gépeket ismerhettünk 

meg, amelyeket egy hozzájuk hasonló, egyszerű fiatal ember álmodott és valósított meg.  

A gépeken kívül a már elkészült terméket, a szőlőmagolajat is szemre vételezhettük, 

annak felhasználásáról és hatásairól tanulhattunk. E programelem rendkívül motiválóan 

hatott a fiatalokra, hiszen láthatták, hogy egy jó ötletet kellő szorgalommal bárki képes 

valóra váltani és egészséges, BIO termékeket készíteni. 

Ezen kívül meglátogattunk egy kovácsműhelyt is, ahol kipróbálhattuk magunkat ebben 

az érdekes szakmában. Az észt származású kovács, Antik Anti nagy szeretettel vezette 

körbe a fiatalokat kellemesen hangulatos műhelyében, ahol betekintést nyertünk e szép 

szakma rejtelmeibe. Miközben műhelyét és munkáját bemutatva az idáig vezető útról 

mesélt, néhány vállalkozó szellemű fiatal szerszámot ragadott és mesterünk segítségével 

kovácsoltvas díszeket készíthetett magának, amelyeket a nap végén haza is vihettek 

emlékbe. 

Ezután a borászként is 

tevékenykedő Antik Anti elvitt 

minket szőlőjébe, ahol elmesélte 

tapasztalatait a gyümölcs 

metszésétől kezdve a szüreten át 

egészen a bor palackozásáig. A 

szüretben ki is próbálhattuk 

magunkat, munkánkat pedig egy tradicionális észt vacsora elfogyasztásával zártuk.  

Az egri jógyakorlat látogatás során az Eszterházy Károly Főiskola természettudományi 

részlegét ismerhették meg a 

résztvevők, ahol betekintést nyertek 

az Agria Innorégió Tudáscentrum, 

valamint az Egerfood 

laboratóriumának működésébe. 
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A zöld vállalkozások és gazdaságok meglátogatásán túl kiemelt figyelmet fordítottunk 

a kulturális és természeti értékek feltárására is. Ennek jegyében ellátogattunk a 

szomolyai kaptárkövekhez, s a Kövesdi-kilátóhoz, ahol csodás panoráma tárult elénk. 

Noszvaji sétánk alkalmával körbejárhattuk a XIX. század tájékán kialakult, riolittufába 

vájt barlanglakásokat és alkotótelepet. 

Szintén a faluban található a Gazdaház, ahol helyi alapanyagokból főzött lekvárral 

töltött finomságokat kóstolhattunk. Végezetül megcsodálhattuk a De la Motte-kastély 

impozáns épületét érdekes tárlatvezetéssel egybekötve, kívül és belül is. 

A jógyakorlat látogatások mellett a 

fiatalok előadásokat tartottak, 

csapatépítő tréningeken, 

műhelymunkákon, innovációs 

beszélgetéseken és terepbejárásokon 

vettek részt. Az érkezés napján 

került sor az Erasmus+ programot 

népszerűsíteni kívánó előadásra és a heti program ismertetésére. Ezt követően 

mindhárom szervezet egy-egy előadás keretein belül mutatta be munkáit és ifjúsági 

cseréken, vagy hasonló programokon szerzett tapasztalatait. A résztvevők izgalmas 

kiscsoportos feladatok, műhelymunkák és vetélkedők során bizonyíthatták tudásukat és 

kreativitásukat a zöld vállalkozástervezés és szervezés témakörben. Minden napunkat 

önértékelő beszélgetéssel zártuk. 

A projekt fontos eleme volt, hogy 

a vendégek megismerjék és 

elfogadják egymást és az eltérő 

környezetből adódó 

különbözőségeket. 

 Az estéket vitathatatlanul a 

kulturális sokszínűség jellemezte, 

a résztvevők sokat tanulhattak egymás népi hagyományairól, gasztronómiai  
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jellegzetességeiről, ennek jegyében felvidéki, erdélyi és magyar ételkülönlegességekkel 

kedveskedtek a jelenlévőknek.  

Felvidéki vendégeink egy hangulatos esti 

bográcsolás alkalmával juhtúrós 

sztrapacskát készítettek. Az erdélyi 

csapat is igazán kitett magáért, eredeti 

házi készítésű ételeket, sajtot, túrót, 

szalonnát, kolbászt, zöldségeket, pálinkát 

és csokit varázsoltak az asztalra. A szemet gyönyörködtető finomságokból az előadások 

után boldogan lakomáztunk. 

A csereprogram alatt gondosan ügyeltünk arra, hogy kizárólag helyi termékekből 

készült, egészséges ételeket fogyasszunk, a hulladékot pedig szelektíven gyűjtsük. 

A résztvevő fiatalok a megvalósult programelemek során számos új élménnyel, 

ismerettel és hasznosítható tudással gazdagodva térhettek haza. A hét folyamán köttetett 

barátságok kiváló alapot adnak a jövőbeli közös projektek tervezésére és 

együttműködésre. Bízunk benne, hogy programunkat legközelebb is együtt 

folytathatjuk. 

 

 

Project summary 

 

Our Erasmus+ youth exchange program (dubbed „Gazda(g)ság Zöld Utakon” – 

Economy on Green Paths) has taken place between 10.15 – 10.31, 2015 in Noszvaj-

Várkút. The progam gathered the youth from Transylvania, Upper Hungary and 

Hungary to learn from – and about – each other in an exceptionally gorgeous 

environment. Our international group was accommodated by Kóborló Panzió in Várkút, 

where we spent eight unforgettable days.  
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The host of the project was Kárpátikum Public Benefit fund, which utilized numerous 

programs organized by its own volunteers, ready to entertain and engage members of 

the other organizations. Three organizations combined (the host, Kárpátikum fund; 

Gömör Youth League from Rozsnyó and its surroundings; Turulmadár Youth Bureau 

from Sepsiszentgyörgy) to a grand total of 42 participants with each side sending 12+2 

people (12 participants and another 2 to accompany each group). 

 

The project aimed to mobilize the people between the ages  16-30, making them 

acquainted with the essence and importance of green economies, the approach of an 

enterpreneur, plenty of good examples to follow and the great opportunities offered by 

the Erasmus+ program itself. Using non-formal and informal educational methods, 

participants learnt the how-tos of building and sustaining green economies. They also 

got a behind-the-scenes glimpse of how family based enterpreneurs operate with 

renewable energy sources. 

Participants also had the chance to observe how a grape seed oil processing factory 

works. The machines were designed, built and put to work by a young man just like 

them, showing the group that even the unthinkable can be within their reach. 

Apart examining the machines, the group also learnt more about usage and effects of 

the grape seed oil itself. This particular program motivated the participants greatly as 

they could see with their own eyes how a good idea – paired with humble, hard work – 

can create healthy bio products. 

 

The group also visited a blacksmith, where participants could try their luck with this 

interesting profession. Estonian-born blacksmith Anti Antik showed the group around 

in his workshop and while showing his works, he shared the story about the long road 

that led him there. Some of the braver participants joined Anti at the anvil and hammered 

their very own wrought iron decorational pieces. 

Anti, who also works as a wine-grower, led the group to his vineyard where he shared 

his experience starting from the early steps of growing grape all the way to the days of 

harvest and bottling the wine. The group had the chance to try harvesting grapes, and  
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Anti rewarded their efforts with a cup of delicious and healthy bio wine, and invited 

everyone for a traditional Estonian dinner. 

 

As part of the „good example” programs, during the visit to Eger, the group had the 

chance –with the help of Eszterházy Károly College’s faculty of natural sciences— to 

learn more about how researchers at the labs of Agria Innorégió Tudáscentrum and 

Egerfood work.  

Apart from visiting green economies and other businesses, the program also focused on 

learning more about the cultural and natural values. Thus the group visited the hive-

stones of Szomolya and also climbed atop the Kövesdi-lookout tower to marvel at the 

view. During the stroll around Noszvaj, the group explored a settlement, which buildings 

were carved into rhilolit tuff in the 19th century. After visiting these cave-homes, the 

group tasted exquisite, home-made mermalade-based sweets in „Gazdaház” . To wrap 

up the day,the group walked the aisles of the mighty De la Motte castle with a guide and 

got to know the interesting facts and fables about the building.  

 

Participants also held plenty of presentations, took part in team-building activities, 

workshops, and innovational talks and excursions. The presentation advertising the 

Erasmus+ program and the briefing about the week were held on the day of arrival. 

Following this, each organization introduced themselves and their past exchange 

activities. Members took part in various groupwork activities, workshops and quizzes 

where they could prove their knowledge about  green enterpreneurship and 

organizational skills, too. Each day was finished with self-evaluation within the group. 

Another major component was to get our guests more acquainted and accepting towards 

each other and their different backgrounds.  

 

Evenings were spent in a culturally versatile atmosphere. Participants learnt about each 

others’ traditions and cuisine, too. The latter was introduced with the help of specialities 

from Hungary, Upper Hungary and Transylvania.  
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Participants from Upper Hungary prepared some curded ewe-cheese „sztrapacska”, 

while the Transylvanian group served home-made meals, including cheese, cottage 

cheese, bacon, sausage, vegetables, pálinka and chocolate, too. This way our guests 

ensured that great presentations would be followed by a similarly pleasing dinner. 

Through the course of the exchange program we paid extra attention to buy and prepare 

only local and healthy food, and we also carefully recycled the garbage. 

Participants gained experience, useful skills and knowledge throughout the programs. 

Friendships were made, creating a strong foundation for designing and carrying out 

future projects. We honestly hope to continue these projects in the future – together. 

 

„This project was carried out with the support of the European Comittee. Contents and 

elements of the project do not necessariliy reflect the European Comittee’s or the 

Hungarian National Bureau’s opinion. Aforementioned institutions bear no 

responsibility towards the project.” 

 

 

"Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. A projekt tartalma nem 

feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely 

intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.” 
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A Kárpátikum Alapítvány elérhetősége 

Név: Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

Székhely: 3300 Eger, Kolozsvári u. 34. fsz/2. 

Jogállás: Önálló jogi személy 

Nyilvántartási szám: A-966 

Adószám: 18590070-1-10 

Honlap: www.karpatikum.hu 

Programunk honlapja: http://www.karpatikum.hu/erasmus.php 

E-mail: info@karpatikum.hu 

Támogatók, segítők: 

 Szállás: 

Kóborló Kft. – Várkút 

 Étkezés:  

o helyi termelők  

o Antik Eda falusi vendéglátó 

o Kása és Gyimesi Kft. 

o Kóborló Kft. 

o Máté Endre egyéni vállalkozó 

 Szakmai programok szervezése és vezetése, felkészítés, túravezetés: 

Egység Műhely Egyesület 

H-Union Magyar Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Szövetség 

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 

Lajtha László Alapítvány 

Luminosus Egyesület 

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület  

Ugar Egyesület 

Terragora Vidékfejlesztési Közösség 

Köszönjük munkánk támogatását 

http://www.karpatikum.hu/
mailto:info@karpatikum.hu
http://www.egrinormaalapitvany.hu/content/h-union-magyar-t%C3%A1rsadalom-%C3%A9s-gazdas%C3%A1gfejleszt%C3%A9si-sz%C3%B6vets%C3%A9g
http://www.kaptarko.hu/
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