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Az Erasmus+ program1 

Az Erasmus+ program az Európai 

Unió 2014-2020 között futó okta-

tási, képzési, ifjúságpolitikai prog-

ramja mely kiegészül a sporttal is. 

Hét korábbi EU-s támogatási prog-

ramot integrál egy komplex rend-

szerben, hozzájárulva ezzel a támo-

gatott ágazatok közti együttműkö-

dés erősödéséhez is. 

 

A hétéves futamidejű program je-

lenleg 14,7 milliárd eurós költség-

vetéssel gazdálkodik, melyből min-

den célkitűzést támogatnak. A le-

egyszerűsített finanszírozási szabá-

lyoknak köszönhetően könnyeb-

ben pályázhatnak a célcsoportok, 

így közel 4 millió európai polgár jut-

hat támogatáshoz. Az ifjúsági szak-

mának a teljes keret közel 10%-a 

                                                      
1  A szöveg, képek forrása: 

www.eplusifjusag.hu 

elérhető, ami mintegy 500.000 fia-

tal pályázó támogatását teszi lehe-

tővé.  

Az Erasmus+ három fő célkitűzést 

szolgál (kiegészülve a sporttal): 

Támogatja az egyének külföldi ta-

nulási lehetőségeit az EU-n belül és 

kívül; Oktatási intézmények, ifjú-

sági szervezetek, vállalkozások, he-

lyi és regionális közintézmények és 

NGO-k közötti partnerségekhez 

nyújt támogatást; 

Az oktatás, képzés és ifjúsági 

szakma korszerűsítését szolgáló – 

innovációt, a vállalkozó szellemet 

és a foglalkoztathatóságot ösz-

tönző – reformokhoz nyújt támo-

gatást. 

Az Erasmus+ program a munkaerő-

hiány és munkanélküliség egymás-

nak ellentmondó mégis összekap-

csolódó problémájának orvosolá-

sán igyekszik segíteni azzal, hogy 

tanulási, képzési és tapasztalat-

szerzési lehetőséget biztosít a 

http://www.eplusifjusag.hu/
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résztvevőknek. Ezzel párhuzamo-

san 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 vi-

lága közötti szorosabb együttmű-

ködést. 

Magyarországon az Erasmus+ 

program oktatási és képzési fejeze-

tét a Tempus Közalapítvány koor-

dinálja, az NCSSZI Erasmus+ Ifjú-

sági Programiroda pedig az ifjúsági 

fejezet nemzeti irodája. 

Ifjúsági cserék2 

Az Erasmus+ három pályázati kate-

góriában (Egyéni mobilitás (KA1), 

Innovációt és bevált gyakorlatok 

megosztását célzó együttműködé-

sek (KA2), Szakpolitikai reformok 

támogatása (KA3) és egyes sport 

tevékenységekre) lehet pályázni. 

                                                      
2  A szöveg, képek forrása: 

www.eplusifjusag.hu 

A KA1 – Egyéni mobilitás kategó-

rián belül három tevékenységre 

nyújtható be pályázat: 

Ifjúsági csere 

Különböző országokból érkező fia-

talok (13-30 év közöttiek) csoport-

jainak teremt lehetőséget a talál-

kozásra és az egymástól való tanu-

lásra (5-21 napig). Lehet két, há-

rom- vagy többoldalú, különböző 

európai uniós és azon kívüli orszá-

gok nemzetközi együttműködésé-

vel. 

 

 

 

http://www.eplusifjusag.hu/
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Európai Önkéntes Szolgálat 

Lehetővé teszi 17-30 év közötti fia-

talok számára, hogy teljes idős ön-

kéntes szolgálatban vegyenek részt 

maximum 12 hónapig az Európai 

Unió tagországaiban és azokon kí-

vül 

 

Szakemberek mobilitása 

Keretében szeminárium, képzések, 

partnerkereső tevékenység, tanul-

mányút és jobshadowing (szakmai 

látogatás) támogatható ifjúsági 

szakemberek részére. A tanulmá-

nyi célú mobilitás fejleszti a részt-

vevők készségeit, személyiségüket 

és növeli esélyeiket a munkaerőpi-

acon. A projektek a nemzetközi 

mobilitást segítik elő. 

Célja a nemformális tanuláson ke-

resztül a fiatalok kompetencia- és 

készségfejlesztése; a fiatalok de-

mokratikus részvétele; az ifjúsági 

munka minőségfejlesztése, vala-

mint a hátrányos helyzetű fiatalok 

elérése. 

Az ifjúsági cserék 

Különböző országokból érkező fia-

talok csoportjainak teremtenek le-

hetőséget a találkozásra és az egy-

mástól való tanulásra. A fiatalok 

együtt valósítják meg a programot, 

amit az ifjúsági csere előtt közösen 

dolgoznak ki. Az ifjúsági csere lehe-

tőséget nyújt a fiatalok számára, 

hogy fejlesszék kompetenciáikat, 

új kultúrákkal, szokásokkal és élet-

módokkal ismerkedjenek meg, leg-

inkább a peer learning módszeré-

vel. Továbbá a résztvevők szolidari-

tása és demokratikus értékrendje 

is erősödik. A csere lehet két, há-

rom- vagy többoldalú, különböző 

európai uniós és azon kívüli orszá-

gok nemzetközi együttműködésé-

vel. 

A tevékenység időtartama 5-21 

nap közötti kell, hogy legyen (uta-

zással töltött napokat nem szá-

molva). 
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Projekt célja: 

A Sweet Life (Solar and Water 

Energy Entering Tendency) pro-

jekt 2015 szeptemberében való-

sult meg a Tisza tó partján fekvő 

Sarud településén. A projekt 

célja az volt, hogy a fiatalok meg-

ismerkedjenek a megújuló ener-

giák fontosságával és használatá-

val. A legfőbb tevékenységeket 

nemformális és informális tanu-

lás valamint jó gyakorlat látoga-

tásokkal valósítottuk meg. A kör-

nyezettudatos életmódot szeme-

lőt tartva ahová csak lehetett bi-

ciklivel látogattunk el. Ehhez ki-

válóan hozzájárult a Tisza tó inf-

rastruktúrája a gáton futó kerék-

párút, ami varázslatos környeze-

tet és autómentes biztonságos 

közlekedést biztosított a fiata-

loknak. A résztvevők nagy része 

már korábbi ifjúsági cserékről is-

merte egymást, de az újonnan 

megismert fiatalokkal is nagyon 

hamar barátság köttetett. A 

program részeként a fiatalok 

gyarapíthatták az Európai Uniós 

ismeretüket külön kitérve az Eu 

energia- és környezetpolitiká-

jára.  

A pályázó szervezet: 

Kárpátikum Köz-
hasznú Alapítvány 

Kárpátikum Közhasznú Alapít-

vány 2006-ban alakult Egerben, 

jelenleg a központi székhely mel-

lett 5 hazai megyében rendelke-

zik telephellyel. Az alapítvány 

működése során a következő fő 

célterületre koncentrál:  

1. A kárpát-medencei magyar 

kulturális és természeti öröksé-

gek népszerűsítése, valamint 

széles nyilvánosság előtti megje-

lenésének támogatása.  

2. Globalizálódó világunkban a 

magyarsághoz kötődő értékek, 

termékek (hungarikumok), ha-

gyományok és tevékenységek re-

gionális szerepének erősítése, és 

ezáltal az emberek identitástu-

datának növelése.  
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3. A magyarországi és a határon 

túli nemzedékek és nemzetisé-

gek egymáshoz való közeledésé-

nek, egymás mindennapi életé-

vel, szokásvilágával és helyi kul-

túrájával való megismerésének 

elősegítése.  

4. A kárpát-medencei közössé-

gek természet- és társadalomba-

rát életképének kialakításában 

való részvétel.  

5. A Kárpát-medence eddig mind 

társadalmi, mind természeti 

szempontok szerint feltáratlan-

nak ítélhető, illetve kevéssé is-

mert, de turisztikai értékkel ren-

delkező területeinek felkutatása. 

 6. A Kárpát-medencei falusi tu-

rizmus, az ökoturizmus és a 

gyógyturizmus népszerűsítése 

hazánkban és határainkon kívül 

– különös tekintettel az ifjúság 

körében. 

 7. A tudományos eredmények 

gyakorlati hasznosításának elő-

segítése, az innovációk széles 

körben való elterjesztése, a kuta-

tásfejlesztés társadalmi-gazda-

sági hasznosságának tudatosí-

tása főképpen a vidék fejlesztése 

érdekében, továbbá a környezeti 

nevelés rendszerszemléleten ala-

puló alkalmazásának megvalósí-

tása.  

8. A helyi hozzáadott érték jelen-

tőségének és fontosságának vizs-

gálata, a helyi termékek fejlesz-

tése érdekében a piacok feltárá-

sának és kutatásának elősegítése, 

valamint a közösségek és egyé-

nek véleményének felmérése. 

9. A Kárpát-medence lakosai és 

gazdálkodói számára a fenntart-

ható fejlődés és gazdálkodás fon-

tosságának népszerűsítése, to-

vábbá a Kárpát-medencei termé-

kek eredetének és a környezettu-

datos vásárlás fogyasztóinak véd-

elme.  

10. A vidékfejlesztés terültén tu-

dományos és népszerűsítő tevé-

kenységet folytató, főleg hátrá-

nyos helyzetű diákok és hallga-

tók támogatása. A szervezet több 

tucat főleg fenntarthatósági te-

matikájú programot valósított 

meg: megújuló energiaforrások 

népszerűsítése, vidékfejlesztők 

képzése, elmaradott kistérségek 
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fejlesztése, határon túli magya-

rok támogatása, fotópályázat, 

természetvédelem népszerűsí-

tése, táborok szervezése. Az Ala-

pítvány jelenleg országos jelleg-

gel működik és munkáját több, 

mint 50 fő, főleg fiatal önkéntes 

segíti. 

Résztvevők: 

Luminosus n.o. 

A Luminosus n.o. Szervezetünk 

2008-tól tevékenykedik Kelet-

Szlovákiában, Nagykaposon. Cé-

lunk, hogy az Ung-vidéki magyar 

közösség kulturális és gazdasági 

fejlődéséhez hozzájáruljunk a 

célközönségnek szóló kulturális 

és gazdaságélénkítő programok-

kal. Rendszeresen szervezünk 

gazdasági- és pályázatírói szemi-

náriumot a környék kis- és kö-

zépvállalkozói, illetve a civil 

szféra számára. Környékünk re-

gionális turisztikai jellegzetessé-

geit bemutatandó, turisztikai 

konferenciát és kiállítást is meg-

valósítottunk Nagy-kaposon. 

Magyarországi és EU-s partnere-

inkkel megvalósított eddigi mo-

bilitás pályázatainknak külön 

fontos jelentősége van kelet-

szlovákiai viszonylatban: kör-

nyékünkön egyetlen olyan szer-

vezetként működünk, amely ma-

gánszemélyeknek külföldi mobi-

litás programban való részvételi 

lehetőséget biztosít a gazdaság 

bármely szektorában. Ez főként a 

Leonardo da Vinci Mobilitás 

program keretén belül történt ez 

idáig. A Luminosus n.o. nonpro-

fit szervezetet tevékenységével 

hozzájárul a Bodrogköz és Ung-

vidék társadalmi-, szociális- és 

műveltségi felemelkedéséhez. 

Tevékenységeink: - Angol nyelvi 

tanfolyamok szervezése (tanfo-

lyamok minden korosztály szá-

mára, minden nyelvi szinten) - 

Szemináriumok és konferenciák 

szervezése - Pályázati tevékeny-

ség - Tanácsadás haz1ai és EU-s 

képzési programokról, pályázati 

lehetőségekről - Szoros együtt-

működés az Egész Életen Át 

Tartó Tanulás - Leonardo da 

Vinci programban európai foga-

dócégekkel - ECL regionális 
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nyelvvizsgaközpontként műkö-

dünk. A szervezet már több Eras-

mus+-os projektben vett részt 

aktívan és küldött fiatalokat, il-

letve nem rég szervezett is egy if-

júsági cserét. 

Hollósy Simon  
Művelődési Egylet 

Szervezetünk 1992-ben alakult. 

Kezdetekben legfőbb tevékeny-

sége a szervezet keretén belül 

működő kórus, valamint az ifjú-

sággal való rendszeres foglalko-

zás volt. Évente rendeztünk tá-

borokat, melyekben főként kéz-

műves tevékenység folyik. Ezek-

nek a táboroknak a gyümölcse, 

hogy 2008-ban megalakult egy 

néptánccsoport az egylet keretén 

belül. A szervezet az utóbbi idő-

szakban a fiatalság nevelése és 

képzése mellett felnőttoktatással 

is foglalkozik a rendszeres népfő-

iskolai tevékenység által, vala-

mint néhány éve a Romániai Ma-

gyar Gazdaszövetség partnersé-

gével gazdaképzéssel is. 2011-ben 

fiatalok vállalkozóvá válásának 

elindítását segítő könyvet ad-

tunk ki. Jelenleg mintegy 100 fő 

aktív taggal rendelkezünk, akik 

jelentős számban fiatalok. A 

szervezet már több Erasmus+-os 

projektben vett részt aktívan és 

küldött fiatalokat. 

Nem formális ta-
nulás 

A megújuló energia oktatás terü-

letén különösen jelentős, hogy a 

nem formális tanulási módsze-

rek révén a tudás alapú társada-

lom számára fontos készségek és 

kompetenciák megerősödjenek a 

fiatalokban.  Az elméleti tudáson 

túl egyre nagyobb jelentőségű a 

tapasztalatszerzés, amelyre az is-

kolapad nem mindig ad lehető-

séget. Jó példaként tekintettük 

meg vízlépcsőt, sörkollektort, 

aszalógépet. A Megújuló Acti-

vity, a kerekasztal beszélgetések 

és a miniprojekt-ötletelések a 

környezettudatos gondolkodás 

és szemléletformáláson túl a 

résztvevők készségeit és szemé-

lyiségét fejlesztette, növelve gya-
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korlatiasságukat, fokozva kreati-

vitásukat. Az ifjúsági csere alkal-

mat adott a fiatal generáció kör-

nyezetközpontú nevelésére és 

oktatására, valamint esélyt arra, 

hogy tehetséges fiatal felnőtteket 

képezzünk az Európai Unióban a 

fenntartható fejlődés jegyében. 

1. nap 

A résztvevők délután érkeztek 

meg Sarudra, ahol a régi ismerő-

sök örülve az újbóli találkozás-

nak, egy kis szuvenírrel, barátsá-

gosan köszöntötték egymást, 

míg az új résztvevők bemutat-

koztak egymásnak. A szállás el-

foglalása és megismerése után a 

csapat útra kelt, hogy felfedez-

zék Sarud városát. Szállásadónk 

körbevezetett minket a faluban 

és megmutatta Sarud legneveze-

tesebb épületeit. Ezután a Tisza 

felé vették az irányt. A nap már 

igencsak alacsonyan járt, amikor 

felkaptattunk a gátra. Az első 

nap fő attrakciója a Tiszánál 

megtekintett naplemente volt. 

Ezt követően tábortüzet raktunk 

és egy közös nyársalással zártuk 

az első estét. 
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2. nap 

Délelőtt ismerkedős játékoké 

volt a főszerep, aminek a célja 

nemcsak egymás, hanem a meg-

újuló energiákkal való megis-

merkedés is volt. A fiatalok kap-

tak egy megújuló kisokost, ami-

ben a legfontosabb fogalmak sze-

repeltek e témával kapcsolato-

san. Emellett kezükbe kapták 

egy magyar-angol megújuló szó-

tárt, ami nagy segítségnek bizo-

nyult a későbbi kerekasztal be-

szélgetéseknek, ahol bizony-bi-

zony szakszavakat is használ-

niuk kellett a fiataloknak. Dél-

után a résztvevők egy kérdőívet 

töltöttek ki a megújuló energia-

forrásokkal kapcsolatban. Ez 

nagy segítség volt a szervezők-

nek, hogy pontosan mérni tudják 

a csere alatt megszerzett kompe-

tenciákat. Délutáni program volt 

továbbá, hogy a szervezetek kép-

viselői egy rövid prezentáció se-

gítségével bemutatták az általuk 

képviselt szervezetet, célkitűzé-

seiket és az eddig elért eredmé-

nyeiket. Ezt követően egy a szer- 

 

 

 

 

vezők által erre az ifjúsági cse-

rére készített játékot játszottak a 

résztvevők. Megújuló Activity 

sok örömteli percet szerzett a fi-

ataloknak. A feladványok mind-

mind megújuló energiaforrások-

hoz és az Erasmus+ programhoz 

tartozó kifejezések voltak, ami-

ket el kellett mutogatni vagy épp 

rímbe kellett faragni a játékosok-

nak. A nap zárásaképp a Kárpáti-

kum Közhasznú Alapítvány kép-

viselői mutatták meg a vendé-

geknek a magyar és azon belül is 

az egri gasztronómiát. A vacsora 

nem volt más, mint egy igazi egri 

pincepörkölt. 
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3. nap 

Ezen a napon a fiatalok megis-

merkedtek az Európai Unióval. 

Rövid történelmi áttekintés után 

áttértünk az EU szakpolitikájára. 

Megismerkedtünk az EU környe-

zetvédelmi- és energiapolitikájá-

val. Ezek után a megújuló szótár 

került elő. Ugyanis ezt egy angol 

nyelvű kerekasztal beszélgetés 

követte, amiben a három ország 

lehetőségeiről és energiahaszno-

sításáról értekeztek a fiatalok. A 

magukban és az angol nyelvtu-

dásukban kevésbé biztosak is ki-

bontakoztak, a résztvevők egy-

más segítették a mondatok for-

málásában.   

Délután a résztvevők elutaztak 

Kiskörére ahol Honvisák Jánosné 

Marika néni nyugalmazott rajz-

tanár fogadta csapatunkat. A cél 

a kreativitás és a kézügyesség fej-

lesztése volt, az eszköz pedig a 

tűzzománc. Az első kisebb meg-

illetődés után a fiatalok bátran 

vágtak neki a feladnak. Amíg a 

kemencében sültek a tárgyak, 

addig sem unatkozhattunk. Ma-

rika néni egy igazi csapatmunkát 

adott a fiataloknak: csörögefánk 

készítést. Volt aki nyújtott, vá-

gott, sütött, de még a porcukro-

zásra is megvolt az ember. Min-

denki jó lakott a finom édesség-

től, mikor a kemence ajtaja ki-

nyílt és kikerültek belőle a még 

forró, de annál szebb medálok, 

amiket sokan a nyakukba tettek, 

míg mások ajándéknak szánták 

az otthoniaknak. 
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4. nap 

Délelőtt interaktív előadás kere-

tén belül ismerkedtek meg a fia-

talok a vízenergiával és felhasz-

nálási lehető. Közösen bejelöltük 

egy térképen Európa legfonto-

sabb és legjelentősebb vízener-

giát felhasználó területeit, majd 

megbeszéltük a három ország le-

hetőségeit, külön kitérve a Bős-

nagymarosi vízlépcsőre, ami Ma-

gyarország és Szlovákia közös 

használatára tervezett dunai víz-

lépcső. Délután a csapat kétke-

rékre cserélte az autókat és a gá-

ton futó bicikliúton haladva 

meglátogatta a Kiskörei Vízerő-

művet, ahol szakértő segítségé-

vel és útmutatásával néztünk 

körbe az erőműben és szerez-

tünk információkat működésé-

ről. Megtudtuk, hogy hány ház-

tartás energiahasználatáért felel 

az erőmű. Egy filmvetítés segít-

ségével beleláttunk az erőmű 

építésébe és felújításába. Majd 

kintről is megvizsgáltuk a vízlép-

csőt illetve a nemrégen átadott 

hallépcsőt is. 
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5. nap 

Kerékpárunkkal ezen a napon a 

gáton most nem jobbra Kisköre 

felé, hanem balra vettük az 

irányt. Célállomás Poroszló és 

Tiszafüred volt. Poroszlón az 

Aranyosidombi Lovastanyát lá-

togattuk meg, ahol a gazda beve-

zetett az állattartás rejtelmeibe 

és házi készítésű termékekkel kí-

nálta a fiatalokat. Lehetőség adó-

dott kisállat simogatásra is. Ebé-

dünket Poroszlói Rétesházban 

fogyasztottuk el, ahol betyárba-

tyut és igazi házi rétest fogyasz-

tottunk.   Ezek után újra nyereg-

bepattantak a fiatalok és meg se 

álltak Tiszafüredig. Itt a Tiszaör-

vényi Tanösvényt látogattuk 

meg, ahol a természet teljesen 

rabul ejtette a fiatalokat és a késő  

 

 

 

délutánba nyúlóan ismerkedtek 

meg a Tisza tó élővilágával és a 

végigsétáltunk a pákász tanösvé-

nyen is, ami remek lehetőség volt 

betekinteni, ebbe a régi mára 

már elfeledett szakmába, ami 

sok embernek megélhetést nyúj-

tott anno a Tisza környékén. 

Emellett lehetőségük nyílt egy 

rövid csónakázásra is. A hazaút 

fáradtsága után a szállásadóink 

egy igazi tiszai harcsapaprikással 

és túrós csuszával fogadtak min-

ket, ami igen jól esett a hosszú 

kerékpározás után. A vacsora el-

fogyasztása után a legtöbben 

rögtön pihenni tértek a hosszú 

nap és a nagyjából 50 km-es ke-

rékpározás után. 

 

 
Csapatunk a tanyán Tiszaörvényi tanösvényen 
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6. nap 

Délelőtt kiscsoportos foglalkozás 

volt a program. Itt a feladata az 

volt a fiataloknak, hogy ötletelje-

nek a vízenergia alternatív fel-

használásáról. Több érdekes öt-

let is született, legtöbben egy he-

gyi patak melletti kisebb vízerő-

műben láttak potenciális lehető-

séget egy háztartás villamos 

energiájának ellátására. Ezt kö-

vetően elérkezett a félidei érté-

kelés ideje. A szervezetek képvi-

selői röviden összefoglalták az 

eddig elhangzott dolgokat és 

kulcs kompetenciákat. Majd in-

teraktív módon mindenki hozzá-

szólt témához, legjobb pillana-

tok, legérdekesebb dolgok kerül-

tek terítékre. Esetleges változá-

sok, problémák kérdését is felve-

tették a projektvezetők, de a 

résztvevők szerencsére nagyon 

jól érezték eddig magukat a hé-

ten. 

Délután egy meglepetés program 

várt a résztvevőkre. Ellátogatott 

hozzánk egy természetgyógyász, 

étrendtanácsadó. Felhívta a fia-

talok figyelmét arra, hogy min 

kéne változtatni az étrendjük-

ben, miből kéne kevesebbet vagy 

épp többet fogyasztani. A vállal-

kozó szelleműek egy kis aku-

punktúrás kezelésen is átestek. 

Aki pedig a kerékpározásban el-

fáradt vagy épp csak egy kis ella-

zulásra vágyott lehetősége nyílt 

egy masszírozásra is. 

 

Kiscsoportos munka 
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7. nap 

A fiatalok Egerben megtekintet-

tek élőben is egy sörkollektort és 

egy házilag készített napenergiás 

aszalógépet, amik készítésében 

több az ifjúsági cserén is részt-

vevő fiatal segített. Az időjárás 

sajnos nem kedvezett a gyü-

mölcsaszaláshoz, de nyáron ké-

szült aszalványok is finom cse-

megék voltak.  

 

 

 

Délután az Eszterházy Károly Fő-

iskola földrajz tanszékét látogat-

tuk meg, ahol előadást hallot-

tunk az Agira Innorégió Tudás-

centrum munkásságairól: „A 

megújuló természeti erőforrások 

potenciális hasznosíthatóságá-

nak komplex vizsgálata az éghaj-

latváltozás tükrében egy energe-

tikailag fenntartható modellré-

gió kialakítása céljából magyar-

német közreműködéssel" pályá-

zat keretein belül megszületett 

Eger energiarégió térinformati-

kai adatbázisa. Erről mesélt ne-

künk Molják Sándor a kutatás-

ban résztvevő főiskolás hallgató. 

A délután további részében Eger 

nevezetességeit tekintettük meg.  

 



                           SWEET Life                                                                                    

8. nap 

Délelőtt egy rövid ismeretter-

jesztő előadáson ismerkedhettek 

meg a fiatalok a napenergiával és 

felhasználási sokszínűségével. 

Kerekasztal beszélgetés keretén 

belül vitattuk meg Európa és Ma-

gyarország helyzetét e témában. 

Majd megismerkedtünk a leg-

főbb angol kifejezésekkel, amik a 

témához kapcsolódtak. Bejelöl-

tük egy térképen Európa legin-

kább naposabb területeit, ahol az 

energiaigény legnagyobb részét a 

napenergiából fedezik. Videofil-

meket néztünk a napenergia al-

ternatív felhasználásáról. Virtuá-

lisan megtekintetünk egy sörkol-

lektor készítés állomásait. Szó 

volt továbbá még az aktív- és a 

passzívházakról is. Délután kis-

csoportokban dolgoztak ki a fia-

talok egy napenergiával működő 

vállalkozás ötletét, amit a töb-

biek értékeltek, véleményeztek, 

a legkreatívabb csapat pedig ju-

talomban részesült. A sörkollek-

tor mindenki számára új és izgal-

mas lehetőséget kínált. 
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9. nap 

Délelőtt elérkezett a talán legin-

kább várt programelem. Ezen a 

délelőtt a fiatalok hajós kirándu-

láson vettek részt a sarudi kikö-

tőből indulva. Az idő szerencsére 

nagyon kegyes volt hozzánk. A 

háromórás úton sok helyen meg-

álltunk, ahol az adott rész élővi-

lágáról és növényvilágával ismer-

kedtek meg a fiatalok szakértő 

segítségével. Szó volt többek kö-

zött a vízimadarakról, a védett 

növényekről, a tó halgazdagságá-

ról és a törpeharcsák túlszaporo-

dásáról és ennek a problémának 

a kezeléséről. A csapat nagysága 

miatt két csónakban fértünk csak 

el, ami egy kisebb versenyt pro-

dukált a két vízi jármű legény-

sége között. 

 

 

 

Ezt a versenyszellemet vittük to-

vább délutánra is, amikor kiscso-

portos vetélkedőn mérhették 

össze a tudásukat a fiatalok meg-

újuló energiákkal és sporttevé-

kenységekkel kapcsolatban. Volt 

itt sorverseny, vetélkedő, rajz-

verseny, dekázó bajnokság. A fi-

atalok a 9. nap ellenére is élén-

kek is nagyon aktívak voltak az 

egész délután alatt. A csapatok 

közötti különbség elenyésző volt 

és próbálta mindenki kihozni 

magából és a társaiból is a leg-

többet. Ennek a nagy verseny-

szellemnek a délután végén meg 

is lett jutalma, ugyanis minden 

résztvevő kapott egy üveg, házi 

készítésű SWEET Life szörpöt, 

ami teljes mértékben helyi alap-

anyagokból készült 
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10. nap 

Délelőtt Poroszlóra látogattunk, 

ahol az ökocentrumban tettünk 

egy nagyon érdekes látogatást. 

Testközelből láttuk a vízben élő 

halfajokat és egy 3D-s vetítésen 

még közelebb kerültünk ehhez a 

csodás tájhoz. Ökocentrum terü-

letén lehetőség volt megsimo-

gatni a kézbarát háziállatokat, 

valamint madárlesre is lehetősé-

günk adódott. Délután a csapat 

szabadprogramon vett részt. 

Volt aki focizott, várost nézett és 

akadt olyan is, aki horgászott. A 

zsákmány egy 2,5 kilogrammos 

ponty és 8 keszeg volt, ami hoz-

zájárult a csapat közös vacsorájá-

hoz. A nap érdekessége volt még 

továbbá, hogy a szlovák résztve-

vők hoztak magukkal egy mű-

szert, amivel az elektroszmogot 

lehet mérni. Az eredmény min-

denki számára megdöbbentő 

volt, hogy milyen elektromos 

hullámok is vesznek minket kö-

rül és mik azok az eszközök, 

amik leginkább sugároznak. 
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11. nap 

Ezen a napon már mindenkin ér-

ződött, hogy hamarosan itt az if-

júsági csere vége. Az időjárás is 

közrejátszott egy kicsit a melan-

kolikus érzethez. Egész héten ra-

gyogó napsütéshez volt szeren-

csénk, de a 11. napra talán már a 

Nap is picit elfáradt. Szerencsére 

a rossz idő a benti programot 

nem tudta megzavarni. Délelőtt 

a projektvezetők értékelték az 

eddig elhangzott, megtanult 

kompetenciákat. Mindenki el-

mondta véleményét a héttel kap-

csolatban. További program volt 

még filmvetítés természetesen 

megújuló energiaforrások témá-

ban. Délután csoportmunka kö-

vetkezett. A fiatalok feladata az 

volt, hogy kitalálják, hogy a hé-

ten elhangzott dolgokat hogyan 

tudnák tovább vinni és akár ott-

hon szűkebb környezetükben is 

felhasználni. A jó példák megte-

kintése mindenkire motiválóan 

hatott. Legnagyobb sikernek a 

sörkollektor és az aszalógép ör-

vendet, amiket tényleg pár ezer 

forintból ki lehet 

hozni. Este elmarad-

hatatlan programja 

volt a közös bográ-

csozás és a tábortűz 

körülülése. A csapat 

a végére annyira-

összekovácsolódott, 

hogy az ételkészítés-

ben mindenki ki 

tudta venni a részét. 
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12. nap 

Délelőtt voltak még aktív progra-

mok. A fiatalok megismerkedtek 

és elkészítették a saját Europass 

önéletrajzukat és kitöltésre ke-

rült a Youthpass tanúsítvány is. 

Majd a kerékpárok még egy 

utolsó útra keltek, visszavitte a 

csapat őket a kerékpárkölcsön-

zőbe. A közösen elfogyasztott 

ebéd, pakolás és takarítás után 

már csak a búcsúzkodás maradt. 

Lehetőség volt még gyorsan elké-

szíteni az utolsó közös képeket a  

 

 

 

 

székely-magyar zászló előtt. Na-

gyon sok barátság kötetett ezen a 

héten és biztosak vagyunk 

benne, hogy ez a társaság fog 

még közösen dolgozni a jövőben. 
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Helyi termékek és csapat -

összekovácsolás  

Helyi termékek és csapat-össze-

kovácsolás ez a két szó nem 

gyakran szerepel egy helyen, pe-

dig nagyon is összeillik. Erre re-

mek példa a SWEET Life ifjúsági 

csereprogram. A Kárpátikum 

Közhasznú Alapítvány célkitű-

zése között szerepel a helyi ter-

mékek és termelők támogatása, 

így az ifjúsági cserén az összes 

élelmiszert, amit csak lehetett 

próbáltunk a környékről besze-

rezni. A közös főzés minden este 

nagy élmény volt a fiataloknak. 

Megismerkedhetek egymás 

gasztronómiájával és tényleg van 

abban valami, hogy a tűznek ösz-

szetartó ereje van. A bogrács kö-

rüli beszélgetés, éneklés talán a 

hét legjobb pillanatai voltak.  

 

    

  

Poroszlón pedig a Rétesház 

olyan finom rétesekkel és betyár-

batyuval várt minket, hogy ez-

úton is szeretnénk nekik megkö-

szönni!  

Továbbá köszönjük a szállás-

adónknak, Kovács Zsoltnak a re-

mek szállásért és a kiváló étele-

kért, a Kárpátikum Közhasznú 

Alapítvány önkénteseinek, a H-

Union Szövetségnek és minden 

résztvevőnek, hogy jelenlétükkel 

és a programon való aktív részvé-

telükkel emelték a hét színvona-

lát. Olyan partnerségek köttetek, 

amit egy következő ifjúsági cse-

rén reményeink szerint tovább 

tudunk vinni.  
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Jó példák, hasznos oldalak:  

Szállásunk:  

www.turistaszallosarud.hu 

Sarud város: 

www.sarud.hu 

Kiskörei Vízierőmű: 

www.tiszavizvizeromu.hu 

Poroszló lovas tanya: 

www.aranyosidomb.hu 

Poroszlói ökocentrum: 

www.tiszataviokocentrum.hu 

Erasmus+: 

www.eplusifjusag.hu 

Út a jövőbe: 

www.utajovobe.eu 

Fenntartható Fejlődés és Erő-

forrás Kutatócsoport: 

www.fek.hu 

Sörkollektor: 

www.sorkollektor.hu 

 

Agria Innorégió Tudásköz-

pont: 

http://innoregio.uni-eger.hu 

Tiszaörvényi tanösvény: 

http://www.szabicskikoto.hu 

Kárpátikum Közhasznú Ala-

pítvány 

www.karpatikum.hu 

Luminosus, n.o.: 

www.luminosus.sk 

H-Union Szövetség 

www.hunion.hu 

Terragora Vidékfejlesztési 

Közösség:  

www.terragora.hu 

Poroszlói Rétesház 

www.kemences-udvarhaz-es-po-

roszloi-reteshaz.eoldal.hu 
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Résztvevői be-
számolók 

Gajdó Zsuzsa (Románia) 

Egy határokat átívelő közösség, 

határtalan jókedvvel és érdeklő-

déssel. Így telt a Sweet Life hete. 

A Tisza-tó adta természetes 

szépség mellett látogattunk vízi-

erőművet. Kerékpáron átszeltük 

a környező falvakat, ízlelve házi 

rétest, látva egy gazdasági tanya 

működését. Ökocentrumban ta-

lálkoztunk különféle növény- és 

állatfajokkal, majd a tó nyugodt 

vízén tettünk egy varázslatos 

utat a vízi világba. 

Hallgattunk előadásokat, melyek 

mind a tudásunk gyarapítását 

szolgálták és a közösségépítés 

alatt tapasztalatokat, tudást osz-

tottunk meg egymással. Új barát-

ságok kötettek, új kapcsolatok, 

új ismeretek. Számomra nagyon 

hasznos volt ez szűk két hét. Kö-

szönöm a Kárpátikum Köz-

hasznú Alapítványnak a meghí-

vást és a szervezést. 

 

Kállai Dániel (Szlovákia) 

Életem első ifjúsági cseréje volt a 

Sweet Life. Szlovákiából a csapa 

nagy része már ismerte egymást, 

csak én voltam a „fekete bárány”.  

A házigazdák barátságosan fo-

gadtak és az ismerkedős játék so-

kat segített a többiek megisme-

résében. Esténként a közös főzős 

remek alkalom volt, hogy mé-

lyebben is el tudjak beszélgetni 

az emberekkel. Nem hittem 

volna, hogy sikerül egy ilyen 

nagy társaság összetétele is tud 

olyan lenni, hogy mindenki re-

mek ember, egy kirívó se volt a 

csapatból. Számomra fontos, 

hogy a barátaim hasonlóképp 

gondolkozzanak a környezetvé-

delemről. Szerencsére itt min-

denki megrögzött környezet-

védő volt. Számomra nagyon sok 

új tudást adott ez a tábor. A jó 

példák megtekintésén kívül szá-

momra a legnagyobb élményt a 

házi készítésű aszalógép és sör-

kollektor adta. Biztos vagyok 

benne, hogy én is készítek egy 

hasonlót itthon. 
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