
ENERGIU A 

DEMOKRACIU VŠETKÝM! 

V župe Borsod – Abaúj – Zemplén v malej obci 

Mogyoróska sa uskutočnil mládežnícky výmenný pobyt s 

názvom  „Energiu a demokraciu všetkým!”, v rámci 

ktorého mladých účastníkov vo veku od 16 do 25 rokov 

privítali domáci pracovníci a dobrovoľníci združenia s 

názvom Kárpátikum Közhasznú Alapítvány. Partnermi sú 

nezisková organizácia Luminosus a Hollósy Simon 

Művelődési Egylet, spolu s ktorými sa pestrých a 

pútavých programov zúčastnilo 54  účastníkov.  

Zaujímavosťou výmenného pobytu, ktorý sa uskutočnil 

od 14. do 22. marca 2015 bolo, že v obci Mogyoróska s 

počotom obyvateľov 60 sa tento počet zdvojnásobil 

vďaka programu, i keď len na týždeň. 

Mladý účastníci z troch štátov si počas programu mohli 

osvojiť cez neformálne a informálne edukačné metódy 

rôzne pracovné  skúsenosti a kompetencie, ktoré sú 

nevyhnutné pre vytvorenie „ľudskejšej Európy a jej 

prostredia”. Dôraz sa kládol hlavne na práva mladých a 

ich demokratické uplatnenie, na prácu mladých a v 

neposlednom rade na energiu, udržateľnosť a ich 

uplatňovanie. Účastníci sa popri kreatívnom myslení, 

podnikateľských zručností a praktickom riešení úloh so 

sebou odniesli aj celoživotné zážitky a priateľstvá. 

 

 

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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Adresa: str. Lucian Blaga, nr. 48  

                 435500 Sighetu Marmatiei,  

                 Rumunska 

E-mail: hollosysimon@facebook.com 

Web: www.facebook.com/hollosysimon  

 

       Adresa: Hlavná 142/21 

                  079 01 Veľké Kapušany, 

                  Slovensko 

E-mail: info@luminosus.sk  

Web: www.luminosus.sk 

 

Simon Hollósy Kultúrne Asociácie 

 

Luminosus, n.o. 

 

Kárpátikum Základom 

 Adresa: Kolozsvári u. 34 fsz/2. 

   3300 Eger, 

        Mad’arsko 

E-mail: info@karpatikum.hu 

Web: www.karpatikum.hu 
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Dostupnosť zúčastnených 

organizácií  
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