
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

VÁRKÚT, 2013.09.17-25. 



"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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 Fiatalok Lendületben Program 
(Youth in Action Programme) az 
Európai Unió nemzetközi mobilitási 

programja, a fiatalok nem-formális tanulását 
támogatja pályázati formában. A Program célja 
az aktív társadalmi részvétel ösztönzése, a 
fiatalok mobilitásának növelése, a tolerancia és 
a társadalmi bevonás támogatása, valamint 
nemzetközi együttműködések létrehozása. 

A Program 13 és 30 év közötti fiataloknak szól, 
akik többek között nemzetközi ifjúsági 
cseréket, ifjúsági kezdeményezéseket 
valósíthatnak meg, képzéseken vehetnek részt, 
vagy önkéntesek lehetnek külföldön az Európai 
Önkéntes Szolgálat (EVS - European Voluntary 
Service) keretében. A Programban az Európai 
Unió tagországain kívül a csatlakozásra váró 
országok, valamint EU-n kívüli, ún. 
partnerországok is részt vesznek. 

A Fiatalok Lendületben Program magyarországi 
megvalósítója és koordinálója az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma háttérintézménye, 
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézetben működő Fiatalok Lendületben 
Programiroda. 

A Fiatalok Lendületben Programot az Európai 
Unió fiatalok számára hozta létre. Célja, hogy a 
fiatal európaiakat aktív Európa polgári – 
társadalmi - részvételre, szolidaritásra és 
toleranciára ösztönözze, és bevonja őket 
Európa jövőjének alakításába. A Program 
elősegíti a fiatalok mobilitását Európa határain 
belül és azokon kívül is, hozzájárul a nem-
formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, 
valamint a kultúrák közötti párbeszédhez. 
Emellett iskolázottságtól, szociális és kulturális 
hátterétől függetlenül bátorítja valamennyi 
fiatal bevonását és foglalkoztatatását, hiszen a 
Fiatalok Lendületben Program mindenkié! 

Az Európai Parlament és a Tanács a 2006. 
november 15-en hozott, 1719/2006/EK számú 
határozatában hozta létre a 2007-től 2013 
végéig tartó Fiatalok Lendületben Programot, 
amely megteremti a fiataloknak szóló 
nemformális tanulási tevékenységek 

támogatásának jogi keretét. A Fiatalok 
Lendületben Program európai szinten kíván 
válaszolni a fiatalok serdülőkortól felnőttkorig 
felmerülő igényeire. Jelentős mértékben 
hozzájárul számos kompetencia elsajátításához 
a nemformális tanulás révén, valamint a 
fiatalok aktív társadalmi részvételének 
népszerűsítésével. 
 A Program elősegíti az ifjúságpolitika területén 
folytatott európai együttműködés új kereteiről 
szóló 2009-es határozat megvalósítását, amely 
a szektorokon átívelő megközelítést 
hangsúlyozza minden, a fiatalokat érintő üggyel 
kapcsolatban. Előtérbe helyezi, hogy nem csak 
több, valamint egyenlő esélyeket kell 
biztosítani a fiatalok számára az oktatás és a 
munkavállalás terén, hanem fel kell hívni a 
figyelmet az aktív elköteleződés, a minden 
fiatalra kiterjedő társadalmi befogadás és a 
szolidaritás fontosságára is. 
A Program szintén hozzájárul az Youth on the 
Move zászlóshajó kezdeményezés 
támogatásához, amely az EU 2020 Strategia 
része, és amely a fiatalokat az EU 
napirendjének középpontjába helyezi. Célja egy 
olyan gazdaság létrehozása, amely a tudáson, 
az innováción, a magas szintű oktatáson és 
szakértelmen, az adaptivitáson és a 
kreativitáson, a befogadó munkaerőpiacon és 
az aktív társadalmi részvételen alapul. Végül a 
Fiatalok Lendületben Program illeszkedik az új 
EU kompetenciák rendszerébe is, melyet a 
Lisszaboni Szerződés (165 (2) cikk) tárgyal, és 
amely felhívja az Európai Unió figyelmet arra, 
hogy támogassa a fiatalok részvételét Európa 
demokratikus életében.  
A Fiatalok Lendületben Programot az ifjúsági 
területen tevékenykedő különböző érdekelt 
felekkel folytatott széles korú konzultációt 
követően fogadtak el. 2003-ban került sor az 
Ifjúság 2000-2006 Program időközi 
értékelésére, amelyhez számos, a Programba 
bevont szakértő, érdekelt fél és egyén 
hozzájárult véleményével, visszajelzéseivel. A 
Fiatalok Lendületben Program kidolgozása 
során az illetékesek előzetes értékelésre is 
támaszkodtak.  

A 

Fiatalok Lendületben Program 
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Fiatalok Lendületben Program 
keretében 2013. szeptember 17-én 
kezdődött meg a Fiatalok megújuló 

energiákkal elnevezésű ifjúsági csere. A 18 és 
30 év közötti fiataloknak meghirdetett 
kezdeményezésen három ország fiataljai 
jelentek meg, melyen több mint 60 fő vett 
részt (delegált fiatalok felsőoktatási 
intézményekből és középoktatási 
intézményekből egyaránt, szervezők, a 
helyszínekre látogató szakértők, logisztikai 
személyzet, polgármesterek, intézetigazgatók 
stb.). Az Ifjúsági csere - mely az 
„Együttműködés az Európai Unió szomszédos 
országaival” kategóriába tartozik – 3 partner 
közös munkájával jött létre. A pályázatot a 
Felvidéket képviselő Magán Szakközépiskola 
Hidaskürt – Kihelyezett Részleg Nagykapos, 
Kárpátalját képviselő Kárpátaljai Magyar 
Tanárképző Főiskola Hallgatói Önkormányzata 
és az egri székhelyű Kárpátikum Közhasznú 
Alapítvány közösen nyújtotta be. 

A projekt a Heves megyei Noszvajon, a Várkúti 
Turistaházban valósult meg. A kilenc napos 
eseményen, 54 fő csoportmunkában, a földrajzi 
személet szerint felosztott témanapokon, 
nemformális tanulási keretek között 
ismerkedett meg a globális környezeti 
problémák lokálisan érvényesülő hatásaival, 
azok megakadályozásának lehetőségeiről, a 
megújuló energiaforrásokról és 
felhasználhatóságáról, a határon átnyúló 
kezdeményezésekről, valamint új munkahelyek 
létesítésének lehetőségeiről a civil- és az 
energia szektorban. A projekt 
multifunkcionalitását mutatja, hogy a 
nemformális tanulási módszerekkel és a jó 

példák bemutatásával a projekt elősegítette a 
XXI. század fiataljainak ökokultúrára való 
nevelését, és hozzájárult a résztvevők egyéni 
kompetenciáinak megerősítéséhez, 
fejlesztéséhez, mindezt úgy, hogy a fiatalok 
megtanulták leküzdeni az eltérő kultúrák közti 
különbségeket a társadalmi összetartás 
tükrében.  

A megvalósult projekt több szempontból is 
kiemelkedő, hiszen amellett, hogy a fiatalok 
Európai Uniós identitástudatát erősítette, a 
résztvevők vállalkozókészsége napról napra 
fejlődött. Projektünk egyfajta küzdelem volt a 
szegénység és a marginalizáció ellen. Olyan 
hátrányos helyzetű fiatalokat is bevontunk 
projektünkbe, akik vidéken vagy elmaradott 
városi területeken élnek. Volt olyan fiatal 
résztvevő, aki a projektnek köszönhetően 
először utazott vonaton, volt olyan, aki a kívül 
belül megújult szállásra érkezést követően 
megkérdezte csoportvezetőjét, hogy ő most 
tényleg itt fog-e aludni, és még lehetne sorolni 
tapasztalatainkat. A fiatalok közül nagyon 
sokan nem engedhetik meg maguknak azt a 
luxust és kiszolgálást, amivel a Várkúti 
Turistaházban találkoztak. Hálás köszönettel 
tartozunk a turistaház alkalmazottjainak a 
kiszolgálásért, a türelmükért és a sok-sok 
segítségért, amit tőlük kaptak a fiatalok! 

 

Alapítványunkat segítő önkéntesek napról 
napra megújult energiával arra törekedtek, 
hogy az anyaországba érkezők a lehető legjobb 
élménnyel távozzanak a projekt zárását 
követően. Külön hangsúlyt fektettünk arra, 
hogy mi kerüljön az asztalra. Helyi vállalkozók 
bevonásával valódi helyi termékeket 
fogyaszthattak a fiatalok, melyek sem 
tartósítószert sem pedig ízfokozót nem 
tartalmaztak. Az ifjúsági csere ideje alatt, 
figyeltünk a megfelelő vitaminbevitelre és az 

A 
Fiatalok megújuló energiákkal 
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egészégre is. Minden nap megvolt a kellő 
mozgás – még csontkovács is meglátogatta a 
fiatalokat -, friss gyümölcs és 100%-os üdítők 
kerültek az asztalokra. Az egészséges 
táplálkozásra külön odafigyeltünk, egészséges, 
helyi termékekből álló energiadús reggelivel 
indítottuk napjainkat. A program színvonalát 
emelte, hogy a nemzeti és kulturális esetéken a 
Felvidékről és Kárpátaljáról érkező fiatalok 
maguk is készítettek vacsorát. Borscs, saslik és 
juhtúrós sztrapacska mellett zakuszka és 
padlizsán krém is került az asztalunkra. 

 

Programjainkat tekintve sokkal több programot 
tudtunk megvalósítani az ifjúsági csere ideje 
alatt, mint amennyit valójában terveztünk. Ez a 
fiatalok aktív részvételének, 
vállakozókészségüknek és kreativitásuknak volt 
köszönhető. A programok nagy részét 
csoportbontásban bonyolítottuk le. Minden 
nap új csoportokat generáltunk azért, hogy ne 
legyenek összeszokott párosok. Csapatmunkát 
vártunk a fiataloktól, melyet véleményünk 
szerint a legjobban teljesítettek, mindenféle 
fennakadás nélkül. A kötelező programok 
mellett minden nap volt csapat- és 
közösségépítő foglalkozás, játék, reflexió és 
különböző témában kerekasztal beszélgetések, 
vitafoglalkozások. A közösen létrehozott 
programoknak próbáltunk kreatív 
elnevezéseket adni, ezzel is felkeltve a fiatalok 
érdeklődését az adott témára. Volt „Noszvaji 
csillagtúránk”, melyben esti kirándulás keretén 
belül élményszerűen sajátították el az 
ismereteket a résztvevők, „Vállalkozásunk 
címre” műhelymunkánk, melyben egy kitalált 
vállalkozást kellett létrehozniuk a fiataloknak, 
majd workshop keretén belül bemutatni és 
értékelni a többi csapatot. Volt „Európa kontra 

fiatalok” vitafoglalkozásunk, Pályaorientációs 
foglalkozásunk, „Fiatalok jogai az Európai 
Unióban” kerekasztal beszélgetésünk, 
terepbejárásunk, számos megújuló 
energiaforrás alapú beruházást, jó példát 
látogattunk meg a környéken, találkoztunk 
polgármesterekkel, helyi képviselőkkel, 
vállalkozókkal, akik tovább színesítették 
programjainkat. Programjaink listájának itt 
nincs vége, csupán azokat emeltük ki jelen cikk 
keretei között, melyek a legnagyobb sikert 
aratták a program megvalósulása alatt. 

Szakmailag és emberileg is rengeteget 
tanultunk egymástól, s bátran kijelenthetjük, 
hogy mindenki fejében átértékelődött az, hogy 
mit is jelenet magyarnak lenni, hogy mit is 
jelent összetartozni. Hiába szakít szét minket 
egy vonal, ha mindenkiben él az a kapocs, ami 
összeköt bennünket. Az ifjúsági csere ideje 
alatt életre szóló barátságok kötődtek, melyek 
nem értek véget a program zárásakor. 
Folytatódnak! 

 

Végül egy idézetet szeretnék megosztani, 
melyet egy felvidéki fiatal tett közzé közösségi 
oldalának üzenőfalán a hazaérkezést követően: 
„Sajnos nem mindig válnak valóra az álmaink, 
viszont az igaz barátaink mindig mellettünk 
állnak, hogy kijózanítsanak. Hiába a 200 km-es 
távolság, mi akkor is tartjuk a barátságot!” 

Tartjuk bizony! „Megújuló energiával”, egy 
hónap múlva újra találkozunk! 

 

Somoskői Soma 
Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

Ifjúsági Tagozatának vezetője 
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Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 
(pályázó szervezet) 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 
2006-ban alakult Egerben, jelenleg a 
központi székhely mellett 5 hazai 

megyében rendelkezik telephellyel. Az 
alapítvány működése során a következő fő 
célterületre koncentrál:  

1. A kárpát-medencei magyar kulturális és 
természeti örökségek népszerűsítése, valamint 
széles nyilvánosság előtti megjelenésének 
támogatása. 

2. Globalizálódó világunkban a magyarsághoz 
kötődő értékek, termékek (hungarikumok), 
hagyományok és tevékenységek regionális 
szerepének erősítése, és ezáltal az emberek 
identitástudatának növelése. 

3. A magyarországi és a határon túli 
nemzedékek és nemzetiségek egymáshoz való 
közeledésének, egymás mindennapi életével, 
szokásvilágával és helyi kultúrájával való 
megismerésének elősegítése. 

4. A kárpát-medencei közösségek természet- és 
társadalombarát életképének kialakításában 
való részvétel. 

5. A Kárpát-medence eddig mind társadalmi, 
mind természeti szempontok szerint 
feltáratlannak ítélhető, illetve kevéssé ismert, 
de turisztikai értékkel rendelkező területeinek 
felkutatása. 

6. A Kárpát-medencei falusi turizmus, az 
ökoturizmus és a gyógyturizmus népszerűsítése 
hazánkban és határainkon kívül - különös 
tekintettel az ifjúság körében. 

7. 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. 

8. 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.  

9. 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. 

10. A vidékfejlesztés terültén tudományos és 
népszerűsítő tevékenységet folytató, főleg 
hátrányos helyzetű diákok és hallgatók 
támogatása. 

A szervezet  több tucat főleg fenntarthatósági 
tematikájú programot valósított meg: megújuló 
energiaforrások népszerűsítése, vidékfejlesztők 
képzése, elmaradott kistérségek fejlesztése, 
határon túli magyarok támogatása, 
fotópályázat, természetvédelem 
népszerűsítése, táborok szervezése.  

Az Alapítvány jelenleg országos jelleggel 
működik és munkáját több mint 50 fő, főleg 
fiatal önkéntes segíti. 

 

Az alapítvány elérhetőségei: 

 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 
Cím: 3300 Eger, Kolozsvári út 34. FSZ/2. 

E-mail: info@karpatikum.hu 
Honlap: http://karpatikum.hu/ 

  

A 

A partnerek bemutatása 
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Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola 
Hallgatói Önkormányzat 

Спілька студентського самоврядування 
Закарпатського угорського інституту 

(projektpartner) 

A felsőfokú intézményekben a hallgatók 
érdekképviseletét, tájékoztatását, tanulmányi, 
szociális és kulturális téren való segítését a 
hallgatói önkormányzat (HÖK) látja el. Nincs ez 
másként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán sem. 

A HÖK 1998-ban alapított államilag elismert 
civil szervezet, mely politikai pártoktól 
független, és azért jött létre, hogy elősegítse a 
fiatal kárpátaljai magyar értelmiség kulturális 
szellemi előmenetelét, ápoljuk az egyetemes 
magyar kultúrát, képviseljük a főiskolai 
hallgatók érdekeit. A HÖK egyik elsődleges 
feladatának tekinti a hallgatók látóterének, 
szellemi horizontjának bővítését, a 
hazaszeretet és a nemzeti identitás 
fontosságának hangsúlyozását. Emellett nem 
feledkezünk meg a fiatalok szabadidős 
kikapcsolódásának igényeiről sem. Feladataink 
megvalósítása rendezvényeinken mutatkozik 
meg, melyekkel folyamatosan gazdagítjuk a 
diákok mindennapjait. 

 

Az alapítvány elérhetőségei: 

 

Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola 
Hallgatói Önkormányzat 

Cím: 90902 Beregszász, Kossuth tér 6., 
HÖK iroda (UKRAJNA) 

E-mail: hok@kmf.uz.ua 
Honlap: 

http://hhrf.org/kmtf/kmtf/kmtf_alt_szerkezet.htm 

 

Magán Szakközépiskola Hidaskürt - 
Kihelyezett Részleg Nagykapos 

Súkromná stredná odborná škola s VJM 
Mostová, odlúčené pracovisko Veľké 

Kapušany 
 (projektpartner) 

Az iskola általános célja, hogy a szlovákiai 
magyar fiatalok az anyanyelven elsajátított 
korszerű, naprakész szakmai ismereteket 
képesek legyenek sikeresen felhasználni és 
helytállni a munkaerőpiacon. 

Az iskola olyan oktató-nevelő munkát folytat, 
amely magasszintű szakmai tudást, 
problémamegoldó gondolkodást, 
felelősségteljes hozzáállást és kulturált 
magatartásformákat épít ki a fiatalokban. Mint 
nemzetiségi iskola, olyan nevelőmunkát végez, 
amely erősíti a magyarságtudatot és a 
nemzethez való tartozás igényét. 

A hidaskürti Középfokú Magán Szaktanintézet 
1990. szeptember 1-jén - az akkori 
Csehszlovákia első magániskolájaként - kezdte 
meg működését. Az alapító, Cservenka János 
ismerte a szlovákiai magyar szakképzés minden 
hibáját és erényét, s célul tűzte ki egy kellemes 
légkörű, naprakész ismereteket közvetítő, 
igényes szakiskola megvalósítását. 

Az első tanévben mindössze 36 diák ült a 
padsorokban, de mindannyian lelkesen 
fogadták az új szellemű módszereket és a 
nyitott, odafigyelő, türelmes tanárokat, 
szakoktatókat. A módszerek sikeresnek 
bizonyultak, hiszen a következő felvételi 
vizsgára már 502 tanuló jelentkezett, s ez a 
rendkívül magas létszám szükségessé tette a 
további lépéseket. 

Az alapítvány elérhetőségei: 

 

Magán Szakközépiskola Hidaskürt - 
Kihelyezett Részleg Nagykapos 

Cím: SK-079 01 Nagykapos, Dobó István tér 1. 
(SZLOVÁKIA) 

E-mail: ssosvkapusany@gmail.com 
Honlap: 

http://ssosvkapusany.edupage.sk/ 
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1970-es években az Amerikai 
Egyesült Államokban, Austinban 
(Texas állam) a szegregált 

oktatási rendszer felszámolásra került. Ezt 
követően tanulócsoportokban kezdték meg az 
oktatást a fehér, fekete és hispán gyermekek 
között. Sajnálatos módon az etnikai csoportok 
közti ellentét ennek hatására folyamatosan 
erősödött, folyamatosan növekedett az 
incidensek száma és soha nem látott mértékű 
intolerancia rajzolódott ki a gyermekek között. 
A probléma megoldására Aronsont és 
munkatársait kérték fel, akik rávilágítottak arra, 
hogy az iskola versengő alaphelyzetet 
teremtett, és ezzel frusztrálta a rejtett 
versenyben vesztes gyermekeket. A kialakult 
helyzetre tett javaslat szerint a gyerekek 
versengéséről az együttműködésére kell 
áthelyezni a hangsúlyt, és olyan feladatokat 
kell alkalmazni, mellyel elősegítik a kölcsönös 
megértést és elfogadást. Ennek 
megvalósításához javasolták a mozaikmódszert 
(Berecz Á. és Szebenyi M. 2012). 

Földes P. (2009) szerint a szakértői mozaiknak 
nevezett együttműködő tanulásszervezési 
eljárásban ma Magyarországon a diákok 4-5 fős 
csoportban dolgoznak fel egy nagyobb témát. 
A csoporton belül a diákok más-más témát 
kapnak, melyben alaposan el kell mélyedniük. 
Amikor a csoportok minden tagja kidolgozta a 
saját feladatát, összeülnek a különböző 
csoportok hasonló témát kapott diákjai, és egy 
szakértői csoportot hoznak létre, amelyben 
mindenki ugyanannak a témának a szakértője. 
Ezeknek a csoportoknak az a feladata, hogy az 
addig szerzett ismereteiket egymás 
segítségével elmélyítsék és fejlesszék, abból a 
célból, hogy a felkészülés után eredeti 
csoportjuk tagjait hatékonyabban sikerüljön 
megtanítaniuk. 

Az előbb ismertetett mozaikmódszer, illetve a 
Magyarországon működő szakértői mozaik 
lényegében egy iskolai keretek között működő, 
nemformális tanulási módszer. Azonban, 
mielőtt bátor kijelentést tennénk a fogalmak 

egymáshoz hasonlítása során ismerjük meg, 
mit rejt a nemformális tanulás fogalma. 

A „nemformális”, mint szó helyesírása a mai 
napig vitatott probléma. Szakirodalmakban 
többféleképpen találkozhatunk vele: nem 
formális, nem-formális, nemformális, non-
formális, non formális stb. A 2012. augusztus 
28-án megrendezett Forrás - Lendület – 
Perspektíva képzésen elhangzottak alapján 
(Szebenyi M. 2012), jelen cikk keretei között az 
egybeírás (továbbiakban: nemformális) 
módszerét alkalmazom. 

A formális oktatás módszerét az általános 
iskolai tanítástól, a középiskolákon keresztül a 
felsőoktatásig alkalmazzák. Főbb képzési 
területei, szereplői az oktatási intézmények. A 
nemformális és informális (jelen tanulmányban 
az informális módszerrel nem foglalkozunk 
részletesebben, csak megemlítés szintjén) 
oktatási módszer alapszinten eltér a formális 
szektortól, azonban minden fiatal részt vesz 
benne. 
A nemformális oktatás (mint fogalom) az 1970-
es években jelent meg először azzal a céllal, 
hogy az oktatási intézményeken kívül történő 
oktatási és tanulási eredményeket 
elismertebbé tegye. A fogalomnak, 
kifejezésnek az elfogadása jelenti azt, hogy ezt 
az újfajta oktatási környezetet el kell ismerni és 
értékelni kell, hogy a formális oktatás mellett 
hozzájárulhasson a tudásgyarapításhoz. A 
nemformális tanulási módszer fogalmát 
gyakran a formális oktatás ellenében 
határozzák meg: „A nemformális oktatás az, 
ami nem formális.”. A nemformális oktatás 
alkalmazásában előtérbe kerülnek más oktatási 
intézmények és ifjúsági szervezetek is, amelyek 
túlmutatnak az iskolai kereteken, azonban az 
oktatás különböző szektorainak szakértői 
vitatják ezt, és inkább kiegészítő értékként 
hangsúlyozzák azt. A nemformális oktatás 
kiegészíti az iskolában tanultakat, illetve 
hangsúlyozza az életen át tartó tanulás 
fontosságát. Azért, hogy elfogadják az olyan 
képzéseket, ahol a tanulás a nemformális 
tanulási módszerek alkalmazására épül 
elsősorban, formális módszereket is beemelnek 
az oktatásba. Ennek az az oka, hogy nem 
fogadják el a nemformális tanulás során 
szerzett tudást, mert nem szakképzett oktatók 
által átadott szakmai ismeretet szereznek meg 

Az 
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a résztvevők. A nemformális oktatás 
módszerének elfogadtatása mellett a másik 
probléma, hogy a képzéseken történő előre 
kidolgozott követelmények, tanrendek 
akadályozzák és korlátozzák a fiatalok 
nyitottságát, valamint befolyásolják az 
önkéntes részvételt, valamint a rendszer 
rugalmasságát és a résztvevők saját tempójára 
épülő munkalehetőségét (Európa Tanács 
2002.). 

A 2001 novemberében kiadott Communication 
of the European Commision “Making a 
European area of lifelong learning a 
reality”szerint a nemformális tanulás „olyan 
tanulás, amelyet nem egy oktatási vagy képzési 
intézmény biztosít és amely jellemzően 
képesítés megadásához nem vezet; ugyanakkor 
(tanulási célok, tanulási idő vagy tanulási 
támogatás szempontjából) strukturált. A nem-
formális tanulás a tanuló szempontjából 
szándékos.” 

Magyarországon a törvénybe foglalt, de mára 
már hatályon kívül helyezett 2001. évi CI. tv. a 
felnőttképzésről értelmében (mely 2013.09.01-
éig volt hatályban): „Nem formális tanulásnak 
minősül a munkahely, a társadalmi és egyéb 
szervezetek által szervezett olyan rendszerezett 
oktatás-tanulás, amely oktatási, képzési 
intézményeken kívül az egyén igényei és 
kezdeményezése alapján valósul meg, és amely 
közvetlenül nem kapcsolódik képesítés 
megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez.” 

A Magyar Köztársaság Kormányának (2005) 
stratégiája szerint a nemformális tanulás fontos 
eszköz az élethosszig tartó tanulásban, és ide 
sorolja azokat a képzési célú tanfolyamokat, 
amelyek elősegítik az egyén kompetenciájának 
megerősítését, fejlesztését, megszerzését, 
mindezt úgy, hogy sem iskolai végzettséget, 
sem pedig szakképzettséget nem kapnak. 
A nemformális oktatás középpontjában tehát 
az egyéni kompetenciák (készségek, attitűdök 
és képességek) fejlesztése áll. A nemformális 
oktatás egy olyan innovatív, cselekvés orientált 
pedagógiai módszer, mely nagy hangsúlyt 
fektet a csoportmunkára, a résztvevők 
kreativitására, valamint a résztvevők aktív 
részvételére törekszik. A nemformális oktatás 
alkalmazása során a résztvevő tapasztalatok 
segítségével és feldolgozásával sajátítja el a 
tudást (Járosi É. 2004.). 

 

 

 következőkben felsorolás szinten 
megemlítem az általunk használt 
nemformális tanulási módszereket, 

majd minden egyes módszer alkalmazására 1-1 
db példát mutatok be a megvalósult 
projektből, a hétköznapi életből, melyeket 
iskolai keretek között is alkalmazhatunk. 

A „Fiatalok megújuló energiákkal” című 
projektünk során felhasznált nemformális 
tanulási módszerek: 

 outdoor tevékenységek (jó példák 
meglátogatása, terepbejárás), 

 műhelymunka, 

 workshop, 

 módszertani csomag, 

 fúkuszcsoport kutatás, 

 innovációs beszélgetés, 

 irányított beszélgetés, 

 vitafoglalkozás, 

 kerekasztal beszélgetés, 

 szituációs- és drámafoglalkozás, 

 ismeretek élményszerű elsajátítása, 
csillagtúra (csillagkereső játék). 

A nemformális tanulási módszerek 
alkalmazásának érdekessége, hogy az 
ismertetett módszerek külön-külön is és 
összevonva is megvalósíthatók. A különböző 
metódusokból álló módszertani csomagokkal 
még érdekesebb, komplex feladatokat 
adhatunk a fiataloknak. 
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Outdoor tevékenységek 

 

utdoor tevékenység lehet egy 
terepbejárás (mely során felmérjük 
az adott terület megújuló energia 

potenciálját), vagy akár jó példák 
meglátogatása (például a Fiatalok megújuló 
energiákkal című projekt esetében olyan 
projekteket látogattunk meg, melyekben a 
megújuló energiák felhasználására épülő 
eszköz vagy eszköz rendszer lett telepítve). 
Ellátogattunk például Szilvásváradra, 
Cserépfalura, Felsőtárkányba, ahol helyi 
felhasználásra telepített napelemes 
projektekkel ismerkedtünk meg, továbbá a 
Bükki Nemzeti Park biomasszára épülő 
energiatermelésével. 

 

Műhelymunka, workshop 

rojektünk során egy egész napos 
kreativitást és vállalkozókészséget 
fejlesztő feladatcsomagot hoztunk 

létre, mely „Vállalkozásunk címere…” nevet 
kapta. A feladat során a csoportoknak egy 
általuk elképzelt vállalkozást kellett 
létrehozniuk, azt meg kellett tervezniük és 
prezentálniuk kellett a többi csoport számára. 
A létrehozott vállalkozásoknak két alapvető 
szabálynak kellett megfelelnie: fiatalok 
munkahelyteremtését segítse elő, valamint egy 
lokálisan érvényesülő környezetkímélő 
beruházást kell megvalósítaniuk megújuló 
energiaforrásokat felhasználó eszközök 
segítségével. A feladat során a csoportok az 
előadások végén kérdésekkel támadták a 
vállalkozást éppen bemutató csoportot. A 
műhelymunkát pontozással tettük 
versenyszerűvé, a fiatalok egymás munkáját 
értékelték. A legjobb csoportok jutalomban 
részesültek. 

 

A projekt során műhelymunka keretében a 
fiatalok filmet forgattak Energia Demokrácia 
címmel, mely a különböző országokból érkező 
fiatalok véleményét dolgozta fel a szűkebb 
lakókörnyezetükben fellelhető megújuló 
energiaforrások jó illetve rossz 
felhasználásának példáján. 

Példák további műhelymunkára: 

 A megújuló energiák felhasználására 
történő figyelemfelkeltő plakátok 
készítése 

 Figyelemfelkeltő montázs készítése 
(digitális eszközök bevonásával) 

 Szlogengyártás 

O 
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Vitafoglalkozás, irányított 
beszélgetés, innovációs beszélgetés, 

kerekasztal beszélgetés 

nemformális oktatásban kiemelt 
szerepet kap ez a módszer, mely 
fejleszti a résztvevők 

információkészségét, előadókészségét, 
magyarázókészségét, kreatív gondolkodás 
készségét és érvelő készségét. A feladat 
sokszínűségét mutatja, hogy bármely témában 
lehet alkalmazni, viszont jelentős szakmai 
felkészültséget igényel az oktató részéről. Az 
oktatónak oda kell figyelni, hogy a foglalkozás 
ne csapjon át a személyes ellentétek 
kiéleződésére, ne terelődjön el a téma, ne az 
egyén/egyének személye ellen induljon a 
támadás/védés. A szabályszerűen végrehajtott 
feladat nemcsak szakmailag lehet jelentős a 
diákokra nézve, hanem az adrenalin szint 
fokozatos emelkedésével lendületes órát lehet 
tartani. A feladatba az összes diákot be lehet 
vonni, ebben az esetben az oktató a 
vitafoglalkozás moderátora. 

 

A feladat jelentős felkészülést igényel az oktató 
részéről. Naprakész információkkal kell 
rendelkeznie az adott témakörben. Indokolt 
esetben egy rövid motiváló prezentáció is 

levetíthető a foglalkozás előtt. Tárgyi eszközök 
bevonását nem igényli a feladat. A könnyebb 
megvalósítás és a megfelelő szintű motiváció 
érdekében a helyszínt át lehet rendezni (pl. két 
tábor egymással való szembefordítása.) 

 

A feladat párbeszédszerűen zajlik le, a pro és 
kontra állásfoglalásainak bemutatásával. A 
módszer alkalmazása remek lehetőség lehet 
egy új téma feldolgozásában, egy összefoglalás 
idején, vagy éppenséggel egy rendhagyó 
földrajzóra keretében. A téma szorosan 
kapcsolódhat a tanagyaghoz vagy kiegészítheti 
azt. A feladat csapatépítő játékként is kiválóan 
alkalmazható. Ez a módszer a földrajz 
felsőoktatási szinten történő oktatásában is 
használható. 

 

Példák vitafoglalkozásra: 

 Megújuló energiahordozók kontra 
fosszilis energiahordozók alkalmazása 

 Megújuló energiaforrások kontra 
nukleáris energia 

 Magyarország kontra EU megújuló 
energia felhasználása 

 

További példák az irányított beszélgetésekre: 

 Kerekasztal beszélgetés a megújuló 
energiaforrásokról általában 

 Kerekasztal beszélgetés szakmai 
képviselők bevonásával 

 Kerekasztal beszélgetés a 
terepbejáráson látottakról, 
tapasztaltakról 

 Kerekasztal beszélgetés 
projekttulajdonosokkal, 
kedvezményezettekkel 
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Szituációs- és drámafoglalkozás 

z a módszer nem csak kellemes légkört 
teremt, hanem a résztevők 
információkészséget, előadókészséget, 

magyarázókészségét és a kreatív gondolkodás 
készségét is fejleszti. A feladat alkalmazása a 
földrajz tanítás minden területén alkalmazható, 
elsősorban a tanagyag ismétlése során, vagy új 
témák feldolgozását megelőzően. A feladatba 
az egész osztályközösség bevonható, mint 
hallgatóság. A szerepjátékban aktívan – mint 
előadó – 4-6 fő vesz részt. 

 

A feladat során kétféle módszert 
alkalmazhatunk. Mind a két módszer 
hasonlóan indul. A szereplést vállaló diákoknak 
egy instrukciót adunk, melyre fel kell építeniük 
egy cselekményt. Amikor a cselekmény már 
kirajzolódik, kétféle módszert alkalmazhatunk a 
történet lebonyolítására: 

 Egyik: előre megírt, a témához 
szorosan kapcsolódó kulcsszavakat 
kapnak a szereplők (fejenként 3-3 db-
ot). Ezeket a kulcsszavakat egy-egy 
kisalakú papírra írjuk fel. Ezeket a 
cetliket a játék indulásának elején 
kapják meg a szereplést vállaló diákok. 
Megegyezés szerint vagy bemondásra 
(STOP) vagy tapsra a cselekmény leáll, 
beosztott sorrend szerint felolvasnak 
egy szót/vagy mondatot a kártyáról, 
amelyet bele kell szőniük a történetbe. 
A játék addig tart, amíg el nem fogy az 
összes szókártya. 

 Másik: a hallgatóság irányítja a 
cselekményt. A szituációt tapssal vagy 
bekiabálással állítják meg, majd ők 
mondják meg azt a szót vagy 
mondatot, amit bele kell szőniük a 

történetbe. Ebben az esetben a játék 
addig tart, amíg a 6 db szó el nem 
hangzik. 

 

A feladat nem igényel nagyobb előkészületet. A 
szituációt – improvizatív jelleggel - nemcsak az 
oktató, hanem a diákok is kiadhatják 
egymásnak. A cetlire felírt szavakat az osztály is 
elkészítheti. Szükséges eszköz: 1 db 
jegyzettömb. 

A módszer alkalmazása remek lehetőség lehet 
az előző órai tananyag átismétlésére, vagy akár 
egy nagyobb összefoglalás idején. A 
szituációhoz tartozó cselekmények szorosan 
kapcsolódnak a tanagyagokhoz. A feladat 
tökéletes példája a „játszva tanulás” 
módszerének.  

 

A feladat alkalmazásával lehetőség van 
továbbá a fiatalok érdeklődésének felkeltésére 
a következő órai tanagyagra, ebben az esetben 
óra végén célszerű végrehajtani a módszert. A 
feladat során a szakmai tudás és az egyéni 
kompetenciák fejlődése mellett a jókedv is 
garantált. 

A feladatot akkor is lehet alkalmazni, amikor az 
oktató úgy látja, hogy az órai aktivitás és a 
figyelem csökken. Ebben az esetben az 
oktatónak figyelnie kell arra, hogy a feladatot 
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időben leállítsa, és ne billenjen át a szórakozás 
javára. 

 

 

Példák szituációkra: 

 Képviselők és civilek fóruma megújuló 
energiaforrások felhasználása 
témakörben 

 Különböző országokból érkező turisták 
várakozása repülőtéren, a beszélgetés 
az adott ország megújuló 
energiafelhasználásáról történik 

 Panellakók vitája, mely abból a 
problémából indul ki, hogy nem 
egyeznek, hogy a lakóközösségük 
milyen megújuló energiaforrást 
felhasználó eszközt telepítsen a 
lakóházra 

 

Csillagtúra, ismeretek élményszerű 
elsajátítása 

 csillagtúra lehet indoor és outdoor 
tevékenység egyaránt. A játék az 
elnevezését onnan kapta, hogy a 

feladat teljesítése során különböző színű 
(meghatározott sorrendben) csillag alakú 
papírdarabokat kell felkutatniuk a 
résztvevőknek, melyeken egy-egy feladat 
olvasható. A feladat sikeres teljesítése mutat rá 
a következő desztinációra (illetve színre), mely 
a következő feladatot rejti. A játék során a 
résztvevők élményszerűen sajátíthatják el az 

ismereteket, mely csoportbontásban 
egészséges versenyhelyzetet teremt a 
csoportok között. A játék érdekessége, hogy a 
csillagok el vannak rejtve az adott helyszínen 
vagy térségben, így jelentős feladatot jelent a 
fiataloknak annak megkeresése is. A feladat 
sok előkészületet igényel, jól átgondolt, 
logikusan felépített feladatláncra van szükség. 

A feladat fejleszti a résztvevők 
információkészségét, kreativitását, logikus 
gondolkodását, valamint rákényszeríti a 
résztvevőket a csoportmunkára és egymás 
képességeinek elfogadására. 

 

 

A projektünk ideje alatt a fiatalok egy noszvaji 
csillagtúrán vettek részt, ahol a feladat során 
előzetesen feltárták és megismerték a 
település megújuló energia potenciálját, 
melyre a későbbiekben a projekt többi feladata 
épült. Ezt a feladatot a megérkezés napján 
valósítottuk meg a résztvevőkkel. A feladat 
lebonyolítása 6 fő segítő bevonását igényelte. 
A játék 2-3 órás elfoglaltságot jelentett a 
fiatalok számára. 

 

  

A 
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ivel fontosnak tartjuk a hosszú 
életen át való tanulást, a 
"Fiatalok megújuló energiákkal" 
című csereprogramunkat olyan 

nemformális módszerekkel kívántuk 
megvalósítani, amik széles körben 
hozzájárultak a résztvevők kompetenciájának 
fejlődéséhez, erősödéséhez, és esetlegesen új 
kompetenciákat sajátíthatnak el. 
Összességében elmondható, hogy a 
kulcskompetenciák közül projektünk 
mindegyiket érinti, azonban vannak olyanok, 
amik kevésbé, és vannak olyanok amik 
erőteljesen érvényesültek. 
A következőkben felsorolásként említjük meg a 
program által érintett területeken 
megszerezhető kompetenciákat. 

ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ: 

Ismeret: 
- A verbális interakció különféle típusainak és a 
különféle beszélt nyelvi stílusoknak az 
ismerete. 
- A nem irodalmi szövegfajták fő jellemzőinek 
ismerete (önéletrajz, cikk, esszé, beszámoló-
blog). 

- Az írott nyelv fő jellemzőinek ismerte. 

Készség: 
- Különböző üzenetek közlése írásban és 
szóban, azok megértése és megértettetése 
másokkal különböző helyzetekben, különféle 
célokkal. 
- Különféle szövegek olvasása és megértése. 
- Különböző típusú és különféle célokat 
szolgáló írott szöveg alkotás. 
- A tudás szisztematikus rendszerezése az 
írásbeli információk gyűjtése és feldolgozása 
során. 
- Saját érvek meggyőző módon való 
megfogalmazása szóban és írásban egyaránt. 
- Komplex szövegek alkotásához, előadásához 
és megértéséhez használt segédeszközök 
alkalmazása.

Attitűd: 
- Anyanyelvhez való pozitív attitűd kialakítása. 
- Mások véleményeinek és érveinek nyitott 
módon történő megközelítése. 
- Nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás. 
- Esztétikus kifejezésmódra való törekvés. 
- A kultúrák közötti kommunikáció iránti pozitív 
attitűd kialakítása. 

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ: 

Attitűd: 
- A kulturális különbségek iránti fogékonyság, a 
sztereotípiák elutasítása. 

MATEMATIKAI KOMPETENCIA: 

Készség: 
- Segédeszközök és egyéb informatikai 
eszközök használata. 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI 
KOMPETENCIÁK: 

Ismeret: 
- A természet világa, a technológia és a 
technológiai eszközök és folyamatok 
alapelveinek az ismerete. 
- A technológia, társadalom, kultúra és 
környezet közötti összefüggések megértése. 

Készség: 
- Technológiai eszközökkel, gépekkel és 
műszerekkel való munka, valamint azok 
tudományos adatainak megállapítása és 
felhasználása. 
- Tudományos kutatás lényegi jellemzőinek 
felismerése. 
- Következtetések és azok kidolgozásához 
szükséges gondolatmenet ismertetése. 

Attitűd: 
- Tényszerű adatok pozitív, ám kritikus 
szemlélete. 
- Nyitottság a tudományos ismeretszerzésre. 

DIGITÁLIS KOMPETENCIA: 

Ismeret: 
- A legfontosabb számítógépes alkalmazások 
kezelésének ismerete. 
- Az internet használata által nyújtott 
lehetőségek ismerete. 
- A rendelkezésre álló információk 
megbízhatóságának és érvényességének 

M 

A projekt során megszerezhető 

kompetenciák A projekt során elsajátítható 

kompetenciák 

A projekt során elsajátítható 

kompetenciák 
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megértése és felismerése, bizonyos etikai elvek 
tiszteletben tartásának ismerete. 

Készség: 
- Megfelelő segédeszközök használata 
összetett információk létrehozására, 
bemutatására, értelmezésére. 
- Internetes oldalak elérése, internetes keresés, 
internet alapú szolgáltatások használata. 

Attitűd: 
- Hajlandóság az információs társadalom 
technológiáinak használatára önállóan és 
csoportmunkában. 

A TANULÁS TANULÁSA: 

Készség: 
- A tanulás és általában véve a pályafutás 
önálló, hatékony irányítása. 
- Hosszabb és rövidebb ideig tartó 
koncentráció. 
- A kommunikáció, mint a tanulási folyamat 
része, a szóbeli kommunikáció megfelelő 
eszközeinek alkalmazása, valamint különféle 
multimédia-üzenetek megértése és létrehozása 
révén. 

Attitűd: 
- További fejlesztésre való hajlandóságot 
támogató énkép, valamint motiváció és a siker 
elérésére való képességbe vetett hit. 
- A tanulás pozitív, az életet gazdagító 
tevékenységként való felfogása, belső 
késztetés a tanulásra. 

SZEMÉLYKÖZI, INTERKULTURÁLIS ÉS 
SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK: 

Ismeret: 
- A különböző társadalmakban általánosan 
elfogadott vagy támogatott viselkedési 
szabályok és viselkedésmódok ismerete. 
- Az egyén, csoport, társadalom és kultúra 
fogalmak ismerete. 
- Az interkulturális dimenzió szerepének a 
megértése az európai és más társadalmakban. 
Készség: 
- Konstruktív kommunikáció különféle 
társadalmi helyzetben. 
- Mások bizalmának és együttérzésének a 
kiváltása. 
- A személyes elégedetlenség konstruktív 
módon történő kifejezése. 

- A személyes és szakmai szféra 
különválasztása, tartózkodás a szakmai 
konfliktusok személyes szintre vitelétől. 
- A nemzeti kulturális identitás tudatosítása és 
megértése Európa és a világ többi részének 
kulturális identitásával való kölcsönhatásainak 
az ismeretében; a diverzitásból adódó 
nézőpontbeli különbségek felismerése és 
megértése, valamint a saját nézetek 
konstruktív módon történő kifejezése. 
- Tárgyalóképesség. 

Attitűd: 
- A másik ember iránti érdeklődés és tisztelet. 
- Törekvés a sztereotípiák és az előítéletek 
leküzdésére. 
- Kompromisszumképesség. 

ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK: 

Ismeret: 
- A helyi, regionális, nemzeti, európai és 
nemzetközi szintű szakpolitikák kidolgozásának 
folyamatában részt vevő intézmények 
szerepének és feladatainak ismerete. 
- A demokrácia és állampolgárság fogalmainak 
és az azokról szóló nemzetközi 
nyilatkozatoknak az ismerete. 

Készség: 
- A szolidaritás kifejezése a helyi, illetve a 
tágabb közösséget érintő problémák 
megoldása iránti érdeklődés kinyílvánítása és a 
problémamegoldásban való részvétel révén. 
- Az EU által kínált lehetőségek kihasználása. 

Attitűd: 
- A lakóhelyhez, hazához, az Európai Unióhoz 
és általában véve Európához és a világhoz való 
tartozás érzése. 
- Hajlandóság a különböző szinteken folyó 
demokratikus döntéshozásban való részvételre. 
- Érdeklődés az önkéntes állampolgári 
szerepvállalás iránt, a társadalmi sokszínűség 
és a társadalmi kohézió támogatása. 
- A mások által vallott értékeknek és mások 
magánéletének a tiszteletben tartása, adott 
esetben fellépés a társadalomellenes 
viselkedéssel szemben. 
- Az emberi jogok és az egyenlőtlenség 
elfogadása, mint az európai modern 
demokratikus társadalmakban megjelenő és 
szolidaritás és felelősség alapja, a férfiak és a 
nők közötti egyenlőség elfogadása. 
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- A különböző vallási és etnikai csoportok 
értékrendjei közötti különbségek tiszteletben 
tartása és megértése. 
- A tömegtájékoztatásból származó információk 
kritikus szemlélete. 

VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIA: 

Ismeret: 
- A rendelkezésre álló lehetőségek ismerete és 
az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti 
tevékenységeihez illeszthető lehetőségek 
felismerése. 

Készség: 
- Az együttműködésre épülő, rugalmas 
csapatmunka. 
- A személyes erősségek és gyengeségek 
felismerése. 

- Az események elébe menő cselekvés és a 
változásokra való pozitív reagálás. 
- A kockázatok felmérése és kellő időpontban 
és módon történő vállalása. 

Attitűd: 
- Kezdeményezőkészség. 
- Pozitív viszonyulás a változáshoz és az 
újításhoz. 
- Késztetés azoknak a területeknek a 
keresésére, ahol az ember vállalkozói készségei 
teljes skáláját kamatoztathatja. 

KULTURÁLIS KOMPETENCIA: 

Attitűd: 
- Nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége 
iránt. 

1. nap - 2013.09.17. 

A délelőtt folyamán az összes csoport 
megérkezett Várkútra, megtörtént a 
regisztráció, megkaptuk a névkártyáinkat és 
elfoglaltuk a szállást. Volt egy kis időnk kifújni 
magunkat, kicsomagolni, majd következett a 
hivatalos megnyitó. Ekkor a szervezők 
ismertették a hét programjait, majd 
balesetvédelmi- és biztonsági oktatáson 
vettünk részt. Ezután egy előadást hallgattunk 
meg a Fiatalok Lendületben Programról, ahol 
az előadó elmondta, miről is szólnak ezek a 
pályázatok, milyen lehetőségek vannak, 
valamint szó esett a Youthpassról, annak 
gyakorlati hasznáról is. Ebéd után egymással 
ismerkedtünk, majd következett a „Noszvaji 
Csillagtúra” ami egy kincskereső játék volt, 
aminek során megismerkedtünk Noszvajjal és a 
településen található érdekességekkel. Miután 
hazatértünk, megtartottuk az első reflexiót, 
ahol szó esett az aznap történtekről. Megírtuk 
az első blogbejegyzésünket is, most pedig 
ismerkedős est következik.  

A szállás nagyon szép, a magyarországi fiatalok 
nagyon barátságosak. El se hisszük, hogy itt 

lehetünk. Kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz a 
hét. 

 

2. nap - 2013.09.18. 

A tegnap este ismerkedős és csapatépítő 
játékokkal zárult, már egyre jobban kezdjük 
megismerni egymást, és kezd összerázódni a 
csapat. 

A nap tornával kezdődött, majd reggeli közben 
megismerkedtünk a nap programjaival. A 
délelőtt a kérdőívezésről szólt. Elsőként 
készítettünk egy kérdőívet a helyi lakosság, 
valamint a helyi vállalkozók számára. Az 

A megvalósult program bemutatása a fiatalok szemszögéből 
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elkészült kérdőíveket kinyomtattuk, majd 
következett a „terepmunka”.  

 

Több csoportra oszlott a társaság és minden 
kisebb csoport kapott egy területet, valamint 
egy célcsoportot, akikkel ki kellett töltetniük a 
készített kérdőíveket. Három település került 
felmérésre: Noszvaj, Bogács és Tard. 
Mindhárom településen felkerestünk 
vállalkozókat és helyi lakosokat is. Ebéd után a 
bogácsi polgármesteri hivatalba látogattunk el, 
ahol részt vettünk egy kerekasztal 
beszélgetésen Bogács polgármesterével. A 
téma a megújuló energia alapú fejlesztés és a 
munkahelyteremtés volt. A délután további 
részében Bogácson maradtunk, ahol 
meglátogattuk a polgármester által elmondott 
példákat. Visszatértünk a szállásra, megvitattuk 
miket láttunk-hallottunk nap közben, és épp 
most válogatja a másik csoport össze a képeket 
a nap eseményeiről, amiket hamarosan be is 
illesztünk ide a mai bogbejegyzésbe. Vacsora 
után magyar kulturális est fog következni.  

 

3. nap - 2013.09.19. 

A tegnapi magyar est nagyon jól sikerült, volt 
étel és borkóstolás, táncház, ahol a magyar 
népzenével és néptánccal ismerkedtünk meg.  

 

A kultúrest után reggel kissé fáradtan vágtunk 
bele a tornába, korábban is kellett kelnünk, és 
tudtuk, hogy hosszú nap áll ellőttünk. Reggeli 
után el is kezdődött a nap, a feladatunk az volt, 
hogy egy elképzelt vállalkozást kellett 
megterveznünk, aminek az volt a lényege, hogy 
helyi környezetkímélő beruházás legyen és a 
fiataloknak teremtsen munkahelyet. A 
feladathoz kisebb csoportokat kellett 
kialakítani véletlenszerűen. Érdekes volt, 
olyanokkal kerülni egy csoportba, akikkel előtte 
még személyesen nem beszéltünk. Elsőre 
sokan azt hittük majd hamar kitaláljuk a 
vállalkozást, de aztán rájöttünk, hogy sokat kell 
gondolkodni, hogy igazán jó legyen az ötlet. 
Egészen jó kis versenyhangulat alakult ki, és 
észre sem vettük, milyen gyorsan eltelt a 
délelőtt. 
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A délelőtt folyamán ellenőrzést tartottak, 
Budapestről jöttek le hárman megnézni, hogy 
minden rendben megy e az ifjúsági csere 
idején. Kicsit meg voltunk szeppenve, de hamar 
újra lendületbe jött a társaság és folytattuk a 
munkát. Ebéd után következtek a prezentációk, 
ekkorra már nem volt kérdés, hogy milyen jól 
egymásra találtak a csoporttagok. Nagyon 
kreatív és nagyon sokféle ötlet született, és 
nagyon jó vitahangulat alakult ki, ahogy a 
hallgatóság újabb és újabb kérdésekkel 
bombázta az épp előadó csoportokat. Miután 
mindenki előadását meghallgattuk, újra nagy 
csoportként folytattuk a napot, a téma a 
természetvédelem volt. Ezen belül is az, hogy 
az Európai Unióban és Ukrajnában hogy jelenik 
meg a természetvédelem, mit is jelent 
számunkra. Elég nagy különbségek vannak az 
országok között. 

 

Ma ukrán kultúrest lesz, de erről majd holnap. 

4. nap - 2013.09.20. 

Ukrán kulturális este, tanultunk egy csomó 
ukrán szót, a kárpátaljaiak kitettek magukért. 
Délelőtt elmentünk Cserépfalura, itt 
beszélgettünk a polgármesterrel. Arról beszélt 
nekünk, hogy miket csinálnak annak 
érdekében, hogy a fiataloknak minél több 
munkahelyet tudjanak létrehozni. Ezután el is 
mentünk, beszélgettünk egy-két helyi fiatallal, 
meséltek nekünk a munkájukról, meg az életről 
ott Cserépfalun. Voltunk az általános iskolában, 
egy helyi vendégházban, s az idegenforgalmi 
központban. Megmutatták nekünk azt is, hogy 
a napenergiát hogy hasznosítják a településen. 
Délután ki-ki ment más településekre s 
kérdőíveket vittünk kitölteni vállalkozókkal s 
helyi lakosokkal. A települések ahol voltunk 
Bükkzsérc, Cserépváralja meg ott Cserépfalun 

is maradt két csoport. Eztán visszamentünk a 
szállásra, ahol a Szomolyai Romákért 
Egyesülettel beszélgettünk. Arról beszéltek, 
hogy milyen lehetőségeik vannak a 
halmozottan hátrányos helyzetű családból 
származóknak munkakereséskor. 

 

Ma még a csoport a Kaptárkő Egyesülettel fog 
találkozni. Az estére már egyéb program nincs 
de még addig kitalálunk valamit. 

5. nap - 2013.09.21. 

A tegnap este már nagyon pihenős volt. 
Vacsora után a Kaptárkő Egyesülettel 
beszélgettünk megújuló energiáról és 
önkéntességről. Utána próbáltunk játszani de 
egyre többen mentek pihenni, de így a mai nap 
sokkal frissebbek voltunk. 

 

A délelőtt első témája a pályaorientáció volt, 
különféle feladatokat oldottunk meg 
pályaválasztás és karrier témában. Érdekes volt 
például megtudni, hogy ki-mivel szeretne 
foglalkozni, mi érdekli és mégis mit tanul 
éppen. Kiderült, hogy sokan nem azt csinálják 
amit szeretnének. Délután két feladatból 
lehetett választani. Plakátot vagy reklámfilmet 
kellett készíteni klímaváltozás témában. Kisebb 
csoportok kellettek és úgy csináltuk meg a 
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plakátokat. Kaptunk hozzá minden féle újságot, 
színes papírokat, tollakat, ceruzákat. Egy két 
plakát tényleg nagyon jól sikerült. Miután ezt 
megcsináltuk arról beszélgettünk, hogy milyen 
jogai vannak a fiataloknak az Európai Unióban. 
Az volt a feladat hogy mindenki kapott cetliket 
amire felírta hogy szerinte mihez van joga, 
aztán egyesével felragasztottuk egy nagy 
papírra. Nagyon sok gyűlt össze.  

 

Este a felvidéki bemutatkozó est lesz. 
Meglepetés főzés és zene  

6. nap - 2013.09.22. 

Tegnap este sztrapacskát csináltunk. Jól 
sikerült nagyon, el is húzódott, kétszer is 
vacsoráztunk.  

 

Délelőtt megint kis csoportokban voltunk, 
különböző megújuló energiával kapcsolatos 
helyekre mentünk el. 3 csoport nap-, szél- és 
vízenergiával, 3 csoport pedig biomassza, 
passzívház és geotermikus energiával 
foglalkozott. Minden helyen eltöltöttünk egy 
kis időt, és délután a csoportok helyet cseréltek 
így mindenki eljutott minden helyre.  

 

Délutánra visszaértünk a szállásra és a 
különféle globális problémákról és a 
megoldásaikról volt szó. A két legnagyobb 
téma, amiről a legtöbbet volt szó a 
népességnövekedés, és a klímaváltozás volt. 
Különféle megoldási lehetőségeket vázoltunk 
fel ezekre a problémákra, amiket 
összegyűjtöttünk és csoportosítottunk. 
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7. nap - 2013.09.23. 

Tegnap estére nem volt szervezett program, 
ezért saját programot szerveztünk. A társaság 
tábortűz mellett beszélgetett, amikor kialakult 
egy jó játékot teljesen véletlenül. Az volt a 
lényege, hogy ahogy ültünk egymás mellett 
mindenkinek el kellett mondani valamilyen 
nyelven, hogy szeretlek. Aki mellette ült, el 
kellett, hogy ismételje, majd egy másik nyelven 
mondania ugyanezt. A végére már se 
megjegyezni, se újat mondani nem tudtunk, de 
elég sok nyelven összegyűltek a szavak így is. 
Közben a csapat másik fele elemlámpákkal 
kisétált a közeli kilátóhoz. 

 

Délelőtt Felsőtárkányba utaztunk, ahol 
meglátogattuk a Bükki Nemzeti Park 
látogatóközpontját. Utána a Nemzeti Park 
pályázati felelősével beszélgettünk a jelenlegi 
projektekről, arról, hogy mikkel lenne még 
érdemes többet foglalkozni és mit gondol a 
természet és környezetvédelem 
támogatottságáról, meg a fiatalok 
szemléletéről. Délután mikor visszaértünk új 
feladatot kaptunk. Kampányfilmet kellett 
készítenünk a csoportunkkal. A témát az eddigi 
napok témái közül kellett meríteni. A 
gondolathoz szlogent is kellett kapcsolni, 
miután mindennel elkészültünk, a többiek 
értékeltek minket. 

 

8. nap - 2013.09.24. 

A tegnap este leginkább a pihenésről szólt. 
Tábortüzet azért gyújtottunk és akik bírták a 
hideget kint voltak egy darabig és bent is 
játszottunk páran. Volt egy kettő vissza térő 
játék, amit játszottunk több este is.  

 

A délelőtti feladat az volt, hogy a megszokott 
csoportjainkkal olyan projektet kellett tervezni, 
amely határon átnyúló és hosszú távra szól. 
Miután elkészítettük a terveket, bemutattuk 
egymásnak és a többiek értékelték. Délután az 
Energia Demokrácia TV első magyarországi 
felvétele volt.  

Ma még kiegészítettük a blogon az előző 
bejegyzéseket még több fotóval. Ma lesz a 
búcsúest, lesz megint tábortűz és zene is. 

9. nap - 2013.09.25. 

A mai nap is tornával kezdődött, habár sokkal 
kevesebben mint eddig. Egy kicsit mindenkinél 
érződött a hangulatán, hogy hamarosan 
indulunk haza. Na meg a tegnapi búcsúest is, 
ami elég sokáig tartott. A délelőtt teljes 
egészében a hét eseményeinek 
megbeszéléséről szólt, jó is volt, mert hiába 
tűnt rövidnek az idő, most jöttünk rá, hogy 
olyan sok minden történt ezalatt az idő alatt, 
olyan sok helyen jártunk, hogy alig volt elég az 
idő mindennek az átbeszélésére. Ebéd után 
kitöltöttünk egy kérdőívet név nélkül az elmúlt 
héttel kapcsolatban. 

Megírtuk az utolsó blogbejegyzést, és lassan 
készülődik mindenki. Túl vagyunk a hivatalos 
búcsúzkodáson, ajándékozáson, e-mail és 
telefonszám-cseréken és abban szinte 
mindenki egyetértett, hogy találkozunk még.
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Juhtúrós sztrapacska 

 sztrapacska szlovák nemzeti étel. A 

legelterjedtebb a káposztás, valamint 

a juhtúrós (szlovák nevén bryndzové 

halušky, jelentése juhtúrós galuska) változat, 

de előfordulhatnak más variációk is. 

Kinézetében hasonló a magyar nokedlihez, 

annyi eltéréssel, hogy a tészta nyers, pépesre 

reszelt burgonyát tartalmaz. Fogyasztható 

főételként és köretként is, az alábbiakban az 

általunk elkészített juhtúrós sztrapacska 

receptje olvasható, mely olyan gazdagra és 

laktatóra sikerült, hogy kítűnően megállta 

helyét önmagában is. 

Hozzávalók (4 személyre – a mi esetünkben a 

mennyiséget jó tízszeresére növeltük): 

 50 dkg burgonya (a legmegfelelőbb a 

magas keményítőtartalmú „régi” 

krumpli) 

 20-25 dkg búzaliszt 

 1 tojás 

 só, víz 

 20 dkg juhtúró 

 20 dkg füstölt szalonna 

 tejföl ízlés szerint 

Elkészítés: 

A megmosott, meghámozott burgonyát kis 

lyukú reszelőn pépesre lereszeljük, majd 

kinyomkodjuk a levét. Ezután hozzáadjuk a 

tojást a sót és a lisztet. A liszt mennyisége a 

burgonya fajtájától függően változhat, a cél, 

hogy egy nokedlinél valamivel sűrűbb állagú 

tésztát kapjunk. Ha túl lett a liszt, vízzel 

lazíthatjuk. Egy nagy fazékban vizet forralunk, 

majd galuskaszaggatóval a lobogó vízbe 

szaggatjuk a masszát. Egyből meg is keverjük, 

nehogy a tésztánk letapadjon a fazék aljára. 

Miután a galuskák feljöttek a víz felszínére, 

még pár percig főzzük, majd szűrővel kiszedjük 

őket, de nem öblítjük le. Ha nincs elég nagy 

fazekunk, inkább több részletben főzzük ki a 

galuskát, úgy biztosan nem ragad össze. Ezután 

egy serpenyőben megpírítjuk a szallonnát, 

majd külön szedjük egy tálba zsírja nagy 

részével együtt. A serpenyőben marad 

szalonnazsíron átforgatjuk a juhtúrót és a 

tejfölt, majd a félretett szalonnával és zsírral 

együtt a sztrapacskára öntjük és alaposan 

összekeverjük. Forrón, ízlés szerint plusz 

tejföllel tálaljuk. 

Zakuszka 

A zakuszka leginkább Erdélyben elterjedt 

zöldségkrém. Eredetileg padlizsánnal 

készítették, de azóta már több fajtája is 

elterjedt, melyek gyakran keverednek is. 

Készülhet babbal (paszuly) és gombával is. Mi 

az eredeti, padlizsános változatot készítettük, 

hagyományosan, szabad tűzön. 

 

Hozzávalók (8 személyre – a mi esetünkben 

jóval nagyobb mennyiség készült) 

 1 kg padlizsán 

 1 kg kápia paprika 

 0,5 kg paradicsom 

 3 nagy fej vöröshagyma 

A 

Nemzeti ételek 
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 3 gerezd fokhagyma 

 1 dl olaj 

 1 db babérlevél 

 1 tk. cukor 

 só, bors ízlés szerint 

Elkészítés: 

A padlizsánt, és a paprikát szabad tűzön, jelen 

esetben tárcsán elősütjük, majd félretesszük 

hűlni. Eközben elkészítjük a paradicsomos 

alapot: a paradicsomot pár percre forró vízbe 

mártjuk, majd lehúzzuk a héját és felaprítjuk. 

Ezután apróra vágjuk a hagymát és olajon 

megdinszteljük, majd rádobjuk a paradicsomot, 

a zúzott fokhagymát és alaposan szétfőzzük. A 

langyosra hűlt padlizsánnak és paprikának 

lehúzzuk a héját, pépesítjük és a paradicsomos 

alaphoz adjuk. Ezután ízlés szerint sóval, 

borssal, babérlevéllel és cukorral ízesítjuk, majd 

kb. 20-25 perc alatt az egészet összefőzzük. 

Akkor tökéletes, ha a krém kissé besűrűsödik. 

Főként hidegen, kenyérrel tálaljuk, de 

húsokhoz, vagy akár tésztaszószként is kiváló. 

 

Padlizsánkrém 

A padlizsánkrémmel (Erdélyben vinete) nem 

csak Romániában, de nálunk is sokszor 

találkozhatunk, de nálunk valamiért 

(méltatlanul) kevesebbszer kerül az asztalra. Az 

alábbiakban az általunk készített padlizsánkrém 

receptje olvasható. Nem jelenthetjük ki, hogy 

ez az eredeti recept, mivel „ahány ház, annyi 

szokás”. 

 

Hozzávalók (4 személyre – a mi esetünkben a 

hozzávalók mennyiségét növeltük) 

 2 nagyobb padlizsán 

 1 fej vöröshagyma 

 3 gerezd fokhagyma 

 2 evőkanál olaj 

 fél citrom leve 

 10-15 dkg majonéz ízlés szerint 

 só, bors ízlés szerint 

Elkészítés: 

A padlizsánokat szabad tűzön, a mi esetünkben 

tárcsán megsütjük, így kellemes, enyhén füstös 

íze lesz a krémnek. Az sem baj, ha kicsit megég 

a héjuk, de ügyeljünk rá, hogy minden oldaluk 

megfelelően átsüljenek. Ha készen van, kicsit 

hűlni hagyjuk közben felaprítjuk a hagymát és a 

fokhagymát. Miután a padlizsán meghűltmajd 

lehúzzuk a héját. Fakanállal pépesítjük, majd 

hozzáaadjuk a hagymát, a fokhagymát, olajat, 

citromlevet. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, 

majd végül hozzákeverjük a majonézt. Frissen 

és másnap is egyaránt finom, adhatun mellé 

kenyeret, pirítóst, zöldségeket, de magában is 

tökéletes. 
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Saslik 

A saslik az ukrán-orosz konyha egyik 

alapreceptje, de a nyárson sütött húsok 

eredetét egészen a nomád népekig 

visszavezethetjük. Eredetileg birkahúsból 

készült, pácolt hús, melyet nyárson, szabad 

tűzön készítettek el. Manapság rengeteg fajtája 

ismert, készülhet sertés- vagy csirkehúsból, a 

páchoz használt alapanyagok pedig még 

sokszínűbbek lehetnek. A mi saslikunk 

sertéshúsból készült, egyszerű, ecetes páccal, 

hagyományosan, faszénparázs felett. 

 

Hozzávalók (4 személyre): 

 1 kg sertéshús (tarja, comb) 

 2 dl ecet 

 2 nagy fej vöröshagyma 

 szemes bors 

 víz 

Elkészítés: 

A húst nagyobb kockákra, a hagymát karikára 

vágjuk, azután mindent egy nagy tálba teszünk. 

Rászórjuk a borsot és leöntjük ecettel, majd 

annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Pár órára 

állni hagyjuk (akár egy egész éjszakára is). A 

pácolás után a húsokat nyársbotra szúrjuk és 

faszénparázs fölött állandó forgatás mellett 

pirosra sütjük. Sütés közben locsolgassuk a 

húsokat a páclével, így szaftosabb lesz, kevésbé 

szárad ki. Frissen, vegyes salátával, kenyérrel 

tálaljuk. 

Borscs 

 

A borscs hagyományosan ukrán eredetű, 

céklából készült leves, mely azonban több szláv 

és balti országban is nagy népszerűségnek 

örvend. Az elkészítése rendkívül változatos, 

országonként eltérő, de egy-egy országon belül 

is sokféle recepttel találkozhatunk. Az 

alábbiakban az általunk készített borscs 

receptje található. 

 

Hozzávalók (8 személyre, a mi esetünkben jóval 

nagyobb mennyiségből készült): 

 40 dkg marhahús 

 10 dkg marhacsont 

 30 dkg cékla 

 30 dkg fehér káposzta 

 2 szál sárgarépa 

 1 szál petrezselyemgyökér 

 3 nagy szem burgonya 

 1 nagy fej hagyma 

 2 paradicsom 

 5 dkg zsír 
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 3 babérlevél 

 8-10 szem fekete bors 

 1 gerezd fokhagyma 

 1 ek ecet 

 1 ek cukor 

 kevés citromlé 

 só 

 tejföl ízlés szerit 

 

Elkészítés: 

A marhahúst egy darabban a csonttal 

feltesszük főni. A vízbe beletesszük a borsot és 

a babérlevelet, majd a húst félpuhára főzzük. 

Közben a nyers céklát csíkokra, (gumikesztyű 

használata erősen javasolt) a paradicsomot 

kockákra vágjuk. Lábasban felolvasztjuk a zsír 

felét, rádobjuk a céklát, a paradicsomot, 

beleöntjük az ecetet, a cukrot, egy keveset a 

hús levéből és fedő alatt félpuhára főzzük.  Ha 

a hús félig már puha, kivesszük a léből. 

A kockára vágott káposztát és krumplit a lébe 

tesszük, 15 percig főzzük. Közben a hagymát 

apróra, a répát és a petrezselyemgyökeret 

karikára vágjuk. Egy másik lábasban a maradék 

zsíron előpirítjuk a hagymát a répával és a 

zöldséggel, majd a hozzáöntjük a húslevet a 

káposztával és a krumpival. Hozzáadjuk a 

céklás keveréket, végül a kivett húst 

felkockázzuk és azt is a leveshez adjuk, és 

beletörjük a fokhagymát is. Ezután az egészet 

összefőzzük: ez kb. 2-3 órát is igénybe vehet, a 

hústól függően. Mikor készen van, citromlével, 

kis ecettel savanyítjuk. Kenyérrel, ízlés szerint 

tejföllel tálaljuk. 

Gulyásleves 

A külföldön is nagy népszerűségnek örvendő 

gulyás története az alföldi rideg pásztorkodásig 

nyúlik vissza, ahol a főzésben legfontosabb az 

egyszerűség volt. A hús adott volt, szalonna, 

hagyma, egy kevés fűszer pedig minden 

tarisznyában akadt akkoriban. Azóta 

természetesen már sokat változott a recept, 

bővült az alapanyagok listája, a mai gulyásleves 

már csak távoli rokona a pásztorok által 

készítettnek, de abban biztosak lehetünk, hogy 

a legfinomabb gulyás ma is szabad tűzön, 

bográcsban készül. Az alábbi  receptet követtük 

mi is, a hozzávalók arányait megsokszorozva. 

 

Hozzávalók (6 főre): 

 1,5 kg marhahús (pl. lábszár) 

 3 evőkanál zsír 

 1 kg vöröshagyma 

 1 paradicsom 

 1 paprika 

 2 db petrezselyemgyökér 

 3 sárgarépa 

 4-5 nagyobb burgonya 

 őrölt kömény, só, bors, pirospaprika 

 víz 
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Elkészítés: 

Az hagymát, a paradicsomot, paprikát apró, a 

húst nagyobb kockákra vágjuk. A zsíron 

megdinszteljük a hagymát, majd hozzáadjuk a 

húst. Mikor megfehéredett, hozzáadjuk a 

fűszerpaprikát (ügyeljünk rá, hogy meg ne 

égjen a paprika), majd a felkockázott 

paradicsomot és paprikát is. Sóval, borssal 

köménnyel ízesítjük, majd felöntjük annyi 

vízzel, amennyi a húst pont ellepi. Ezután a 

vizet folyton visszapótolva, addig főzzük, míg a 

hús félig megpuhul. Közben meghámozzuk és 

felkarikázzuk a sárgarépát és a 

petrezselyemgyökeret. Mikor a hús félpuha, 

hozzáadjuk a zöldségeket és felöntjük kb. 2,5 l 

vízzel. Ezután tovább főzzük, miközben 

megmossuk, meghámozzuk és kockára vágjuk a 

krumplit. Mikor a zöldségek és a hús is 

majdnem teljesen megpuhult, hozzáadju a 

krumplit, majd készre főzzük. Kenyérrel, ízlés 

szerint csípős paprikával tálaljuk. 
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z Energia Demokrácia egy olyan – a 
társadalom által generált – 
együttműködésen és megosztáson 

alapuló életforma, amely egy új gazdasági 
víziót jelent a világ számára. Egy olyan felülről 
jövő átfogó gazdasági terv az országok jövője 
szempontjából, mely mindent megváltoztat. A 
harmadik ipari forradalom kirobbantásával egy 
új energetikai korszak indul el - megújuló 
energiaforrás alapon – mely megbízható és 
megfizethető hozzáférést biztosít mindenki 
számára. A lokális és regionális szintek között 
kiépített intelligenshálózatok és az 
interregionális hálózatok kialakítása és 
működtetése nyílt és közös feladat, alapjai a 
fenntartható gazdaságnak (Jeremy R. 2011 
után saját megfogalmazás). 

Jeremy R. (2011) szerint a világon 
alapprobléma, hogy egyre jobban burjánzik a 
munkanélküliség, emelkednek az 
élelmiszerárak, összeomlás előtt áll az 
ingatlanpiac. A jelenlegi világrend, mely 
fosszilis energiaforrásokon alapszik, össze fog 
omlani. Innovációkra és felülről jövő 
kezdeményezésekre lenne szükség, hogy 
megfordíthassuk ezt a folyamatot. A jelenlegi 
éghajlati tárgyalások nem meggyőzőek, nem 
vezetnek átütő eredményekre. Barack Obama 
2009-ben jelentette be a „Zöld gazdasági 
fellendülést”, azonban a bejelentés óta semmi 
sem történt. 

„To truly transform our economy, protect our 
security and save our planet from the ravages 
of climate change, we need to ultimately make 
clean, renewable energy the profitable kind of 
energy… So I ask this Congress to send me 
legislation that places a market-based cap on 
carbon pollution and drives the production of 
more renewable energy in America." /Barack 
O. 2009/ 

Jeremy R. (2011) szerint hamarosan kitörhet az 
alternatív energiákra épülő harmadik ipari 
forradalom (a szerző 2050-re jósolja), mely egy 
nagy együttműködési korszakhoz vezet. A 

jelenleg is folyó „átívelő időszakban” 
szorgalmas, együttműködő magatartással 
kemény munka révén érhetjük el a céljainkat. 
Fontos, hogy kiemelkedő szerepet kell vállalnia 
az országok vezetőinek, és egy felülről jövő 
kezdeményezés révén kell biztosítani a 
szükséges forrásokat (pénzügyi tőkét), rendezni 
kell a piac és a magántulajdon működésének 
kapcsolatát, valamint részt kell venni a globális 
hálózat kialakításában és annak 
működtetésében. A szerző a megújuló energiát 
– vagy ahogy ő is nevezi: zöld energia – a 
szegénységből kivezető út részének tartja. A 
világon egyre növekszik az energia iránti igény, 
nő az energiaszomj. Az energia 
nélkülözhetetlenné vált az életünkből. A 
megújuló energiaforrások kihasználásának 
lehetősége széles körben elterjedt a világon. A 
probléma mégis az, hogy hiányzik a megfelelő 
infrastruktúra. Nincsenek helyi hálózatok 
kiépítve, hiányzik a lokális és regionális 
térségek összekapcsolása, a régiók közötti 
csomópontok nem működnek. A helyi 
szereplők és közösségek folyamatos harca az 
intelligenshálózatokért megteremti az 
alapkövét a termelők és fogyasztók közötti 
kapcsolatnak, mellyel örökké megváltoztatják a 
kormány és kormányzottak által irányított 
események generálását. 

Nem garantált a világ átalakulása, viszont a 
szén-alapú világrend új lépéseket tesz majd 
magáévá, és az ebből fakadó oldalirányú 
energetikai rendszerek fejlődése, számtalan 
gazdasági tevékenységet indíthat el a jövőben. 

 

  

A 

Energia Demokrácia 
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 „A Fiatalok Megújuló Energiákkal program nagyon tanulmányos volt a diákok számára, sokat 
megtudhattak az Európai Unióról, a megújuló energiákról, az újrahasznosításról és főleg arról, hogy 
mi a véleménye ezekről egy másik diáknak, aki mondjuk egy számunkra teljesen idegen országból 
érkezett, akár egy olyan országból, amely jelenleg nem tagja az Európai Uniónak. Érdekesek voltak a 
viták, amelyek ebből adódnak, hogy hogyan látja magát az Uniót egy tagállami diák és egy olyan, aki 
még csak "álmodik" a tagságról. Voltak olyan diákok, akik pont ellenkezőleg, inkább arról álmodnak, 
milyen volt az ország az Európai Unió előtt. Hallhatunk sok történetet, rosszat és jót is, és ezek 
sokszor meglepőek voltak a fiatal, "álmodozó" diákok számára, akik szerint az Unió egy kapu a világ 
felé, és akik ennek a kapunak még rengeteg oldaláról nem hallottak.” 

„Életem 1ik legjobb határon túli ifjúsági cseréjén vettem részt. Nagyon érdekes, hasznos és élmény 
dús programok voltak. A társaság, szállás, kaja kifogástalan volt (egy pici baj, h hideg volt kicsit 
Várkúton, de ez belefért).Nagyon tetszett a közös főzés és csoportos vetélkedő, nagyon jó 
közösségkovácsoló hatása volt.” 

„Szerintem egy nagyon jó program volt. Jó volt a szervezés. Tetszettek a foglalkozások, a játékok (na 
meg persze a reggeli ébresztés XD). Felkészültek voltatok, bármi probléma vagy kérés felmerült 
azonnal megtudtátok oldani. Jó volt a hangulat, jó volt megismerni új embereket, mások látásmódját 
a dolgokról! Csak így tovább!” 

„Úgy hiszem, e néhány nap jó hangulatban telt el, mindenki tanult valami újat, és rengeteg élménnyel 
tért haza.” 

„A Várkúton lebonyolított „Fiatalok megújuló energiákkal” program igazán nagyszerűen sikerült. 
Megérkezésünkkor még mindannyian kicsit megszeppenve ismerkedtünk egymással, de lelkesen 
vártuk az előttünk álló napokat. Minden egyes nap izgalmasan telt, sok-sok új ismeretet 
szerezhettünk a megújuló energiák felhasználásáról, továbbá jó példákat is láthattunk a globális 
környezeti problémák helyi szintű kezelésével kapcsolatban. A napok gyorsan peregtek, nagyon jól 
szórakoztunk és rengeteg vidám pillanatot éltünk át együtt. A csoportokban végzett feladatoknak, 
szituációs játékoknak és nem utolsósorban a közösen megélt élményeknek köszönhetően az ifjúsági 
csere végére egy remek kis közösséggé kovácsolódtunk össze. 
A teljes programsorozat lezárultát követően kellemesen kimerülve, de örömteli élményekkel és 
hasznos tapasztalatokkal gazdagodva indultunk haza. Új barátságok, ismeretségek köttettek, melyek 
azóta is tartanak, még ha személyesen csak ritkán találkozunk is! Nagy örömmel gondolok vissza a 
Várkúton átélt boldog pillanatokra, és remélem, hogy lesz még alkalmam, hogy a mihamarabbi 
jövőben találkozzak azokkal a fiatalokkal – akár egy hasonló programsorozat alkalmával – akiket 
megismertem a „Fiatalok megújuló energiákkal” ifjúsági csere során.  
Köszönet a Kárpátikum Közhasznú Alapítványnak és a projektpartner szervezet tagjainak, valamint 
azoknak a fiatal önkénteseknek, akik megteremtették a feltételeit a” Fiatalok megújuló energiákkal” 
ifjúsági csere létrejöttének, és akik végig kitartóan, lelkiismeretesen dolgoztak azért, hogy a 
résztvevők jól érezzék magukat és életre szóló élményekkel, hasznos tapasztalatokkal gazdagodva 
térjenek haza!”  

Visszajelzések 
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A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány elnöke és önkéntesei szeretnénk megköszönni minden kedves 
résztvevőnek, hogy megtisztelt bennünket a 3.1-es Ifjúsági cserénken Várkúton! Külön köszönet 
illeti a következő szervezeteket és személyeket: 

 Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány (Eger) Dr. Patkós Csaba vezetésével 

 Egri Norma Közhasznú Alapítvány (Eger) Somogyi Mónika vezetésével 

 Egység Műhely Egyesület (Békéscsaba) Mészáros István vezetésével 

 Érted Agria Alapítvány (Eger) Czövek Andrea vezetésével 

 Greenside Környezetvédő Egyesület (Eger) Mászáros Ákos vezetésével 

 H-Union Magyar Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Szövetség (Eger) Nagy Gábor vezetésével 

 Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület (Eger) Havasi Norbert és Juhász Gergely 
vezetésével 

 Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület (Nagyrév) Sej Gábor Leó vezetésével 

 

Továbbá: 

 Horváth Magdolna 

 Barabás Janka 

 Tóth Enikő 

 Krámos Dániel 

 Szalai Bettina 

 Nagy Tibor 

 És Mindenkinek, akinek külön nem szerepel itt a neve! 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás 


