
2011.01.10. Az ifjúság helyi értékfejlesztésének támogatása – Szakértői helyzetfeltáró tanulmány 
 
Az ifjúság helyi értékfejlesztésének támogatása című programunk hatékony megvalósítása érdekében 
komplex helyzetfeltáró munkát végeztünk Önkénteseinkkel és Partner Civil Szervezetekkel, amelyben 
törekedtünk kapcsolódni a Nemzeti Együttműködés Programban megfogalmazott gondolatokhoz. 
Napjainkban hazánkban a társadalmi egyenlőtlenségek elleni munka egyik pillére a helyi termék- és 
értékfejlesztésen alapuló vidékfejlesztés, amelybe a produktív jellegű társadalmi-gazdasági 
részvételt elősegítve minél nagyobb számban be kell vonni a helyben lakó (adott esetekben 
hátrányos helyzettel rendelkező) ifjúságot. Legfontosabb módszerünk a célcsoportok körében végzett 
kérdőíves kutatás volt, amely segítségével 306 fő egri, jászsági és sarkadi 12-29 év közötti fiatal 
válaszait dolgoztuk fel (1. táblázat). Interjúkat készítettünk több térségi szereplővel (tanárok, 
területfejlesztők, pedagógiai szakértők, ifjúsági munkások, iskolaigazgatók, iparkamarai munkatárs) 
és számos szakmai dokumentumot vizsgáltunk meg. 
A tanulmányt letölthető Kiadványaink rovatunkban. 
  
2011.01.25. Könyvadomány csabai szlovák iskolának 
 
Egy ózdi barátunk nagyszüleinek hagyatékából fennmaradt mintegy két tucatnyi könyvet adtunk át a 
békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárának. 
 
2011.02.14. KEOP-képzés nyitása 
 
Dr. Kajati György: A Kárpátikum Alapítvány és képzésének bemutatása 
Dr. Patkós Csaba (EKF, főiskolai docens): Pályázatok – pályázzatok! Napjaink pályázatkészítésének 
alapjai  
 
2011.02.21. KEOP-képzés 2. napja 
 
Dr. Kajati György: Egy kezdő nyertes pályázata (ötlettől - elszámolásig) 
 
2011.02.28. KEOP-képzés 3. napja 
 
Gasztonyi Éva (Bükki Nemzeti Park): KEOP pályázatok készítése és lebonyolítása, gyakorlati 
tapasztalatok alapján  
A KEOP pályázatíró és projektszervező képzés keretein belül 33 résztvevő Gasztonyi Éva előadását 
hallgathatta meg. A hétfői est előadója korábban a Bükki Nemzeti Parknál, jelenleg pedig a 
Konstantinusz Kft.-nél dolgozik. Az előadás témája a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 
pályázatain belül az élőhelyvédelem és -helyreállítás volt. A hallgatóság ízelítőt kapott egy tapasztalt 
pályázatírótól, ugyanis az elméletet nem kevés egyéni példával, benyomással egészítette ki. 
Gasztonyi Éva kiemelte, hogy egy projekt csak akkor működik jól, ha a pályázó és a területtulajdonos 
jó kapcsolatban van egymással. Továbbá az előadás során elhangzott fogalmakat magyarázta, 
valamint összefoglalta az elmondottakat. Végül a résztvevők által feltett kérdésekre készségesen 
válaszolt. 
 
2011.03.07. KEOP-képzés 4. napja 
 
Vásárhelyi Szilárd (Konstantinusz Kft.): KEOP pályázatok pénzügyi, esélyegyenlőségi és 
fenntarthatósági részei, közbeszerzés, engedélyezés. 
 
 
2011.03.16. Elkészült kiadványunk 
 



Népi mesterségekkel a helyi termékfejlesztésért a természet- és társadalombarát Kárpát-
medencében címmel 56 oldalas kiadványt jelentettünk meg.  A Nemzeti Civil Alapprogram  
Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által kiírt  a Kárpát-medencében 
megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon 
átnyúló civil kapcsolatok támogatására  című program információs füzete.  (Pályázat kódja:  NCA-NK-
10-C-0977) 
 
 
2011.03.29. KEOP-képzés 5. napja 
 
Dr. Patkós Csaba (EKF): A RUBIRES nemzetközi projekt bemutatása 
Újabb színvonalas előadást hallgathattak meg a KEOP pályázatíró tanfolyam résztvevői. Dr. Patkós 
Csaba, az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékének főiskolai docense tartott érdekes 
beszámolót. Ennek témája a rurális biológiai erőforrások és ezek hasznosítása, valamint maga a 
Rubires-projekt volt. A Tanár Úr a projekt és az ahhoz kapcsolódó fogalmak definiálásán túl elmondta 
a pozitív, illetve negatív tapasztalatait is. Kiemelt helyen említette a nemzetek közötti kapcsolat 
fontosságát és a tapasztalatcserét is, mivel a Rubires-projekt több országon átívelő program, köztük 
Magyarországon, Olaszországban, Szlovéniában, Ausztriában és Németországban is megtalálható. 
Patkós tanár úr előadása végén egy diákoknak meghirdetett verseny győzteseiről készült videót is 
megtekinthettünk, mutatván a projekt sokszínűségét. 
 
2011.04.04. KEOP-képzés 6. napja 
 
Havasi Norbert (Kaptárkő Egyesület): Bükkaljai Kő-út - zöld turizmus fejlesztés a Bükkalján 
(projekt-megvalósítás ismertetése)  
 
2011.04.11-12. KEOP-képzés terepgyakorlatai 
 
Útvonalak: 
1. Eger - Bükkaranyos - Gibárt - Miskolc - Eger 
2. Eger - Bükki Nemzeti Park - Eger 
 
2011.04.18.  
 
50 fővel (köztük mintegy tucatnyi Önkéntesünk) látogattuk meg Felvidék nevezetességeit. A program 
a következő volt: Betléri kastély, Lőcse, Szepes vára, Eperjes, Kassa. 
 
 
 

Népi mesterségekkel a helyi termékfejlesztésért a természet- és társadalombarát Kárpát-
medencében: 56 oldalas kiadványunk a program szellemiségét foglalja össze 

 
 
2011.04.20.  
 
Alapítványunk bemutatkozott a Duna Televízióban vetített „Idegenek az üvegházban” című 
klímavédelmi filmsorozatban. A Jövőkerék Alapítvány által készített filmben a kárpát-medencei civil 
szervezetek, valamint a helyi értékek és termékek fontosságáról nyilatkoztunk. A film letölthető a 
http://jovokerek.hu/klima/video-13 oldalról (5. percnél jövünk). 
 
2011.04.30. KEOP-képzés lezárása 



 
A képzés lezárása után feladatlapot küldtünk ki e-mail-ben minden résztvevőnek (Képzéseinken 
átlagosan 35 fő volt jelen). Ebben gondolkodtató feladatokat kaptak, s egy projektet kellett 
megtervezniük. A feladatok értékelése során alapítványunk tagjai rengeteg projekt-ötlettel 
találkozhattak. A sikeresen teljesítők Tanúsítványt kaptak, melyet április utolsó napjaiban 
kézbesítettünk számukra. 
 
2011.05.08. Elkészült kiadványunk 
 
Kárpátikum Alapítvány - Esettanulmányok gyűjteménye a helyi hozzáadott érték növeléséhez 
Információs füzetet adtunk ki, amelyet partnerszervezeteink segítségével terjesztünk a Kárpát-
medencében: alapítványunk tevékenysége ismertebb lett, de sokkal fontosabb, hogy a (civil) 
társadalom jobban odafigyel remélhetőleg a helyi hozzáadott értékre 
Alapítványunk munkáit és szellemiségét mutattuk be a következő témakörökben: 
- energiagazdaság 
- vidékfejlesztés 
- településmarketing 
- ifjúságnevelés 
- képzések 
- hálózatépítés 
- népi mesterségek 
 
2011.05.14. Lezárult a helyi termékeket fejlesztő módszertani képzésünk 
 
A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület 15 fő civil önkéntese számára 52 órás 
képzést tartottunk a helyi termékfejlesztés körében.  Elsősorban a hátrányos helyzetű településeken 
munkahelyeket teremtő: falusi- és agroturisztikai, ökoturisztikai, , megújuló energiaforrásokat 
alkalmazó vidékfejlesztő, mezőgazdasági termékek manufakturális előállítását és feldolgozását célzó 
területeket érintette az oktatás. 
 
2011.05.27. LHH-s munkánk 2. szakaszának befejezése 
 
Az Agria Geográfia Közhasznú Alapítvánnyal és a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési 
Egyesülettel együttműködve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által működtetett „A Felsőoktatás és az 
LHH-Kistérségek Együttműködési Programjának” keretében több programot zártunk le. A hallgatók 
helyi terepgyakorlatait szerveztük meg és a munka szakmai hátterét biztosítottuk. 
 

2011.05.28. Népi mesterségekkel a helyi termékfejlesztésért – civil tábor Bogácson 
 
Május 26-28.: Határon túli és hazai civil önkénteseinkkel 3 napos tábor Bogácson. Étkezés: Helyi 
alapanyagokból alapítványunk önkéntesei főznek; Programok: Eger és környékének 
gazdaságfejlesztése, civilek és kistermelők lehetőségei (HKIK előadója), Dr. Patkós Csaba ismertet egy 
megújuló energiaforrásokra épülő helyi projektet; Noszvaj (barlanglakásokban kialakított művészeti 
alkotótelep megtekintése), Szomolya (kaptárkövek megtekintése) bemutatkozik a Kaptárkő 
Alapítvány sikeres projektjeivel, Novaj (Jurtábor megtekintése), Cserépfalu (fazekasmester és szövő-
fonó mesterasszony meglátogatása, Jövőbeli együttműködések megbeszélése; 
 
 
2011.05.31. Mentori program befejezése 
 
Négy hónapig részesei voltunk a Kárpátok Alapítvány mentori programjának, s ennek köszönhetően 
Vágó Boglárka képzésében és gyakorlati ismeretinek gyarapításában segédkeztünk. Törekedtünk arra, 



hogy Gyakornokunk bepillantást nyerjen a civil élet világába és számos gyakorlati ismerettel 
gazdagítottuk a pályázatírás és projektmenedzsment területén. Köszönjük a Kárpátok Alapítvány 
lehetőségét és Vágó Boglárka szorgalmas munkáját! 
 
2011.06.15. Bogácsi gyerekek táboroztatása 
 
Sarkad - Kötegyán - Újszalonta Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményében tanuló 20 fő 7. osztályos sarkadi általános iskolást 
táboroztattunk Bogácson 3 napig. A program Egerben indult, ahol a főiskolán megtekintették a 
fiatalok a legújabb modern beruházásokat. Közösen vásároltunk helyi termékeket és ezekből 
készítettünk vacsorát és másnapra ebédet. A második napon a Bükkalja nevezetességeit tekintették 
meg gyerkek, míg hazafele menet Szilvásváradon ökoturisztikai előadásokat hallgattak. A 
szervezésben az Elán Kulturális Egyesület segített. 
 
 
2011.06.24. Képzés Máramarosban 
 
A Hollósy Simon Művelődési Egylet meghívására 3 napra Máramarosszigetre látogattunk, ahol erdélyi 
vállalkozni kívánó fiataloknak tartottunk előadásokat a helyi termékek fejlesztése és a 
településmarketing témaköreiben. Az oktatás során a civil szervezetek fontosságáról és különösen a 
szórvány területeken kifejtett munkáikról is sokat egyeztettünk. 
 
2011.06.31. Határon túli disszemináció 
 
Két-két tagunk Ungváron, illetve Csíkszeredában járt pályázatokat népszerűsíteni, továbbá 
együttműködéseket, előkészíteni. 
 
2011.07.03. Máramarosi vendég Zemplénben (helyi értékek bemutatása) 
 
Július elején 4 napig vendégül láttuk Zahoránszki Istvánt, akivel Felvidéken keresetünk fel több civil 
szervezet későbbi programjaink esetében együttműködésre gondolva. Az utat önerőből valósítottuk 
meg.  
 
2011.07.22. 
 
2 gépkocsival Máramarosba utaztunk a helyi értékek dokumentálására. 
Két részre oszlott az önkéntesek csoportja: 
- az egyik csoport a Radnai-havasok természeti szépségeit járta végig; 
- a másik a kultúrtörténeti értékeket gyűjtötte össze és több civil szervezetet keresett fel; 
 
2011.07.30. LHH-s munkánk 3. szakaszának befejezése 
 
 „A Felsőoktatás és az LHH-Kistérségek Együttműködési Programjának” keretében a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által támogatott programot lezártuk. A programban résztvevő hallgatók helyi 
terepgyakorlatait szerveztük meg és a munka szakmai hátterét biztosítottuk. A munkában mintegy 30 
fő felsőoktatásban tanuló vett részt és rengeteg helyi szereplőt (iskolák, civil szervezetek, turisztikai 
vállalkozások) is sikerült bevonni.  
 
 
2011.08.03. Együttműködési megállapodás Szankkal 
 



Szank Község Polgármesteri Hivatalával együttműködési megállapodást kötöttünk, hogy munkáinkkal 
egymás tevékenységeit segítjük. Szanki gyermekeket táboroztattunk, akik később vendégül láttak 
minket, s a tervek között az alapítványunk egy fiókirodát is létesít a községben. 
 

2011.08.15. Műhelymunka Egerben  

CSR-képzésünket egyeztettük és egy oktatási segédanyagot véglegesítettünk. 
 
2011.08.21. Oktatási segédanyag kiadása 

CSR-képzés elmaradott területen ténykedő civil szervezetek tagjai számára címmel született meg 30 

oladalas kiadványunk, amely a képzés tematikájára épül. 

 
2011.08.24. CSR-képzésünk első része 
 
Augusztus 22.  (Eger): Sej Gábor Leó: A CSR általános bemutatása 
Augusztus 23. (Eger):  Dr. Patkós Csaba: A Stratégiai tervezés elmélete és gyakorlati megvalósítása 
Augusztus 24. (Eger): Sej Gábor Leó - Dr. Kajati György: Érdekérvényesítés és adományszervezés  
 
2011.09.19. Leporelló elkészítése 
 
Alapítványunk 5 éves munkájáról leporellót készítettünk, amelyet 500 példányban adtunk ki.  
 
2011.09.21. CSR-képzésünk második része 
 
Szeptember 19. (Eger): Dr. Tóth Antal - Dr. Kajati György: A CSR és a civil szféra.  
Szeptember 20. (Eger és környéke): Vállalatok látogatása (ÉMÁSZ, Holcim, BükkMAK Leader)  
Szeptember 21.  (Eger): Konkrét együttműködések létrehozása és projektötletek kidolgozása (Dr. 
Németh Nándor és a többi előadó vezetésével) 
 
2011.09.27. Programszervezés nemzetközi területfejlesztési táborban 
 
52 kerékpár a szegénység ellen. A program során nem-formáilis tanulási módszerek segítségével a 
résztvevok közelebbrol ismerték LHH kistérségek gazdasági-társadalmi helyzetét. A fiatalok közvetlen 
résztvevoik a sikerek és problémák feltárásának, a helyzetelemzéseknek és a megoldási javaslatok, 
ötletek bemutatásának. A programot szakmai kapcsolataink és tapasztalatink révén Abaúj-
hegyközben mi szerveztük meg. 
 
2011.09.30. Erdélyi civilek fogadása Abaúj-Zemplénben 

2011. szeptemberének végén 10 fő erdélyi vendégnek mutattuk meg a helyi érték- és 

termékfejlesztés fontosságát Zemplénben. Itt 2 napot töltöttek a vendégek, szakmai előadásokat is 

hallhattak a témakörben. 

 

2011.10.05. Újabb kiadványunk jelent meg. 
 



Máramaros helyi értékei címmel 500 példányban színes kiadványt jelentettünk meg a Hollósy Simon 

Művelődési Egylettel, amellyel a megye idegenforgalmi szépségeire hívjuk fel a figyelmet és a 

turizmust kívánjuk fellendíteni. A kiadványban Beszterce-Naszód megyét is bemutattuk röviden. 

 
 
2011.10.16. Kirándulás Máramarosba 
 
Október 14. és 16. között 3 napos kirándulásra vittük Önkénteseinket és mintegy két tucatnyi 

Érdeklődőt (összesen 35 fő utazott velünk) Máramaros erdélyi részébe. A program: Koltó, Gutin-

hegység, Mára völgye, Máramarossziget, Mocanița (Felsővisó), Borsa „Lóhavasi vízesés”, Szaplonca 

(nevető temető), Szatmárnémeti. 

2011.10.16. Könyvadomány Máramarosszigetre. 

Kirándulásunk során sajnos a buszban maradt 15 üres hely, így szerencsére a Kaptárkő Egyesületnek 

köszönhetően ezeket könyvekkel töltöttük fel, s ezeket a szigeti Hollósy Simon Egyesület segítségével 

jutattuk célba. 

2011.10.20. Képzések befejezése 
 
A két éve alapított Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány tagjainak és önkénteseinek két alkalommal 
tartottunk előadást a civil szféra jellegzetességeiről, működéséről. A képzés célja, hogy az egri 
alapítvány a civil szektor aktív résztvevője legyen és a felsőoktatásban is kiemeltebb szerephez jusson 
a nonprofit ismeretek képzése. 
 
2011.10.23. Értékfeltáró utak Kárpátalján, Máramarosban és Beszterce-NAszódban. 
 
2011. októberében 2 értékfeltáró úton (2011.10.20-23.) tudtunk részt venni: Beszterce-Naszód és 
Kárpátalja bejárása is megtörtént, ezen eredményeinket későbbiekben dokumentáljuk kiadványban, 
s internetes honlapunkon ezek hozzáférhetővé válnak.Ekkor már tudtuk terjeszteni kiadványukat, 
amelyet Máramarosban örömmel fogadtak.  
 
2011.10.31. CSR-képzésünk lezárása 
 
A képzés lezárása után feladatlapot küldtünk ki e-mail-ben minden résztvevőnek. Ebben 
gondolkodtató feladatokat kaptak, s egy CSR projektet kellett megtervezniük. Összességében azt 
tapasztaltuk, hogy főként inkább fiatal önkéntesek vettek részt a képzésen (a jelenlét kb. 50 %-os 
volt). Csr-ismereteik a résztvevőknek szinte egyáltalán nem volt, a  képzés eredményessége 1-2 év 
múlva mérhető, amikor a résztvevőktől információkat kapunk, hogy az elméletben megtanultakat 
hogyan sikerült gyakorlatban alkalmazniuk. A sikeresen teljesítők Tanúsítványt kaptak, melyet 
október utolsó napjaiban kézbesítettünk számukra. 
 
2011.11.14. Előadás Mezőkövesden 
 
Kajati György a Szent László Gimnázium mintegy hetven diákjának tartott előadást „A magyar 

villamosenergia-ipar elmúlt 21 éve” címmel az „Életünk villamos energia nélkül” elnevezésű 

programsorozaton. Az előadásban elhangzott a civil kezdeményezések fontossága, amelyről az elmúlt 

21 évben csak elvétve találunk rendszerszemléleten alapuló fogyasztóvédő kezdeményezést 

(Magyarországon az Európai Unió országaiban az egyik legdrágább a villamos áram). 



2011.11.25. Új határon túli együttműködő partnerek 

A nyár és ősz folyamán többször találkoztunk a nagykaposi Luminosus So. Egyesület (Felvidék) és a 

viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség (Kárpátalja) tagjaival és közös programot indítottunk a helyi 

termékek fejlesztésére a Kárpát-medencében. A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI 

Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatára közösen készültünk fel és Local Products and 

Civil Collaboration for Sustainable Regional Development címmel közös pályázatot nyújtottunk be. 

2011.12.06. Ajándék békési iskolásoknak 

Alapítványunk békési énekkarban szereplő általános iskolás gyermekeknek biztosít a fellépés után 

apró ajándékokat, süteményeket, üdítőt. Fontosnak tartjuk, hogy név nélkül is támogassuk azokat, 

akik a kultúrát és a hagyományokat még ápolják. 

2011.12.10. Elkészült stratégia tervünk. 

Alapítványunknak fontos célkitűzése volt, hogy Stratégiai Tervvel rendelkezzen.  Hosszú egyeztetések 

után a terv elkészült, tavaszi kuratóriumi ülésünkön kívánjuk elfogadtatni és nyilvánosságra hozni. 

2011.12.14. Újabb célok és új telephelyek – bővült alapítványunk alapító okirata 
 
A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány alapítójaként az Alapítvány alapító okiratában a név, az eredeti 
célok és a vagyon sérelme nélkül az Alapító a  következő változásokat jelentette be: 

- Az Alapítvány 2011-től országos jelleggel működik, így új telephelyeket létesítettünk. 
- Az Alapítvány céljait bővítettük, amelyek az eredeti célokkal összhangban vannak és azok 

megvalósítását nem veszélyeztetik. 
- Felügyelő Bizottságot hoztunk létre, mivel az Alapítvány éves bevétele meghaladta az ötmillió 

forintot. 
Az Alapítvány újabb telephelyei: 2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 23., 3994 Fűzérkajata, Dózsa Gy. u. 
51., 5350 Tiszafüred, Katalin u. 2., 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. u. 6. 2/16., 6131 Szank, Béke u. 13. 
Újabb céljaink: 
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 Felügyelő Bizottság tagjai: 
Dr. Tóth Antal (4220 Hajdúböszörmény, Zombor u. 10.) 
Havasi Norbert (3300 Eger, Kallómalom u. 32. 3/9.) 
Nagy Gábor (3300 Eger, Faiskola u. 12/b.) 
 
2011.12.29. Szakmai kiadvány megjelentetése 



A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület számára helyi gazdaságfejlesztési modelleket 

dolgoztunk fel egy időszaki szakmai kiadvány kiadását valósítottuk meg. A kiadvány megjelentetése 

előtt műhelymunkákon gyakorlatban működő példákat gyűjtöttünk össze és konzultáltunk a 

megvalósítókkal.  


