
Fontosabb programjaink 2015-ben: 

 

a, Szakmai NEA pályázatunkban a Kárpát-medence családi gazdaságait népszerűsítettük: 15 

ismeretterjesztő cikk született egy szép kiadványban (10 fiatalnak ösztöndíjat biztosítottunk), 9 fő 

határon túli magyarnak 10 db családi gazdaságot mutattunk be Gyula és Eger környékén 

 

b, fontosabb hazai táborok: 

márc. 14-22. Mogyoróskán Energia Demokrácia c. programunk 54 fő részvételével (18-18 fő felvidéki, 

erdélyi és magyarországi fiatal) 

ápr. 19-26. Noszvajon Vissza a földekre! c. vidékfejlesztési tábor 36 fő részvételével (12-12 fő 

délvidéki, erdélyi és magyarországi fiatal) 

máj 04-06. Zemplénben és Felvidéken területfejlesztő tábor 40 fő fiatalnak 

máj. 08-09. Ugyanitt 20 fő felnőttnek vidékfejlesztési tábor 

szept. 6-14. Sarud (Tisza-tó) tábor víz- és napenergia témakörében 36 fő részvételével (12-12 fő 

felvidéki, erdélyi és magyarországi fiatal) 

okt. 24-31. Várkúton Gazda(g)ság zöld utakon táborunk 42 fő részvételével (14-14 fő felvidéki, erdélyi 

és magyarországi fiatal) 

A táborok esetében 4 kiadványban foglaltuk össze a civil szakmai tapasztalatokat, s több kisfilmet is 

készítettünk. 

 

d, Közösségi kertjeinkben gyógy- és fűszernövények termelését kezdtük, továbbá facsemetéket 

telepítettünk, köztük több ősi magyar fajtával 

 

e, Több hónapban önkénteseink kreatív kézműves foglakozásokat tartanak kisiskolásoknak és leendő 

tanítóknak 

 

f, határon túli programok: 

márc. 27-29. Szakrális túra 8 fővel a Bihar-hegységben 

máj. 18-26. Hagyományőrző tábor a Gyimesekben, részvétel a Csíksomlyói Búcsúban 

jún. 19-21. Zentán a Tiszavirág Fesztiválon mutattuk be tevékenységeinket 



okt. 12-16. Felvidéken, Nagykaposon és környékén 15 fővel vettünk részt egy nemzetközi 

csereprogramban (egészséges élelmiszerek témakör)  

Máramarosban nyáron két csoportban 40 fő gyermeknek néptáncot tanított, s minden hónapban a 

Sziget Néptáncegyüttes fiataljainak táncoktatását alkalmazottunk végzi 

 

g, A helyszínek bejárása után Hunyad megye helyi értékei címmel kiadványt jelentettünk meg a 

szórvány-magyar  területről 

 

h, jún. 18-19. Kárpátalján a Barkaszói Középiskolában pénzadomány és fali térképek átadása 

 

i, Pályázatírásban segítettük határon túli partnereinket. Segítettünk 4 db EU-s pályázat 

megnyerésében 

 

j, Év végén 300 példányban falinaptárt adtunk ki határon túli együttműködőinkkel 

 

Összességében mintegy 100 önkéntessel együtt dolgozva közvetlenül 2000, közvetve több tízezer 

határon túli és inneni polgárhoz jutott el munkánk. Munkánk középpontjában a közösségépítés és a 

helyi értékek álltak. 

 


