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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, 

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 

széleskörű 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 
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projekt keretein belül nemformális és

informális tanulási módszerek

segítségével kívánjuk bemutatni a 

fiataloknak a zöldgazdaság, a 

zöldvállalkozások, a helyi termékek és a 

munkahelyteremtés kapcsolatát, jelentőségét.  

A projekt a megnevezett fogalmak 

jelentőségének növekedése miatt mutatja be a 

gyakorlatias példákat, melyeket elsajátítva 

bátrabban és gyakorlatiasabban leszünk 

képesek helyt állni a munkaerőpiacon. A 

csereprogram elsődleges célja, hogy a résztvevő 

fiataloknak a vállalkozói kedvét elősegítsük 

kreatív és gyakorlatias ismeretekkel, képesek 

legyünk európai szinten gondolkodni és 

kapcsolatokat teremteni, amelyeket a 

későbbiekben kamatoztatni tudunk, ezáltal 

aktív polgárai leszünk az Európai Uniónak.  

A csere során alkalmazott leggyakoribb 

munkamódszerek:  

  - Egyéni felkészülés 

 - Interaktív prezentáció 

 - Konfliktus szituáció 

 - Érdekérvényesítés 

 - Kerekasztal beszélgetés 

 - Jó gyakorlat látogatása 

 - Csoportos szituáció kidolgozás 

 - Kiscsoportos feladatmegoldás

A legtöbbször alkalmazott nemformális tanulási 

módszerek között a kiscsoportos feladat 

elvégzése, az elgondolkodtató gyakorlatias 

feladatok és problémák megoldása, az 

eredmények prezentálása, összegzése, 

ellenőrzése és jegyzetelése is szerepel. A 

szervezési készségeket is gyakorlatiasan 

mutathatjuk meg, a lehetőségek adottságával 

saját magunk alakítjuk ki a következő napra az 

elvégzendő feladatokat az előre meghatározott 

céloknak megfelelően. A projekt során jó 

gyakorlatokat látogatunk meg, amelyek  

illeszkednek az érdeklődési és szakmai 

attitűdhöz. 

Magával a projekttel szeretnénk kialakítani egy 

olyan fiatalokból álló vállalkozói kultúrát, mely 

a zöldtudatos gondolkodással működteti a 

vállalkozását és eszerint alakítja a piacot. Az 

ifjúsági csere során többször is csoportosan 

ismerik meg a résztvevők egymás kultúráját, 

bemutatják saját helyi termékeiket, szokásaikat, 

hagyományaikat. 

Interregionális, határmenti régiók közötti 

együttműködések erősítése: mivel a 

célcsoportok a szomszédos országok határmenti 

területeinek szervezetei, így az önkéntesek és a 

fiatalok megismerkedhetnek a régiók közötti 

együttműködések alapformáival. A képzés 

során az európaiság résznél a régiók közötti 

hatékony együttműködésre is kitérünk 

témaként, a térképes résznél az Európai Unió 

Interreg Programjának térképével 

kapcsolatosan is oldanak meg a fiatalok 

projektrendszerű feladatokat. 

A programot Mogyoróska településre 

szerveztünk, ugyanis a projekt céljaihoz 

legmegfelelőbb munkaterület. A szép zöld 

környezet, a hátrányos helyzetű térségben 

működő innovatív és fenntartható gazdaságok 

igencsak motiváló erővel bírnak a fiatalok 

számára.  

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. 

A 
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 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. 

A 

Nyilvánosság:
Név: Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 
Rövid név: Kárpátikum Alapítvány 
Székhely: 3300 Eger, Kolozsvári u. 34. fsz/2. 
Jogállás: Önálló jogi személy, közhasznú 
szervezet
Nyilvántartási szám: A-966
Adószám: 18590070-1-10 
Bankszámlaszám: 62800307-11032333
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A Luminosus n. o. 

Szervezetünk 2008-tól tevékenykedik Kelet-

Szlovákiában, Nagykaposon. Célunk, hogy az 

Ung-vidéki magyar közösség kulturális és 

gazdasági fejlődéséhez hozzájáruljunk a 

célközönségnek szóló kulturális és 

gazdaságélénkítő programokkal. Rendszeresen 

szervezünk gazdasági- és pályázatírói 

szemináriumot a környék kis- és 

középvállalkozói, illetve a civil szféra számára. 

Környékünk regionális turisztikai 

jellegzetességeit bemutatandó, turisztikai 

konferenciát és kiállítást is megvalósítottunk 

Nagykaposon. Magyarországi és EU-s 

partnereinkkel megvalósított eddigi mobilitás 

pályázatainknak külön fontos jelentősége van 

kelet-szlovákiai viszonylatban: környékünkön 

egyetlen olyan szervezetként működünk, amely 

magánszemélyeknek külföldi mobilitás 

programban való részvételi lehetőséget biztosít 

a gazdaság bármely szektorában. Ez főként a 

Leonardo da Vinci Mobilitás program keretén 

belül történt ez idáig. A Luminosus n.o. 

nonprofit szervezetet tevékenységével 

hozzájárul a Bodrogköz és Ung-vidék 

társadalmi-, szociális- és műveltségi 

felemelkedéséhez. 

Tevékenységeink: 

- Angol nyelvi tanfolyamok szervezése 

(tanfolyamok minden korosztály 

számára, minden nyelvi szinten) 

- Szemináriumok és konferenciák 

szervezése 

- Pályázati tevékenység 

- Tanácsadás hazai és EU-s képzési 

programokról, pályázati lehetőségekről 

- Szoros együttműködés az Egész Életen 

Át Tartó Tanulás - Leonardo da Vinci 

programban európai fogadócégekkel 

- ECL regionális nyelvvizsga-

központként működünk 

A szervezet azonosító adatai: 

Regisztráció: Kassai Kerületi Hivatal, 

OVVS/32/2008 

Alapító: Mgr. Bálint Annamária 

Hollósy Simon Művelődési Egylet

Szervezetünk 1992-ben alakult. Kezdetekben 

legfőbb tevékenysége a szervezet keretén belül 

működő kórus, valamint az ifjúsággal való 

rendszeres foglalkozás. Ide sorolhatjuk a 

minden évben megrendezendő tábort, mely 

keretén belül kézműves tevékenység folyik. 

Ezeknek a táboroknak a gyümölcse, hogy 2008-

ban megalakult egy néptánccsoport az egylet 

keretén belül. A szervezet az utóbbi időszakban 

a fiatalság nevelése és képzése mellett 

felnőttoktatással is foglalkozik a rendszeres 

népfőiskolai tevékenység által, valamint néhány 

éve a Romániai Magyar Gazdaszövetség 

partnerségével gazdaképzéssel is. 2011-ben 

fiatalok vállalkozóvá válásának elindítását 

segítő könyvet adtunk ki. Jelenleg mintegy 100 

fő aktív taggal rendelkezünk, akik jelentős 

számban fiatalok. 

Művelődési Egyletünk küldő szervezetként 10 

fő fiatal civil önkéntest és 2 fő kísérőt küld a 

pályázati helyszínre. A fiatalok főleg 

Máramaros, Szatmár, Szilágy és Kolozs 

megyéből kerülnek kiválasztásra. A kísérő a 

Hollósy Simon Művelődési Egylet vezetője és 

egy kolozsvári egyetemi oktató lesz. Egyletünk 

vállalja a résztvevők válogatását és az utazás 

előtti szakmai felkészítést az adott szakmai 

területre fókuszálva, továbbá a projekt 

eredményeinek romániai terjesztését. Az 

előlátogatáson 2 fő képviseli szervezetünket. A 

fiatalokkal való hatékonyabb kapcsolat 

kialakítását Sarkady Csaba ifjúsági 

önkéntesünk végzi, aki az erdélyi fiatalok egyik 

összefogója, rendezvényszervezője (számos 

Critical Mass és biciklis-program szervezője). 

Az egylet székházának területén egy ideje mini-

közösségi kert üzemel, ahol főként az szervezet 

tagjai munkálkodnak. 

A szervezet adatai: 

Elnök: Zahoránszki István 

Székhely: Máramarossziget 

Nyilvántartási szám: Pk.60132/2006/2

 A partnerszervezetekről 
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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 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 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.). 

Az 

 tanulás  Nem formális 
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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.). 

A következőkben, a teljesség igénye nélkül 

felsorolunk több, jellemzően alkalmazott nem 

formális oktatási módszert: 

 műhelymunka (workshop)

 módszertani csomag

 fókuszcsoport kutatás

 kerekasztal beszélgetés

 irányított beszélgetés

 innovációs beszélgetés

 vitafoglalkozás

 szituációs- és drámafoglalkozás

 ismeretek élményszerű elsajátítása

 jógyakorlat-látogatások

Informális tanulás: 

Az informális tanulást egyesek a nemformális 

tanulás egyik típusaként kezelik, azonban ez a 

felfogás nagy általánosságban nem helytálló. 

Sokan, sokféleképpen definiálták, lent 

Coombs-ék meghatározása áll, mely jól 

összefoglalja a kifejezés lényegét: 

"Olyan, az egész életen át tartó folyamat, 

amely során minden egyén a napi 

tapasztalatain, és a környezetében előforduló 

tanító hatásokon keresztül, - például a 

családban, a szomszédokkal való érintkezés és 

a tömegkommunikáció révén, a munkában és a 

játékban, a piacon, a könyvtárban - elsajátít 

attitűdöket, értékeket, jártasságokat és tudást."  

Informális tanulási folyamat lehet tehát egy 

egyszerű beszélgetés, valamint a formális és 

nem formális tanulás mellett, velük 

párhuzamosan is megtörténhet, generáltan, 

tudatosan, vagy tudattalanul is. 
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A projekt során elsajátítható 

kompetenciák 

Az Európai Parlament és Tanács ajánlást 

adott ki az egész életen át tartó tanuláshoz 

szükséges kulcskompetenciákról, melyeket az 

ifjúsági cserék esetében is mérvadónak 

tekintjük, és amelyek a következők: 

    -    anyanyelvi kommunikáció 

     -    idegen nyelvi kommunikáció 

     -    műszaki- és természettudományos k. 

     -    digitális kompetencia 

     -    a tanulás tanulása 

     -    szociális és állampolgári kompetencia 

     -    vállalkozói kompetencia 

     -    kulturális kompetencia 

Az ifjúsági csere elsődleges szempontja, hogy 

a vállalkozói kedvet és készséget növelje 

különböző csoportos és egyéni feladatok 

segítségével. 

Elsősorban a zöld, környezettudatos és helyi 

termékekkel kapcsolatos vállalkozói formákat, 

ezzel kapcsolatosan foglalkozó önkormányzati 

és civil szervezet legjobb gyakorlatával 

ismerkedünk meg. A résztvevő fiatalokkal a 

tervezés, szervezés, elemzés, kommunikáció, 

cselekvés, eredményekről való beszámolás, 

értékelés és dokumentáció készségeit 

sajátíthatjuk el.  Mivel a másodlagos téma a 

zöldgazdaság, így a természettudományi és 

technológiai kompetenciák is előtérbe kerülnek 

kreatív problémamegoldás prezentációk 

segítségével és a kutatások lényegi elemzésének 

ismereteivel.  

 Mindennapos feladat az ifjúsági csere 

programjának a blogírás és az önreflexió. A 

blogírás mellett a résztvevőknek majd 

elektronikusan (Microsoft Office PowerPoint) 

is kell prezentálnunk egyes feladatrészeket, 

amely elkészítésére 5-10-20 perc áll 

rendelkezésre csoportosan és a prezentálásra 

hozzászólással együtt legfeljebb 15 perc. 

Reflexiós gyakorlatok során olyan témákra is 

kitérünk, hogy amelyeket az egész projekt során 

a nemformális és informális tanulás 

hasznosításának lehetőségeit is taglalja. A 

második napon az estét a számokkal való 

kreatív megismerkedésnek szenteljük, a 

feladatok között már jól ismert és kevésbé 

ismert programok is lesznek. Az egyes tervezési 

dokumentumok elkészítésénél is alkalmazunk 

számolást a pénzügyi tervezés résznél. Több 

olyan feladat és program is megtalálható, amely 

az európaiság szemléletét és kultúráját 

prezentálja és taglalja. A hétfői estén kulturális 

estet tartunk, mely során prezentáljuk egymás 

között minél érdekesebb és látványosabb 

módon a kultúránkat, társalgunk egyes 

érdeklődési témakörökkel kapcsolatban. 

Többször is alkalmat szánunk a tanultak 

összefoglalására, amit a Youthpass formulában 

le is jegyzünk. 
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Első nap 

A délelőtt folyamán az összes csoport 

megérkezett Mogyoróskára, megtörtént a 

regisztráció, megkaptuk a névkártyáinkat és 

elfoglaltuk a szállást. Volt egy kis időnk kifújni 

magunkat, kicsomagolni, majd következett a 

hivatalos megnyitó. Ezután bemutatkoztak a 

szervezetek, kitűztük és megismerkedtünk a 

projekt céljaival. Estére egy ismerkedős est 

keretében különböző játék módszerekkel 

megismerkedtünk egymással a könnyed 

hangulat véget. 

Második nap 

A helyi termék fogalmának lehatárolása: a 

szervezetek külön-külön bemutatják a 

hazájukra jellemző helyi termék fogalmi 

rendszerét, majd kiscsoportokban (5-6 db) 

összegyűjtenek helyi termékeket, amelyeket 

bemutatnak a többieknek. Ezek közül 

megnevezik azokat, amelyek jelentős piaci 

potenciállal rendelkeznek. A szituációs 

játékban ezeket a termékeket próbálják 

egymásnak értékesíteni, kiemelni a hátrányos és 

előnyös tulajdonságukat. Az eddig 

tapasztalatokat, ismereteiket a kiscsoportok 

behelyezik az eddig elsajátított rendszerekbe: 

milyen szerepe van a helyi terméknek egy 

zöldvállalkozásban, és a zöldgazdaság 

fejlődésében, a munkanélküliség 

csökkentésében, és mint fiatalok mit tehetnek az 

előtérbe helyezésért. 

Harmadik nap 

A harmadik nap is izgalmas volt számunkra, 

megismerkedtünk a tervezés fogalmának 

sokaságával, ezután egyén ötleteket 

ismertettünk kerekasztal beszélgetés és 

csoportos feladatok segítségével. Sikeresen 

kitaláltuk, hogy tudnák reklámozni az ifjúsági 

cserét. Csoportosan összeültünk, és lapok 

segítségével és egy egyszerű ötlettel készítettük 

el a képen is látható saját logót. A 

legemlékezetesebb gyakorlat az Európai Uniós 

térképpel kapcsolatos feladatok voltak. 

Megismerhettük, hogy ki merre járt, valamint az 

EU-s országokkal kapcsolatosan egy-két plusz 

információt. Emlékezetes volt még az életfolyó 

és az Ezermester. Érdekes folyók alakultak ki, 

valamint érdekes mesteremberek voltak jelen. 

Negyedik nap 

Szerepjáték volt a legfontosabb 

tevékenységünk. Csoportonként (4-5-6 db) a 

zöldvállalkozás témakörében, melyben a 

kiscsoportok döntik el, hogy milyen formában 

prezentálják ötletüket. Egy saját társasjáték 

megalkotása az esti programra, melyben a 

vállalkozási tevékenység kerül előtérbe, 

számolással és kreatív megoldásokkal, 

kockázatos befektetésekkel. Társalgás a 

pályaorientációról: 4-5 ember kijelölése, akik a 

vállalkozási kedvet értékelik a többi 

résztvevőről, ezáltal is elősegítve az ötletek 

kiforrását. Megismerkedés a táborban rejlő 

adottságokkal:  

 Megvalósult programok… … a fiatalok szemszögéből
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a tábor tulajdonosa tart előadást a kezdeti 

lépésekről, a kialakításról, ezután a településen 

a fontosabb vállalkozási potenciákkal 

rendelkező adottságok meglátogatása a cél. 

Ezután kiscsoportokat alakítanak ki, amelyben 

megbeszélik a tapasztalataikat és prezentálják. 

Ötödik nap 

Az ötödik napon az eddig tanultak alapján 

összegeztük a fontosabb zöldgazdasággal 

kapcsolatos információinkat. Így most már 

három komolyabb projekt feladat várt ránk, 

melyet három különböző csoport alakított ki. 

Az első feladat egy olyan tevékenység 

szervezése, mellyel állandóan fel tudjuk hívni 

az emberek figyelmét a fenntarthatóságra. A 

második egy teljesen ökovállalkozás tervezése, 

amellyel jól reprezentálhatjuk a tanultakat. A 

harmadik csoport a vállalkozz okosan 

társasjáték megtervezése és kialakítása. Ezt egy 

szituációs játékként kezdtük el. A cél, hogy 

minél kreatívabban és logikusabban rakjuk 

össze terveinket a játék közben. 

Hatodik nap 

A résztvevőkkel közösen az LHH 

problémakörének kapcsán kerekasztal 

megbeszélést tartottunk az eddig elhangzott 

szakmai irányú előadásokon hallottakkal 

kapcsolatban. Elsajátítottuk az üzleti terv 

elkészítésének gyakorlatát, amely 

segítségnyújtás lehet a vállalkozó kedvű 

fiatalok és az érdeklődők számára. Marketing 

terv elkészítésére is lehetőségünk volt, erre a 

regéci vár turisztikai koncepcióját elemeztük és 

alakítottuk ki, majd ezt a következő napokban a 

gyakorlatban is megfigyeltük. 

Hetedik nap 

A fiataloknak lehetőségük volt meglátogatni 

egy ökogazdaságot, amelyet a mikóházi Polyán 

Egyesület működtet. A gazdaság ritkasága a 

Kárpáti Borzderes szarvasmarha, mely igen 

magas zsírtartalmú tejéről híres, és remek sajtok 

készíthetünk belőle.  
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További zöld gazdasággal foglalkozó 

intézményeket és vállalkozásokat is 

megtekintettek Sátoraljaújhely környékén, ahol 

a leendő vállalkozások indulásával 

kapcsolatosan kaptak információkat és ötleteket 

a csere résztvevői. 

Nyolcadik nap 

Az utolsó napon a gyakorlati dolgokkal 

foglalkoztunk. Az első csoportnak az ötlete a 

Regéci vár turisztikai tervezetének a 

meglátogatása volt.  

Miután ott voltak beszámoltak a látottakkal, 

halottakkal kapcsolatban. Addig mi a Helyi 

Gazdasággal ismerkedhettünk meg nagyon 

attraktív prezentációval. Miután ez megvolt, 

ellenőrzőcsoportunkkal ellátogattunk a várhoz, 

hogy láthassuk, tényleg igazak voltak az előző 

állítások. A harmadik csoport egy túraútvonalat 

prezentált nekünk. A terepbejárás során 

értékelték a jelzéseket, a térkép készítése és az 

akkori nap között történt változásokat. Mivel 

egyben hazaértek, így a túrát sikeresnek ítélte a 

társaság. 

Kilencedik nap 

Az elutazás napján a Youthpass tanúsítványról 

és egy lehetséges folytatásról esett szó. Érdekes 

kezdeményezés, bár jelenleg még nem sok 

hasznot jelent egyes embereknek ez az oklevél.  

A csere lehetséges folytatásáról témakörök és 

ötletelések folytak, viszont ez már csak az 

Erasmus+ programban vagy a Visegrádi 

Alapban lehetséges. 
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A Regéci vár 

egéc nevét, ami szláv eredetű és 

szarv, földnyelv a jelentése 1298-ban 

említik először, megemlékezve arról, 

hogy a Baksa nembeli Simon fia György Regéc 

alatt ütközött meg 1285-ben egy, az 

úgynevezett második tatárjárás során az 

országra tört tatárok egyik seregével, azonban 

valószínű, hogy a csata csak a Regéc nevű hegy 

alatt zajlott, vár akkor még itt nem állt. 

Az első biztos adat a vár létére 1307-ből 

származik, ekkor Aba nembéli Amádé nádor 

Regécen állított ki egy oklevelet. A várat 

alighanem az Aba nemzetség tagjai emelték 

a13-14. század fordulója körül. 

A térség többi várával együtt a kulturális 

turizmus egy gócpontja, a Regéci Vár, mint 

turisztikai attrakció által kínált szolgáltatások 

célcsoportja a külföldi és a belföldi turisták. 

Hatása a térség turizmusára: 

- közvetlen és közvetett hatással bír a 

helyi turizmusra: közvetlenül a vár, 

mint látogatóhely, a turisták úticélja, 

közvetetten a környék egyéb turisztikai 

látnivalóinak népszerűsödése, a 

vendégéjszakák számának növekedése 

- a térség komplex turisztikai 

fejlesztésében a várak kulcsszerepben 

A Regéci Vár működésének hatása a helyi 

gazdaságra 

- vendéglátóhelyek – 

munkahelyteremtés 

- helyi termékek iránti kereslet 

növekedése – munkahelyteremtés 

Fenntarthatóság: 

- fenntartható, megóvó kultúrtáj 

használat – beleértve a Várat és 

természetes környezetét is 

- a helyi identitás megtartása, erősítése – 

a vár ennek jelképe 

K+F: 

- Lépések: A felújított várterületen a 

régészeti feltárások bemutatására 

létrehozott állandó kiállítás és az ezzel 

kapcsolatos várfejlesztések (ÉMOP-

2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és 

szolgáltatások fejlesztése a 

konvergencia régiókban jelű pályázat 

keretében vissza nem térítendő 

támogatásból a fejlesztések zajlanak) 

- A várral és a helyi történelemmel 

kapcsolatos kutatások támogatásának 

növelése 

Oktatás: 

- A várterületre szervezett csoportos 

tanulmányutak 

- Zempléni vártúra állomása 

- A Regéci Vár és esetlegesen más várak 

történetét bemutató oktatóanyag 

R 

 Jógyakorlatok gyűjteménye 
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Szegénység elleni küzdelemben és a 

hátrányos helyzetűek integrációjában 

játszott szerep: 

- a helyi lakosság számára 

munkalehetőség a várban zajló 

fejlesztésekben (pl. építkezések) és a 

várhoz kapcsolódó szolgáltatásokban 

- a turisztikai fellendülés 

munkahelyteremtő hatása -> 

munkanélküliség csökkenése a 

szegénység felszámolásához vezető 

első lépés 

Inkubátorház 

 helyi vállalkozások fejlesztésére, 

támogatására minden településnek 

figyelmet kell fordítania, de 

súlyozottan igaz ez a hátrányos helyzetű 

térségek esetében, hisz a kitörésnek egy fontos 

eleme. A helyi kis-és középvállalkozások 

segítésére rendkívül jó kezdeményezés az 

inkubátorház program, mely hazánkban egyre 

több-és több helyen (főként városokban) már 

megtalálható. De mit is takar a kifejezés, 

inkubátorház? Olyan vállalkozói központok 

ezek, amelyben a vállalkozások számára 

megfelelő infrastruktúrát (iroda, műhely, raktár, 

stb.) biztosítanak vállalkozások számára, 

kedvező áron. Megteremtik a feltételeket a kis- 

és középvállalatok megfelelő működéséhez, 

melyekre főként a vállalkozás induló, 

sérülékeny szakaszában nagy szükségük van. 

Az inkubátorházak emellett szolgáltatásokat is 

nyújtanak a vállalkozások számára, melyek 

igen széleskörűek lehetnek. Legtöbb esetben 

jogi, műszaki, pénzügyi tanácsadás, különféle 

irodai szolgáltatások, biztonsági szolgáltatás, 

fordítás, tolmácsolás található a palettán, de 

nem elhanyagolható az a tény sem, hogy az 

inkubátorházak által megteremtett környezet, a 

napi információk és szolgáltatások könnyebb 

hozzáférése már önmagában jó hatással van a 

vállalkozások működésére. Az inkubátorházak 

a fenti feladataik mellett fontos szerepet 

tölthetnek be a településeik 

gazdaságfejlesztésének alakításában is, hisz a 

különféle tervek, stratégiák, koncepciók 

elkészítésében, végrehajtásában is jelentős 

szerephez juthatnak, hisz a legtöbb esetben 

önkormányzati finanszírozásúak ezek a 

központok. A különféle vállalkozásfejlesztéssel 

kapcsolatos pályázatok és projektek 

lebonyolítása, vagy lebonyolításának segítése 

által, életképes, erős kkv réteg jöhet létre a 

településeken, melyek nem csak a saját 

településük, de a régió fejlesztésében is nagy 

jelentőséggel bírnak. 

Sátoraljaújhely esetében a már fent említett 

okok miatt fokozottan szükséges a helyi 

gazdaságfejlesztés, helyi vállalkozás ösztönzés, 

a már meglévő és induló vállalkozások 

megfelelő támogatása. Ezt a feladatot 

Sátoraljaújhelyen és a környező településeken a 

Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány látja el. Az alapítványt 1991-ben 

hozták létre, átfogó céljuk a Zemplén térség: 

Hegyalja, Bodrogköz, Hegyköz súlyos 

gazdasági nehézségeinek enyhítése 

vállalkozásfejlesztés által. Az alapítvány 

alapvető célja közé tartozik a kis- és 

középvállalkozások létrehozásának, 

fejlesztésének támogatása, elősegítése révén az 

új gazdasági struktúra kialakítása, ezáltal az 

emelkedő munkanélküliség további 

növekedésének megállítása, hosszú távon pedig 

folyamatos csökkentése. A kitűzött célok 

megvalósítása érdekében 1991. októberétől 

létrehozta a Vállalkozói Központot, mely 

jelenleg 9 fő szakember foglalkoztatásával 

végzi tevékenységét. Az alapítvány egyik fő 

szolgáltatása a vállalkozói inkubátorház 

program, melynek első állomása a 

Sátoraljaújhelyi Vállalkozók Háza. Az itt 

található, az alapítvány által kialakított és 

felújított 1000 m2-es területen jelenleg tizenkét 

vállalkozás kapott helyet, kedvezményes bérleti 

díjjal, de legfeljebb csak három évig. A 

bérlemény mellett teljes infrastruktúrával is 

ellátott az épület, melyet azonban a 

vállalkozások önköltséges alapon vehetnek 

igénybe. A házon belül kap helyet a Vállalkozói 

Központ, mely szolgáltatásokat is nyújt a ház 

működtetése mellett. A legfontosabb 
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szolgáltatások közé ebben az esetben is a 

különféle tanácsadások tartoznak. 

A ház mellett létrehoztak egy ún. Vállalkozói 

udvart is, ahol különféle vásárokat, 

rendezvényeket tarthatnak. 1998-ban került a 

tetőtér is beépítésre, ami által az épület hasznos 

területe 360 m2-el nőtt és hattal több 

vállalkozásnak adhatott helyet. A bővítés 2004-

ban fejeződött be, április 23-án nyitotta meg 

kapuit a Zemplén Európa ház, így az immáron 

15 éve működő volt Vállalkozók Háza felújított 

és kibővített épülettel szolgálhatja a 

vállalkozásfejlesztést Sátoraljaújhelyen, 

amelyben mára megtalálhatók a legkülönfélébb 

szolgáltatások, emellett konferenciaterem, 

tanácskozó és oktatóhelyiség is. A megtalálható 

szolgáltatások tökéletesen kielégítik egy 

inkubátorház igényeit. Az épület 

akadálymentesített, korszerű és jelenleg 100%-

os kihasználtsággal működik. A fejlesztéseket 

Európai Uniós támogatásból valósították meg.  

Az inkubátorház működése jó hatással van a 

helyi vállalkozói kedvre és a vállalkozások 

működésére is. 

Polyán Egyesület 

 Polyán Egyesületet 2008. év végén 

alakult meg. A kezdeményező két 

mikóházi gazda volt, valamint két civil 

szervezet az E-misszió Természet és 

Környezetvédelmi Egyesület és az Inspi-Ráció 

Egyesület. 

A nyíregyházi civil szervezetek tagjai vállalták, 

hogy forrásokkal (elsősorban pályázatok 

révén), valamint a pályázati programok 

menedzsmentjével segíti a kezdeményezést. 

Miklós Rudolf gazdálkodó pedig vállalta, hogy 

a gazdaság fejlesztését, működtetését irányítja, 

ill. megvalósítja. A Polyán Egyesület tagjai arra 

szövetkeztek, hogy Mikóházán, ill. a Hegyköz 

kistájban elindítanak egy gazdaság fejlesztési 

programot, ezt a hívjuk Polyán programnak. 

A Polyán Egyesület alapvető stratégiai céljai: 

 A kárpáti borzderes szarvasmarha, mint

magyar őshonos fajta megmentése,

genetikai állományának in-situ

megőrzése

 Hátrányos helyzetű személyek 

foglalkoztatása

 Önkéntesek foglalkoztatása, szakmai

gyakorlatok szervezése

 Helyi természeti és humán erőforrások

hasznosítása, önfenntartás

 Természetvédelem népszerűsítése, 

természetvédelmi K+F

 Fenntartható gazdálkodás kialakítása

 Szemléletformálás, környezeti nevelés

és oktatás

 Közösségfejlesztés

 Vállalkozói hajlam fejlesztése

 Szegénység elleni küzdelem a Kárpáti

borzderes szarvasmarha kihelyezési

programmal: az önellátást biztosító

élelmiszer termelés növelése, piacra

jutás támogatása, parlagon hagyott

földterületeken legeltetés

 Kiemelt célcsoport a szegény, 

munkanélküli családok, akik 

szeretnének tenni, dolgozni a saját

megélhetésük javításán és az állattartás

feltételei adottak vagy megteremthetők
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Zöld vállalkozás 

zöld vállalkozás egy olyan

vállalkozás, mely szakít a földi

szférák, azaz a levegő, a víz, a talaj 

szennyezésével, a biodiverzitás 

tönkretételével, valamint a fosszilis energiák 

ésszerűtlen és túlzott mértékű használatával. 

E helyet előtérbe helyezi a megújuló 

energiaforrások (víz-, szél-, nap-, geotermikus 

energia és biomassza) használatát 

energiahatékony, környezetkímélő 

megoldásokkal a társadalmi felelősségvállalás 

jegyében. A szervezet társadalmi 

felelősségvállalása a szervezet és a szervezet 

tagjainak olyan, tudatos és folyamatos 

gondolkodás- és szemléletmódja, valamint 

erőfeszítése és tevékenysége, melyben 

megnyilvánul az a tudat, hogy minden 

döntésük, cselekedetük hatással van 

környezetükre, a társadalom tagjaira. Ezek 

alapján a zöld vállalkozást nevezhetjük 

alacsony szén-dioxid kibocsátású 

vállalkozásnak is, alapja a fenntartható fejlődés 

elve. „A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan 

formája, amely a jelen igényeinek kielégítése 

mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját 

szükségleteik kielégítésének lehetőségétől.” 

(ENSZ Közös jövőnk c. jelentése, 1987) 

Példák zöld vállalkozásra: 

 környezetkímélő bányászat vagy 

erdészet

 biomezőgazdaság

 megújuló energiát előállító és használó

vállalkozás: elektromos és hibrid

járműipar, bioüzemanyag és

szintetikus-energia ipar, hidrogén és

üzemanyagcella ipar

 környezettechnológiai alkalmazásokat

használó vállalkozás: vízgazdálkodás,

hulladékgazdálkodás, bio-

élelmiszeripar

 reciklikált (újrahasznosító és/vagy

újrahasználó) ipari termelés

A fiatalok ötletei: 

A zöld iroda: tervezd meg! 

Az alapgondolat: minden vállaltnak szüksége 

van irodára. „Gazdálkodj okosan” mintára a 

csapatoknak lépésről lépésre fel kell építeni a 

zöld irodát. Hűtés-fűtés, hulladékgazdálkodás, 

egyéb energia- és víztakarékossági 

beruházások, zöld beszerzés (pl. elektronikai 

cikkek), zöld iratkezelés, zöld gondolkodás az 

irodában – Minél innovatívabb megoldásokat 

kell keresni. (A pontozás annak függvényében 

történik, hogy egy-egy csapat mennyi innovatív 

megoldást talál ki a saját zöld irodájának 

létrehozása közben. Támpontként a fenti 

elemek rendelkezésükre állnak, de a 

megvalósításnak minél innovatívabbnak és 

persze gazdaságosnak, költséghatékonynak is 

kell lennie. A cél, hogy hosszú távon a vállalat 

életének alapvető működési költségeit úgy 

csökkentsék, hogy közben környezettudatossá 

tegyék az egész vállalatot.) 

Hulladékból termék: Activity 

A játék: minden csapat kap egy alapterméket, 

ami ebben az esetben valamilyen hulladék: pl. 

mezőgazdasági melléktermék, faipari 

melléktermék, vagy akár szennyvíz, 

papírhulladék, stb. A feladat, hogy a 

csapatoknak a kapott alapanyagra épülő 

vállalkozást kell létrehozniuk. Ezután a többi 

csapatnak leírni vállalkozásukat úgy, hogy az 

alapanyagukat nem említik semmilyen módon 

(mint az Activityben a körülíráskor). A többi 

csapatnak ki kell találniuk, hogy mire épül a 

szereplő csapat vállalkozása. Plusz pont jár 

azért, ha építő ötletekkel egészítik ki a 

bemutatott vállalkozást. 
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Vállalatok társadalmi felelősségvállalása – 

partnerkedj okosan! 

Csapatmunka: a csapatokon belül felosztják a 

tagok egymás között magukat: valaki(k) az 

állami szektort (önkormányzat), valaki(k) a 

civil szektort és valaki(k) a vállalatot képviselik 

a csoportban. A lényeg a vállalaton van, a másik 

két szereplő csak partnerként jelenik meg. 

„Zöld” arculatot kell alkotni a vállalatnak – 

milyen tevékenységekkel járulhatnak hozzá a 

társadalmi felelősségvállaláshoz és milyen 

szerepe van a partnerségnek. Három kikötés van 

csupán: a civil szervezet legyen zöld, az 

önkormányzat zöldülő, a vállalat pedig induló 

zöld. Tehát az arculat felépítéséhez minden 

külső kommunikációs eszközt be kell vetni 

(Szlogen, logó, reklám, film, bármi.) Emellett 

konkrét projekteket kell alkotni a társadalmi 

felelősségvállalás jegyében az önkormányzattal 

és a civil szervezettel partnerségben. (Akár 

közös pályázati ötlet valami nagy volumenű 

tevékenységre!) De itt már csak a képzelet szab 

határt a terveknek. 

Ami fontos: a bizonyos alapfogalmakat már az 

elején tisztázni kell, hogy mindenki tisztában 

legyen a feladat lényegével. 

Egy zöld-gazdasági szereplő életútja 

A feladat lényege, hogy minden csoport kap egy 

zöld gazdaságban résztvevő szereplőt – pl. 

bioélelmiszer-termelő, zöld-turisztikai 

vállalkozó, bioüzemanyag gyártással 

foglalkozó vállalkozó, környezettudatos-

bányász vállalkozó, stb. Ezután a csapatoknak 

el kell készíteniük a vállalkozó életútját. 

Példaként az egyik csoport által készített életút-

modell: 

Bioélelmiszer-gyártó életútja: a „meggylé-

készítő” 

1. meggyfák ültetése

2. első meggylé készítése saját

fogyasztásra -> barátok, rokonok

dicsérete

3. meggylé gyártásának gondolata 

megfogalmazódik

4. őstermelővé válás (őstermelői)

5. engedélyek beszerzése (előállításra,

eladásra)

6. sikerek a helyi piacon -> egyre növekvő

kereslet

7. újabb meggyes területek 

felvásárlásának gondolata

8. pályázati lehetőségek keresése 

területvásárlásra, üzembővítésre 

(pályázás, ha nincs rá mód – hitel?)

9. új alkalmazottak (vagy a család

segítsége – családi vállalkozás)

10. brandépítés – megfelelő dizájn és

arculat tervezése

11. a kereset növekedésével a

termékpaletta bővítése (pl. lekvár,

szörp, meggybor)

12. két lehetőség – terjeszkedés és az

előállítás gépesítése, stb. vagy

megmaradás a kézműves előállításnál

13. minőségre fókuszáló termelés, 

megjelenés vásárokon, stb. +

vevőkörnek inkább már a megtartása,

mint bővítése

14. A vállalkozás fenntartható, ha a

családban mindig van, aki továbbvigye
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 „A máramarosszigeti fiatalok üdvözlik a 

szervező társaságot és köszönik a szervezést. A 

8 nap alatt rengeteget és hasznosat tudtak 

tanulni a zöld gazdaságról, és lendületet, 
vállalkozó kedvet kaptak a hasonló 
cselekvésekhez. Néhány konkrétumon már el is 
kezdtek gondolkozni a többiekkel. Szeretnének 

aktívan több zöld és vállalkozási témában 
tapasztalatot szerezni, elmondhatják, hogy 
mindnyájan "zöldágra fordultak".

 „Nagyon érdekes napokon vagyunk túl. 

Igazából a hazatérésünk után tudatosult 

bennünk igazán, hogy milyen sok újdonsággal 

találkoztunk és mennyi új barátra tettünk szert. 

Nagyon reméljük, hogy a jövőben részt tudunk 

venni hasonló programokon és mi magunk is 

szervezhetünk hasonlókat. A kialakult 

kapcsolatokat tartani fogjuk, hisz a jövőben is 

sokat tanulhatunk egymástól. Köszönjük a 

lehetőséget, hamarosan találkozunk!” 

(nagykaposi fiatalok) 

Nagyon boldogok vagyunk amiatt, hogy ez a 

program létrejött. Mint szervező partnerek, 

örülünk, hogy új embereket ismerhettünk, meg 

és hogy ennyi tudást cserélhettünk ezalatt a jó 

bő egy hét alatt. De a tanulás mellett a hangulat 

is fenomenális volt végig. Azt gondoljuk, hogy 

ez nagyban hozzájárult a csere sikeréhez. Az, 

hogy a jövőben akarjuk-e folytatni a hasonló 

programok szervezését, azt hisszük, nem kérdés. 

Egymástól, gyakorlatias módon tanulni, új 

emberekkel, jógyakorlatokkal megismerkedni 

rendkívül hasznos és fontos dolog. Szeretnénk, 

ha az ifjúság körében még többen észrevennék 

a bennük – bennünk rejlő lehetőségeket és 

méltón ki tudnák aknázni azokat.” 

(magyarországi fiatalok) 
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 Kárpátikum Közhasznú Alapítvány elnöke és 

önkéntesei köszönik a megjelenést minden 

kedves Mogyoróskán megjelent résztvevőnek. 

Külön köszönet az alábbi szervezeteknek: 

- Agria Geográfia Alapítvány 

- Polyán Egyesület 

-     Kaptárkő  Természetvédelmi és 
Kulturális Egyesület
- H-Union Magyar Társadalom és 

Gazdaságfejlesztési Szövetség 

- Terragora Vidékfejlesztési Közösség 

- Magyar Idegenforgalmi és 

Területfejlesztési Egyesület 

Külön köszönet a mogyoróskai Napkelte 

Vendégház dolgozóinak, akik kedvességükkel 

segítették a program megvalósulását. 

És mindenkinek köszönjük, akiket külön nem 

soroltunk fel. 

Visszajelzések  Köszönetnyilvánítás 
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