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IDÉZETGYŰJTEMÉNY 

 

 

„Ha egy gyerek saját tapasztalatai alapján eredményesen alakított ki egy fogalmat, akkor 

megalkotott valamit, ami előzőleg nem létezett, és ez a valami pszichológiai értelemben is 

beépül a személyiségébe, ugyanúgy, ahogy táplálékának lényeges anyagai beépülnek 

testébe. Ennek a tudásdarabnak olyan értéke lesz számára, mint egy kedve szerinti kép 

festésének, egy jó történet megírásának vagy egy izgalmas színdarab kitalálásának, amit 

társaival eljátszhat. Önmagában lesz értékes, mert annak az anyagnak lesz egy része, 

amelyből maga az élet áll.” 

 (Dienes Zoltán Pál) 

 

„Aki meghatározza, hogy a fiatalok mit tanuljanak, mit tapasztaljanak - lássanak, 

halljanak, gondoljanak és higgyenek -, az egész nemzet jövőbeli sorsát kezében tartja.” 

(James Dobson) 

 

„Egy mai húszévesnek nem az a jó tanács, hogy "válassz valami olyan szakmát, amire jól 

fizető piaci igény van". Ki tudja, holnap is lesz-e rá igény. A jó tanács inkább valami 

ilyesmi: majdnem mindegy, mit tanulsz, csak amit tanulsz, azt vedd komolyan, értsd meg 

a dolgok összefüggéseit, és alakíts ki magadban egy olyan szakmai képet, amivel 

akárhogyan is fordul a világ, jól meg fognak fizetni, mert képes leszel beleilleszteni azt, 

amire majd éppen akkor lesz szükség.” 

(Mérő László) 

 

„A jó iskola kérdése nem az, hogy "lássuk, mit nem tudsz", hanem, hogy "mit tudsz", a te 

sajátos képességeid (és az intelligenciák legalább nyolcféle formája) szerint.” 

(Vekerdy Tamás) 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL  

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mogyoróska kicsiny településén valósult meg az 

„Energia Demokrácia Mindenkinek!” címet viselő ifjúsági csereprogramunk, 

melynek keretén belül 16-25 éves fiatalokat fogadtak a házigazda Kárpátikum 

Közhasznú Alapítvány programfelelős munkatársai és önkéntesei.  

Partnerszervezeteink, a felvidéki Luminosus nonprofit szervezet és az erdélyi 

Hollósy Simon Művelődési Egylet fiatal résztvevőivel együtt 54 fő vett részt a 

színes és izgalmas programokon. A 2015. március 14-22. között rendezett 

csereprogram egyik érdekessége, hogy szinte megdupláztuk a programnak helyet 

adó, 60 lelkes aprófalu, Mogyoróska lélekszámát. 

A három ország fiataljai a programok során nemformális és informális tanulási 

módszerek segítségével sajátíthatták el azokat a szakmai tapasztalatokat és 

kompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek egy „élhetőbb Európa és környezet” 

kialakításhoz. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a lebilincselő szépségű természeti környezetben 

töltött hét után a résztvevőket rengeteg élménnyel és a későbbiekben is 

hasznosítható tudással, tapasztalatokkal indíthattuk útnak.  A csere céljainak 

megfelelő programelemek megvalósítása során még a tapasztaltabbak is 

tanulhattak valami újat, melynek hatására sokan már a program ideje alatt kellő 

motivációt szereztek ahhoz, hogy egy újabb lépést tegyenek szűkebb és tágabb 

környezetük élhetőbbé tételéért. E kezdeményezést a kialakult új ismeretségek és 

barátságok tették igazán interkulturálissá, amellyel a jövőbeli közös programok és 

nemzetközi együttműködések alapjait is sikerült lefektetnünk. Kellemes, vidám és 

eredményes projektet zártunk, melyben a szakmai programok sikerességét a 

résztvevők szemléletformálódása, a kulturális programok és közös élmények 

hatását pedig a fiatalok között fűződött életre szóló barátság garantálja. 

 

 
Kajati György 

a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány elnöke 
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Az ERASMUS+ program bemutatása 

 

Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó 

oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja. 

Hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex 

programban, köztük a Fiatalok Lendületben Programot. 

Magyarországon az Erasmus+ program oktatási és képzési 

fejezetét a Tempus Közalapítvány koordinálja, az NCSSZI 

Erasmus+ Ifjúsági Programiroda pedig az ifjúsági fejezet 

nemzeti irodája. 

Célok 

A képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az 

oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő 

rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program 14,7 milliárd 

eurós költségvetéssel gazdálkodhat. Ebből 10% jut az ifjúsági 

szakmának. A program révén több mint 4 millió pályázó juthat 

támogatáshoz, ebből a Fiatalok Lendületben Program 

folytatásának számító ifjúsági fejezetnek köszönhetően több 

mint 500 000 fiatal és szakember. 
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Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál: 

> támogatja az egyének külföldi tanulási lehetőségeit az EU-n 

belül és kívül;  

> oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi 

és regionális közintézmények és NGO-k közötti partnerségekhez 

nyújt támogatást; 

> az oktatás, képzés és ifjúsági szakma korszerűsítését szolgáló 

– az innovációt, a vállalkozó szellemet és a foglalkoztathatóságot 

ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást. 

Az Erasmus+ program indulásakor közel hatmillió fiatal van munka 

nélkül az EU-ban. Ugyanakkor több mint 2 millió állás van betöltetlenül, 

és a munkáltatók egyharmada saját bevallása szerint nehezen talál 

megfelelő képzettségű munkaerőt. Mindez jelentős készséghiányt jelez 

Európában. 

Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni ezt a hiányt, hogy külföldi tanulási, 

képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek. 

Ezzel párhuzamosan javítja az európai oktatási, szakképzési és 

ifjúságtámogatási rendszer minőségét is, elősegítve az oktatási 

szakemberek és ifjú munkavállalók szakmai fejlődését, valamint az 

oktatás és a munka világa közötti szorosabb együttműködést. 
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A NEMFORMÁLIS TANULÁS FONTOSSÁGA ÉS 

KULCSKOMPETENCIÁK 

 

Nem-formális tanulás 

HHaaggyyoommáánnyyooss  éérrtteelleemmbbeenn  aa  kköözz--  ééss  ffeellnnőőttttookkttaattááss  kkeerreetteeiinn  

kkíívvüüllii  sszzeerrvveezzééssbbeenn  mmeeggvvaallóóssuullóó  kkééppzzéésseekkeenn  lleezzaajjllóó  

ttaannuulláássii  ffoollyyaammoott  jjeellöölljjüükk  ííggyy..  ((  MMoobbiilliittááss  --  FFooggaalloommttáárr  ))  

 

A 2001. évi Felnőttképzési Törvény értelmében "nem 

formális tanulásnak minősül a munkahely, a 

társadalmi és egyéb szervezetek által szervezett olyan 

rendezett oktatás-tanulás, amely oktatási, képzési 

intézményeken kívül az egyén igényei és 

kezdeményezése alapján valósul meg, és amely 

közvetlenül nem kapcsolódik képesítést megszerzését 

tanúsító okirat megszerzéséhez". 1  

 

 

 

 

 

                                                             
1

 http://www.eurodesk.hu/nemformalistan 

JOGI AKTUS 

Az Európai Parlament és a 

Tanács 2006/962/EK ajánlása (2006. 

december 18.) az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kulcs-kompetenciákról  

[Hivatalos Lap L 394., 2006.12.30.]. 

 

 

http://www.eurodesk.hu/nemformalistan
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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ÖSSZEFOGLALÓ  

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák az adott helyzetben megfelelő 

ismeretek, készségek és attitűdök ötvözetét 

foglalják magukban. Különösen szükségesek a 

személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 

társadalmi beilleszkedéshez, az aktív polgársághoz 

és a foglalkoztatáshoz. 

A kulcskompetenciák elengedhetetlenek egy 

tudásalapú társadalomban, és biztosítják a 

munkaerő nagyobb rugalmasságát, lehetővé téve az 

állandó változásokhoz való gyorsabb 

alkalmazkodást egy egyre nagyobb mértékben 

összefonódó világban. Fontos tényezői továbbá az 

innovációnak, a termelő- és versenyképességnek, 

valamint hozzájárulnak a dolgozók motivációjához 

és elégedettségéhez, a munka minőségéhez. 

A kulcskompetenciákat a következő csoportoknak 

kell elsajátítaniuk: 

 a fiataloknak a tankötelezettség végéig, 

felvértezve őket ezzel a felnőttkorra, különös 

tekintettel a munkába állásra, egyszersmind 

alapot képezve a további tanuláshoz; 

 a felnőtteknek egész életük során, készségeik 

fejlesztésével és frissítésével. 

A kulcskompetenciák elsajátítása összhangban áll az 

esélyegyenlőség és az általános hozzáférés - elvével.  



 

9 

Ez a referenciakeret továbbá alkalmazandó 

különösen azokra a hátrányos helyzetű csoportokra 

is, amelyek tanulási képességeik terén támogatásra 

szorulnak. Az ilyen csoportokra példaként 

említhetők a gyenge alapkészségekkel rendelkező 

emberek, a korai iskolaelhagyók, a tartós 

munkanélküliek, a fogyatékkal élők, a bevándorlók 

stb. 

A nyolc kulcskompetencia 

A referenciakeret nyolc kulcskompetenciát határoz 

meg, és leírja az egyes kompetenciákhoz 

kapcsolódó elengedhetetlen ismereteket, 

készségeket és attitűdöket. Ezek a 

kulcskompetenciák a következők: 

I. az anyanyelven folytatott kommunikáció, amely annak 

képessége, hogy az egyén fogalmakat, gondolatokat, 

érzéseket, tényeket és véleményeket tud kifejezni és 

értelmezni szóban és írásban egyaránt (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), 

valamint hogy nyelvileg helyes és kreatív módon kapcsolódik 

be a társadalmi és kulturális tevékenységek teljes körébe; 

II. idegen nyelveken folytatott kommunikáció, amely az 

anyanyelven folytatott kommunikáció fő készségein felül 

magában foglalja a közvetítés és az interkulturális megértés 

készségeit is. A nyelvtudás szintje számos tényező, valamint 

a hallott szöveg értése, a beszédkészség, az olvasott szöveg 

értése és az íráskészség függvénye; 

III. matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák 

a természet- és műszaki tudományok terén. A 

matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás 

fejlesztésének és alkalmazásának képessége a mindennapok 
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 problémáinak megoldása érdekében, ahol a hangsúly a 

folyamaton, a tevékenységen, valamint a tudáson van. Az 

alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok 

területén a természeti világot magyarázó ismeretek és 

módszertanok elsajátítására és alkalmazására vonatkoznak. 

Ezek magukban foglalják az emberi tevékenység által okozott 

változások megértését és az egyes polgár felelősségét; 

IV. a digitális kompetencia magában foglalja az információs 

társadalomhoz kötődő technológiák magabiztos és kritikus 

használatát, és így az információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) terén meglévő alapvető készségeket; 

V. a tanulás elsajátítása a tanuláshoz, a saját tanulás egyéni 

vagy csoportos, saját igényekhez igazodó megszervezésének 

képességéhez, valamint a módszerek és lehetőségek 

ismeretéhez kötődik; 

VI. szociális és állampolgári kompetencia. A szociális 

kompetencia a személyi, interperszonális és interkulturális 

kompetenciákra, illetve minden olyan viselkedésformára 

vonatkozik, amely képessé teszi az egyént arra, hogy hatékony 

és építő módon vegyen részt a társadalmi és szakmai életben. 

összefügg az egyéni és társadalmi jóléttel. Elengedhetetlen 

fontosságú a viselkedési szabályok és az egyéni tevékenység 

különféle környezeteiben uralkodó szokások megértése. Az 

állampolgári kompetencia, különösen a társadalmi és politikai 

koncepciók és struktúrák (a demokrácia, az igazságosság, az 

egyenlőség, az állampolgárság és a polgári jogok) ismerete 

felvértezi az egyént, hogy aktívan és demokratikus módon részt 

tudjon venni a közügyekben; 

VII. a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia az 

elképzelések megvalósításának képessége. Ide tartozik a 

kreativitás, az innováció és a kockázatvállalás, valamint annak 

képessége, hogy az egyén célkitűzései érdekében terveket készít 

és visz véghez. Az egyén megérti munkája környezetét és képes 

arra, hogy megragadja a kínálkozó a lehetőségeket. Ez alapját 



 

11 

képezi az olyan speciálisabb készségek és tudás 

elsajátításának, amelyre azoknak van szükségük, akik 

társadalmi vagy kereskedelmi tevékenységet hoznak létre, vagy 

ilyen tevékenységhez járulnak hozzá. Ez magában foglalja az 

etikai értékekkel kapcsolatos tudatosságot és ösztönzi a jó 

vezetési gyakorlatot; 

VIII. a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, amely magában 

foglalja az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése 

fontosságának elismerését a különböző művészeti ágakban (a 

zenében, az előadó-művészetben, az irodalomban és a 

képzőművészetben). 

Ezek a kulcskompetenciák kölcsönösen függenek 

egymástól, és a hangsúly minden esetben a kritikus 

gondolkodáson, a kreativitáson, a kezdeményezőkészségen, 

a problémamegoldáson, a kockázatértékelésen, a 

döntéshozatalon és az érzelmek konstruktív kezelésén van. 
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A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 2006-ban alakult 

Egerben, jelenleg a központi székhely mellett 5 hazai 

megyében rendelkezik telephellyel.  

Az alapítvány tartós közérdekű céljai: 

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. 

KÁRPÁTIKUM 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
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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. 

Szervezetünk nagy tapasztalatokkal rendelkezik a fiatalok 

nemformális és informális oktatásával és képzésével 

kapcsolatban. 2013 szeptemberében a Fiatalok Lendületben 

Program (FLP) támogatásával egy felvidéki és egy kárpátaljai 

szervezet bevonásával valósítottunk meg egy 9 napos ifjúsági 

cserét, melyen 54 fő földrajzilag és gazdaságilag hátrányos 

helyzetű fiatal vett részt. A „Fiatalok megújuló energiákkal” 

elnevezésű ifjúsági csere résztvevői a megújuló energiaforrások 

és a globális környezeti problémák témakörével kapcsolatban 

szerezhettek hasznos ismereteket. 2014 nyarán – szintén az FLP 

támogatásával – egy 8 napos ifjúsági cserét szerveztünk meg 36 

felvidéki, erdélyi és magyarországi fiatal részvételével. A 

„Forduljunk zöldágra!” elnevezésű rendezvény alatt a résztvevők 

megismerkedhettek a zöld gazdaság fontosabb momentumaival, 

a vállalkozó szemlélettel és sikeres példákkal is. 
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A HOLLÓSY SIMON MŰVELŐDÉSI 

EGYESÜLET ELÉRHETŐSÉGE: 

 

Székhely: str. Lucian Blaga, nr. 48., 435500 Sighetu 

Marmatiei, Románia 

E-mail: hollosysimon@facebook.com 

Weboldal: www.facebook.com/hollosysimon 

 

ASOCIATIA CULTURALA HOLLOSY 

SIMON – HOLLÓSY SIMON 

MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 

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. 

 

 

  

https://www.facebook.com/messages/hollosysimon
http://www.facebook.com/hollosysimon
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A LUMINOSUS, N.O. ELÉRHETŐSÉGE: 

 

Székhely: Hlavná 142/21., 079 01 Veľké Kapušany, 

Szlovákia 

E-mail: info@luminosus.sk 

Weboldal: www.luminosus.sk 

 

LUMIOSUS, 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, pályázatfigyelés, -írás, -lebonyolítás 

 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 

 

mailto:info@luminosus.sk
http://www.luminosus.sk/
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AZ IFJÚSÁGI CSERE BEMUTATÁSA – Az 

„Energia Demokrácia Mindenkinek” átfogó céljai 

 

A résztvevők a kreatív gondolkodásmód, a vállalkozókészség és a 

feladatok gyakorlati megvalósításának készsége mellett életre 

szóló élményekkel és barátságokkal gazdagodhattak. Főként a 

fiatalság jogaira, és azok demokratikus érvényesítésére, az 

ifjúsági munkára, valamint az energiademokrácia és 

fenntarthatóság témakörére helyeződött a hangsúly. Fontos cél 

volt továbbá, hogy a fiatalok képesek legyenek alkalmazni, 

megvalósítani a programok során látott és tapasztalt 

ismereteket mind egyéni, mind közösségi szinten. Jógyakorlat-

látogatások, érdekfeszítő előadások, vitafoglalkozások és 

műhelymunkák, valamint kreatív feladatok tették igazán 

izgalmassá a hetet. A Zemplén természeti kincsekben bővelkedő 

hegyvidéke tökéletes helyszínnek bizonyult, hiszen az 

energiákban gazdag vidék, valamint annak kulturális és 

társadalmi közege minden résztvevőre pozitívan hatott. A 

programok során mindenkinek lehetősége volt körbejárni, 

megismerni és szívébe zárni e gyönyörű tájat. 

A hét folyamán megvalósított tevékenységek között számos 

szakmai-, valamint kulturális- és kikapcsolódást elősegítő 

feladat szerepelt. Többek között az alábbi szakmai feladatok 

kerültek megvalósításra a hét folyamán: 

 műhelymunkák  

 innovációs beszélgetések 

 jógyakorlat-látogatások 

 terepbejárások 

Az estek folyamán nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a 

résztvevő fiatalok minél jobban megismerhessék egymás 
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kultúráját, gasztronómiai sajátosságait, és elfogadják az eltérő 

környezetből adódó különbségeket. Népi ételek készítésével, 

valamint népi táncokkal és játékokkal igyekeztünk az esti 

programokat igazán sokszínűvé tenni. 

 Kulturális és kikapcsolódást segítő programok: 

 a partnerországok hagyományos kultúr- és gasztronómiai 

estjei 

 ismerkedős játékok, csapatépítő tréningek 

 

Az Energia Demokrácia Mindenkinek! címet kapott 

csereprogramunk fő célja, hogy a résztvevők olyan 

ismeretekkel és élményekkel gazdagodjanak, amelyek 

hozzásegítik őket, hogy mind egyénileg, mind közösségi 

szinten egy „Élhetőbb Európa”kialakításán dolgozhassanak.  

 

A kérdéskört nemformális tanulási módszerek és gyakorlatok 

segítségével járjuk körbe, amelyek a kreatív gondolkodásmód, a 

vállalkozókészség és a feladatok gyakorlati megvalósításának 

készségeit erősítik. A tervezett tevékenységek között szerepelnek 

műhelymunkák, innovációs beszélgetések, csapatépítő 

foglalkozások, jó példák meglátogatása és terepbejárás. A 

programokat a Zemplén-hegység természeti- társadalmi- 

gazdasági kincseinek felkeresésével tesszük színesebbé. A 

meglátogatott helyszínek, vállalkozások működésének 

gazdasági, fenntarthatósági és közösségépítő aspektusaival 

ismerkedünk meg. A kezdeményezés során a tervezett 

programokat a földrajzi szemlélet szerint felosztott témanapokon 

valósítjuk meg, fókuszálva a fiatalság jogaira és azok 

demokratikus érvényesítésére, az ifjúsági munka, az 

energiademokrácia és a fenntarthatóság témakörökre. 
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Néhány tervezett szakmai program a szálláson: 

-„Munkavadász” – kerekasztal beszélgetés, melynek során a 

fiatalok munkahelyteremtő és közösségfejlesztő lehetőségeire 

fókuszálunk 

-„Energiakommandó” – csapatépítő tréning 

-„KlímaSTOP” – szituációs játék, drámafoglalkozás, 

csoportmunka 

„ 

-„Tudatos ÖKOtársadalom” – fókuszcsoport beszélgetés, 

csoportmunka 

-„Jogod van játszani!” – játékos vetélkedő 

-„Életút-tervezés” – kreativitást ás vállalkozókészséget igénylő 

feladat, pályaorientációs foglalkozás 

 

Napközben az alábbi jó példák és kikapcsolódást elősegítő 

helyszínek meglátogatása:  

- Sárospatak: A Sárospataki Főiskola meglátogatása, majd a 

Sárospataki vár megtekintése 

- Karos: A honfoglalás kori temető felkeresése, beszélgetés a 

honfoglaló magyarok életéről 

- Hejce: a hejcei kastély és Tokaj-hegyalja legnagyobb 

pincerendszerének bejárása, a helyi emlékmű megtekintése 

- Telkibánya: barangolás az aranybányában 

- Túrázás a Zemplén hegységben, az energiában gazdag pálos 

kolostorok romjaihoz 

- Hollóháza: a hollóházi porcelángyár felkeresése, gyárlátogatás 

- Füzér: kirándulás a füzéri várhoz 

- Boldogkőváralja: kirándulás a boldogkőváraljai várhoz 

- Vizsoly: a vizsolyi Biblia megtekintése 

- Tokaji borászatok felkeresése, beszélgetés a borászokkal a 

borászkodás helyi gazdaságban betöltött szerepéről 

A csereprogram során nagy hangsúlyt fektetünk egymás 

kultúrájának megismerésére/elfogadására is. Az esti 
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programjaink között szerepel a Felvidéki kultúr- és 

gasztronómiai est, Erdélyi kultúr- és gasztronómiai est, Palóc 

kultúr- és gasztronómiai est, melyek célja, hogy megismerjük az 

adott ország népszokásait, kultúráját, ízvilágát. 

Megszerezhető/fejleszthető kompetenciák: 
  

 Saját tanulási módszerek, erősségek, gyengeségek, 

készségek, alkalmasság értő ismerete 

 Oktatási és képzési lehetőségek ismerete 

 A kompetenciák változtatására és fejlesztésére való 

hajlandóságot támogató énkép, valamint a motiváció és a 

siker elérésében vetett hit megerősítése 

 Jártasság az együttműködésben különböző 

csoporthelyzetekben 

 Konstruktív kommunikáció és konfliktuskezelő készség 

 Együttműködésre épülő rugalmas csapatmunka. 

 Kezdeményezőkészség 

 Saját egyéni, kreatív és kifejezési szempontok másokéhoz 

való viszonyítása 

 Nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt 

 Különböző üzenetek átadása, megértése vagy másokkal való 

megértetése, tömör és világos beszéd, fontos információk 

kiszűrése, saját érvek meggyőző megfogalmazása, mások 

nézőpontjainak teljes mértékű figyelembevétele 

  

Módszerek: 

  

Nem- formális képzési módszerek: interaktív prezentáció, 

szituációs és szerepjátékok, irányított beszélgetés, egyéni 

feladatok és konzultáció, strukturált páros és csoportmunka, 

tematikus műhelymunka, jó gyakorlatok meglátogatása 
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A MEGVALÓSULT PROGRAMTERV 

fotódokumentációja 
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A PROJEKT EREDMÉNYEI 

Az „Energia Demokrácia Mindenkinek!” elnevezésű projektünk 

eredényeit az alább olvasható mutatószámokkal is igazoljuk. 

Projektünk 9 napja alatt rengeteg újdonsággal ismertettük meg 

a résztvevő fiatalokat, és olyan hasznos kompetenciákat sikerült 

elsajátítaniuk, amelyek hozzájárulnak személyes fejlődésükhöz.  

Projektünk rövid távú eredményei: 

 54 résztvevő 3 országból (Szlovákia, Románia, 

Magyarország) 

 minden résztvevő számára kiállított Youthpass 

tanúsítvány 

 50 db kiadvány 

 50 db leporelló 

 500 db szórólap 

 plakátok 

 több online és sajtómegjelenés 

 a partnerszervezetek országaiban való megjlenenés 

Projektünk hosszú távú eredményei:  

 a kapcsolati háló bővülése, hosszú távú együttműködés – 

tervek/ötletek/célok 

 további projekt ötletek 

 a résztvevő fiatalság látókörének szélesítése, ezáltal 

hozzájárulás az általuk képviselt térség 

szakmai/gazdasági fejlesztéséhez 
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RECEPTTÁR 

Az ifjúsági csere ideje alatt a partnerszervezetek fiataljainak 

lehetősége nyílt hagyományos nemzeti ételeik elkészítésére és 

kóstolására. Projektünk ideje alatt 3 fogást készítettek el a 

fiatalok. A felvidékről érkezők túrós csuszával, a erdélyiek 

székely lecsóval, a fogadó szervezet pedig disznótoros fogással 

kedveskedett a többieknek, amit a szállásadó biztosított. A 

közös főzések igazán jó hangulatban teltek és még jobban 

összekovácsolták a fiatalokat, továbbá hozzájárultak egymás 

kultúrájának megismeréséhez és elfogadásához. 

Alább pedig az elkészített fogások hozzávalóit és elkészítési 

módját ismertettük. Jó étvágyat hozzá!  
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 Juhtúrós sztrapacska 

 

Hozzávalók: 

 1 kg krumpli 

 40-45 dkg liszt 

 1 teáskanál só 

 2 tojás 

 50 dkg juhtúró (juhsajt) 

 15-20 dkg füstölt szalonna 

 tejföl 

 

Elkészítés: 

A krumplit meghámozzuk, és a reszelő apró lyukán 

megreszeljük, picit kicsavarjuk. Sózzuk, hozzáadjuk a tojást, és 

apránként a lisztet. A krumpli vizességétől függően változhat a 

liszt mennyisége, annyit tegyünk, amennyitől galuskaszerű 

tésztát nyerünk. 

 

Lobogó, bő, sós vízbe galuskákat szaggatunk a tésztából, és 

kifőzzük. A tapasztalatom szerint tovább kell főzni, mint 

amiután a galuskák feljönnek a víz tetejére, kóstolással ezt meg 

is lehet állapítani. 

 

A szalonnát apróra kockázzuk, és ropogós-pirosra sütjük, a 

túrót elmorzsoljuk, a sajtot lereszeljük. 

A leszűrt krumplis galuskákat hideg vízzel leöblítjük, és 

megforgatjuk a szalonnapörcös zsírban és a juhtúróban.  

 

Tejföllel megöntözve tálaljuk. 
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 Székely lecsó 

Hozzávalók: 

 60 dkg. zöldpaprika, 

 35 dkg. érett paradicsom, 

 25 dkg. házi füstölt kolbász,  

 só,  

 l nagy fej vöröshagyma,  

 3-5 gerezd fokhagyma,  

 1 mokkáskanál őrölt fekete bors, 

 2 evőkanál sertészsír,  

 1 púpozott evőkanál fűszerpaprika 

 

Elkészítés: 

A felhevített zsíron az apróra vágott vöröshagymát megpirítjuk, 

majd hozzáadjuk a felkarikázott zöldpaprikát, a zúzott 

fokhagymát és a felszeletelt házi kolbász. Ízesítjük sóval, őrölt 

fekete borssal, fűszerpaprikával és fedő alatt lassú tűzön 

pároljuk. Ha a paprika megpuhult hozzá tesszük a héjától 

megtisztított és kockára vágott paradicsomot, majd fedő nélkül 

készre főzzük.  

Friss fehér kenyérrel, száraz fehér borral kínáljuk. 

Tanácsok: 

A lecsó lényege a fokhagyma, amit nagyobb mennyiségben is 

adhatunk az ételhez.  

Van aki csípősen szereti: ekkor a hegyes- vagy cseresznye 

paprika ajánlott.  

Kínálhatunk hozzá köretet is, de leginkább a puliszka illik 

hozzá.  

Szabad tűzön, bográcsban is főzhető, ahogy mi is csináltuk. 
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LINKGYŰJTEMÉNY 

 

» http://www.eplusifjusag.hu/ 

» http://energie-demokratie.de/what-is-energy-

democracy/ 

» https://www.indiegogo.com/projects/energy-

democracy-crowdpublished-magazine-app 

» http://www.eurodesk.hu/nemformalistan 

» http://www.szakkepesites.hu/szakiranytu/formalis

_nonformalis_informalis.html 

» http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=URISERV:c11090 

» www.terragora.hu 

 

  

http://www.eplusifjusag.hu/
http://energie-demokratie.de/what-is-energy-democracy/
http://energie-demokratie.de/what-is-energy-democracy/
https://www.indiegogo.com/projects/energy-democracy-crowdpublished-magazine-app
https://www.indiegogo.com/projects/energy-democracy-crowdpublished-magazine-app
http://www.eurodesk.hu/nemformalistan
http://www.szakkepesites.hu/szakiranytu/formalis_nonformalis_informalis.html
http://www.szakkepesites.hu/szakiranytu/formalis_nonformalis_informalis.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV:c11090
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV:c11090
http://www.terragora.hu/
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SUMMARISE IN ENGLISH 

 

The "Energy Democracy for Everyone!" exchange program was 

realized in the county Borsod-Abaúj-Zemplén, Mogyoróska 

small township, in which the young 16-25 years old people was 

hosted by the program staff and volunteers of the Kárpátikum 

Foundation. This colorful and exciting program was attended by 

the highland Luminosus non-profit organization and the 

Transylvanian Simon Hollósy Cultural Association within 54 

participant altogether. This special exchange program, 

organized between 14 and 22 of March 2015, nearly doubled the 

program accommodation of enthusiastic 60 small villages, the 

population of Mogyoróska. 

The young people of the three countries took part in non-formal 

and informal learning processes to date knowledge on technical 

experience and competencies that are essential for a 'liveable 

Europe and environment' design. The topics mainly emphasises 

on the young people's rights, and their democratic assert; on 

the youth work, on energy democracy and sustainability. In 

addition to creative thinking, entrepreneurship and jobs in the 

practical implementation of skills the participants gained 

friendship and got experiences of a lifetime. 

  



 

31 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, 

VISSZAJELZÉSEK 

 

A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány szeretné kifejezni 

köszönetét az ERASMUS+ Programnak, hogy támogatásával 

megvalósulhatott az „Energia Demokrácia Mindenkinek!” 

elnevezésű csereprogramunk. Másodsorban szeretnénk 

köszönetet mondani partnerszervezeteinknek, az erdélyi Hollósy 

Simon Művelődési Egesület, és a felvidéki Luminosus Nonprofit 

Szervezet résztvevőinek, hogy a csere egész ideje alatt aktívan, 

teljes figyelemmel együttműködve vettek részt a programokon, 

és megtiszteltek bennünket. Nem utolsósorban szeretnénk 

kifejezni köszönetünket a Kárpátikum Alapítvány minden 

segítőjének, önkéntesének, és mindazoknak, akik valamilyen 

módon hozzájárultak a csereprogram sikerességéhez, és hogy 

elképzeléseink megvalósulhassanak. Bízunk benne, hogy a 

jövőben is találkozunk még! 

Támogató szervezeteink: 

 Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület (a 

facilitátori tevéknységet végezte) 

 Egység Műhely Egyesület 

 Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület 

 Polyán Egyesület 

 Terragora Vidékfejlesztési Szövetség 

 Ugar Egyesület 

 

https://www.facebook.com/pages/Karosi-Turul-Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91-%C3%8Dj%C3%A1sz-Egyes%C3%BClet/589597994473325
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A KÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ 

ALAPÍTVÁNY ELÉRHETŐSÉGE 

Az Alapítvány neve: Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

Rövid elnevezés: Kárpátikum Alapítvány 

Székhely: 3300 Eger, Kolozsvári u. 34. fsz/2. 
Jogállás: az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet 

Nyilvántartási szám: A-966 
Adószám: 18590070-1-10 

Bankszámlaszám: 62800307-11032333 
Az Alapítvány 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. 

Hivatalos weboldal: www.karpatikum.hu 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

Székhely: 3300 Eger, Kolozsvári u. 34. fsz/2. 

E-mail: info@karpatikum.hu 

 

Kuratórium tagjai: 

Kajati György elnök (Tel: +36 70/3328086) 

| kajatigy@karpatikum.hu 

 

"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.” 

 

http://www.karpatikum.hu/
mailto:info@karpatikum.hu
mailto:kajatigy@karpatikum.hu

