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Szálláshelyünk

Várkúti Turistaház és Kóborló Panzió

A szálláshely a Bükk-hegység déli lejtőjén Eger és Noszvaj között, erdei tisztáson, a Bükki 
Nemzeti Park területén található. A friss levegő, nyugalom és a barátságos szállásadók 
mind hozzájárultak ahhoz, hogy választásunk erre a helyszínre esett.

Programunk tervezése során fontosnak tartottuk, hogy olyan helyszínen legyünk, ahol 
szabadtéri elfoglaltságokra is lehetőség van, valamint ahol rendelkezésre áll nagy, közös 
helyiség a beltéri programok lebonyolítására - Várkúton mindkettő adott volt.

Az turistaház udvarán főzési lehetőség is rendelkezésre áll, mely kultúrestjeink 
gasztronómiai részéhez biztosította a megfelelő helyszínt.



3 

Az Erasmus+ program1

Az Erasmus+ program az Európai Unió 

2014-2020 között futó oktatási, képzési, 

ifjúságpolitikai programja mely kiegészül a 

sporttal is. Hét korábbi EU-s támogatási 

programot integrál egy komplex 

rendszerben, hozzájárulva ezzel a 

támogatott ágazatok közti együttműködés 

erősödéséhez is. 

A hétéves futamidejű program jelenleg 

14,7 milliárd eurós költségvetéssel 

gazdálkodik, melyből minden célkitűzést 

támogatnak. A leegyszerűsített 

finanszírozási szabályoknak köszönhetően 

könnyebben pályázhatnak a célcsoportok, 

így közel 4 millió európai polgár juthat 

támogatáshoz. Az ifjúsági szakmának a 

teljes keret közel 10%-a elérhető, ami 

mintegy 500.000 fiatal pályázó 

támogatását teszi lehetővé. 

Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál 

(kiegészülve a sporttal): 

Támogatja az egyének külföldi tanulási 

lehetőségeit az EU-n belül és kívül;

1 A szöveg, képek forrása: www.eplusifjusag.hu 

Oktatási intézmények, ifjúsági 

szervezetek, vállalkozások, helyi és 

regionális közintézmények és NGO-k 

közötti partnerségekhez nyújt 

támogatást; 

Az oktatás, képzés és ifjúsági szakma 

korszerűsítését szolgáló – innovációt, a 

vállalkozó szellemet és a 

foglalkoztathatóságot ösztönző – 

reformokhoz nyújt támogatást. 

Az Erasmus+ program a munkaerőhiány és 

munkanélküliség egymásnak ellentmondó 

mégis összekapcsolódó problémájának 

orvosolásán igyekszik segíteni azzal, hogy 

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. 

Magyarországon az Erasmus+ program 

oktatási és képzési fejezetét a Tempus 

Közalapítvány koordinálja, az NCSSZI 

Erasmus+ Ifjúsági Programiroda pedig az 

ifjúsági fejezet nemzeti irodája. 

http://www.eplusifjusag.hu/
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Ifjúsági cserék2

Az Erasmus+ három pályázati 

kategóriában (Egyéni mobilitás (KA1), 

Innovációt és bevált gyakorlatok 

megosztását célzó együttműködések 

(KA2), Szakpolitikai reformok támogatása 

(KA3) és egyes sport tevékenységekre) 

lehet pályázni. 

A KA1 – Egyéni mobilitás kategórián belül 

három tevékenységre nyújtható be 

pályázat: 

Ifjúsági csere 

Különböző országokból érkező fiatalok 

(13-30 év közöttiek) csoportjainak teremt 

lehetőséget a találkozásra és az egymástól 

való tanulásra (5-21 napig). Lehet két, 

három- vagy többoldalú, különböző 

európai uniós és azon kívüli országok 

nemzetközi együttműködésével. 

2 A szöveg, képek forrása: www.eplusifjusag.hu 

Európai Önkéntes Szolgálat 

Lehetővé teszi 17-30 év közötti fiatalok 

számára, hogy teljes idős önkéntes 

szolgálatban vegyenek részt maximum 12 

hónapig az Európai Unió tagországaiban és 

azokon kívül 

Szakemberek mobilitása 

Keretében szeminárium, képzések, 

partnerkereső tevékenység, tanulmányút 

és jobshadowing (szakmai látogatás) 

támogatható ifjúsági szakemberek részére 

http://www.eplusifjusag.hu/
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A tanulmányi célú mobilitás fejleszti a 

résztvevők készségeit, személyiségüket és 

növeli esélyeiket a munkaerőpiacon. A 

projektek a nemzetközi mobilitást segítik 

elő. 

Célja a nemformális tanuláson keresztül a 

fiatalok kompetencia- és 

készségfejlesztése; a fiatalok demokratikus 

részvétele; az ifjúsági munka 

minőségfejlesztése, valamint a hátrányos 

helyzetű fiatalok elérése. 

Az ifjúsági cserék 

Különböző országokból érkező fiatalok 

csoportjainak teremtenek lehetőséget a 

találkozásra és az egymástól való 

tanulásra. A fiatalok együtt valósítják meg 

a programot, amit az ifjúsági csere előtt 

közösen dolgoznak ki. Az ifjúsági csere 

lehetőséget nyújt a fiatalok számára, hogy 

fejlesszék kompetenciáikat, új kultúrákkal, 

szokásokkal és életmódokkal 

ismerkedjenek meg, leginkább a peer 

learning módszerével. Továbbá a 

résztvevők szolidaritása és demokratikus 

értékrendje is erősödik. A csere lehet két, 

három- vagy többoldalú, különböző 

európai uniós és azon kívüli országok 

nemzetközi együttműködésével. 

A tevékenység időtartama 5-21 nap 

közötti kell, hogy legyen (utazással töltött 

napokat nem számolva). 

A megvalósítás helyszíne az egyik 

résztvevő országban kell, hogy legyen. Ez 

lehet program-, és partnerország is. 

A résztvevők korosztálya 13-30 év közötti 

lehet. 

A résztvevők száma minimum 16 

maximum 60 résztvevő lehet. 

A projekt időtartama az előkészítéssel, 

megvalósítással, értékeléssel és 

utókövetéssel együtt minimum 3 

maximum 24 hónap lehet. 



 
 

 
6 

Vissza a földekre! 

Projekt indító gondolatok 

Terjedőben van egy mozgalom Nyugat-

Európában, a „Reclaim the Fields”, azaz 

„Vissza a földekre”, melynek lényege, hogy 

a fiatalok visszataláljanak a termőföldhöz, 

az önellátáshoz. E kezdeményezés 

gondolatrendszerét vettük alapul a csere 

során. Egyre nagyobb problémát jelent, 

hogy a fiatalok eltávolodtak a 

természettől, az élelmiszertermeléstől, a 

vidéki élettől. Nem látnak lehetőséget a 

mezőgazdaságban, az önellátásban, a 

legtöbb esetben a nagyvárosokban 

képzelik el a jövőjüket. Ez több 

szempontból is problémás, hisz így a vidék 

lassan teljesen elöregszik, elnéptelenedik, 

valamint olyan tudás vész el, melyet a 

fiatal generációnak kellene továbbvinnie. E 

gondolatmenet és az ehhez kapcsolódó 

tudás megszerzésének céljából tartottuk 

fontosnak e projekt létrejöttét. 

 

 

A projekt céljai 

Különféle informális és nemformális 

tanulási módszerekkel megmutatni a 

fiataloknak, hogy milyen lehetőségek, 

adottságok vannak a vidékben, a 

mezőgazdaságban, valamint, hogy a 

hátrányos helyzetű területeken milyen 

remek lehetőség a vidéki önellátáshoz, 

gazdálkodáshoz való visszatérés. A vidéki 

élet, a vidéken való életben maradás 

nagyban függ a közösségtől, így nagyon 

fontos létrehozni, megőrizni vidéki 

közösségeinket. A projekt megvalósítása 

során a résztvevők számára lehetőséget 

biztosítunk, hogy véleményüket, 

elképzeléseiket megoszthassák egymással, 

így ők is támogató közösséggé váljanak, 

melyet hazatérve bővíthetnek, 

kivetíthetnek környezetükre. Motiváljuk 

őket, hogy ne féljenek közösségi 

kezdeményezéseket kialakítani, belevágni 

olyan életmódba, mely elsőre nehéznek 

tűnhet. Olyan hasznos tudással és 

tapasztalattal gyarapodnak, amelyet a 

jövőben kamatoztatva sikeresen 

együttműködhetnek, jó projekteket 

valósíthatnak meg és a kialakult 

szemléletet elterjeszthetik a 

környezetükben.  

Nagyon fontos, hogy a résztvevők 

meglássák, hogy a fiatal társadalom 

mekkora erővel tud hatni a közvetlen 

környezetének fejlődésére.  
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Fő prioritásként szerepel az összefogás 

elősegítése, a hosszú távú tervezés 

elsajátítása és olyan elfeledett, újra 

felfedezett, vagy alternatív megoldások 

keresése, mellyel a saját térségükben 

fenntartható, tudatos szemléletű 

társadalmat hozhatnak létre.  

 

Támogatjuk, hogy a program során 

elsajátított tudást továbbfejleszthessék, a 

jövőben akár hasonló projektek során is 

hasznosíthassák. A kapott tudással, 

gondolkodásmóddal a résztvevők egy 

olyan szárnyait bontogató, egész Európára 

kiterjedő mozgalomnak lehetnek a részei, 

melyek számos aktuális problémára 

megoldást jelenthetnek. 

 

 

A csere alatt használt nemformális és 

informális tanulási módszerek 

 

A program során leggyakrabban 

alkalmazott módszerek a kiscsoportos 

foglalkozások, különféle gyakorlatias, 

tervezési- és probléma megoldási 

feladatok elvégzése, prezentálása, 

jógyakorlat látogatások, emellett külön 

figyelmet és időt fordítunk a 

tapasztalatcserére, a közösségépítésre 

csapatépítő feladatokkal, és a reflexióra 

is.3 

 

  

                                                
3 Képek forrása: www.tankonyvtar.hu,  

www.fertilla.hu,  www.energiacentrum.com  

http://www.tankonyvtar.hu/
http://www.fertilla.hu/
http://www.energiacentrum.com/
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A pályázó szervezet 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

2006-ban alakult Egerben, jelenleg a 

központi székhely mellett 5 hazai 

megyében rendelkezik telephellyel. 

 

Az alapítvány működése során a következő 

fő célterületre koncentrál. 

 A kárpát-medencei magyar kulturális 

és természeti örökségek 

népszerűsítése, valamint széles 

nyilvánosság előtti megjelenésének 

támogatása. 

 Globalizálódó világunkban a 

magyarsághoz kötődő értékek, 

termékek (hungarikumok), 

hagyományok és tevékenységek 

regionális szerepének erősítése, és 

általa az emberek identitástudatának 

növelése. 

 A magyarországi és a határon túli 

nemzedékek és nemzetiségek 

egymáshoz való közeledésének, 

egymás mindennapi életével, 

szokásvilágával és helyi kultúrájával 

való megismerésének elősegítése. 

 

 A kárpát-medencei közösségek 

természet- és társadalombarát 

életképének kialakításában való 

részvétel.  

 A Kárpát-medence eddig mind 

társadalmi, mind természeti 

szempontok szerint feltáratlannak 

ítélhető, illetve kevéssé ismert, de 

turisztikai értékkel rendelkező 

területeinek felkutatása. 

 A Kárpát-medencei falusi turizmus, az 

ökoturizmus és a gyógyturizmus 

népszerűsítése hazánkban és 

határainkon kívül – különös tekintettel 

az ifjúság körében. 

 A tudományos eredmények 

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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 

 

 

 

  Név: Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

  Elnök: Dr. Kajati György 

  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 partnerszervezetek 

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 is 

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 

küldött a pályázati helyszínre. A fiatalok 

főleg Máramaros, Szatmár, Szilágy és 

Kolozs megyéből kerültek kiválasztásra. A 

kísérők személye az eredetileg tervezett 

két személy elfoglaltsága miatt változott, 

így 2 fő, ifjúsági cserében már részt vett, 

tapasztalt fiatal került ebbe a pozícióba. 

 

 

  Név: Hollósy Simon Művelődési Egylet 

(Asociatia Culturala Hollosy Simon) 

  Elnök: Zahoránszki István  

  Székhely: str. Lucian Blaga nr. 48, Sighetu 

Marmatiei 

  Jogállás: Önálló jogi személy, civil 

szervezet 

  Nyilvántartási szám: 5954348 

 

Locator Környezet- és Városvédő 

Egyesület 

A Locator Város- és Környezetvédő 

egyesület 2004 Decemberében alakult 

meg Zentán.  

 

Azóta megállás nélkül azon dolgozunk, 

hogy főként fiatalok bevonásával szebbé 

és jobbá tegyük környezetünket. 

Természetesen két lábbal állunk a földön 

és tudjuk, a világot nem válthatjuk meg, 

de az is bizonyos, hogy minden pozitív 

megmozdulással javíthatunk rajta egy 

kicsit. 
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Tevékenységek: 

 Gyógyító jókedvet viszünk a zentai

kórház gyermekosztályára. Az utóbbi

néhány évben a gyermekosztály

ideiglenes lakóinak sikerült minden

karácsony előtt egyhetes programot

szerveznünk, amit csomagosztással

koronáztunk meg. Ez az egy hét alatt a

gyerekekkel közösen készültünk a

karácsonyra, díszeket készítettünk,

amik felkerültek a karácsonyfára, vagy

a folyosóra, szobákba varázsoltak

karácsonyi hangulatot.

 A pillepalackok világszerte sok fejfájást

okoznak mindenkinek. Nincs ez

másként nálunk sem. A palackok

gyűjtéséhez a VI. Nyári Ifjúsági

Játékokon fogtunk hozzá, és azóta is

rendszeresen ott vagyunk a fiataloknak

ezen a népszerű rendezvényen. És

reméljük, így lesz ez a továbbiakban is.

Mivel elsősorban a legfiatalabbakban,

az óvodásokban és az általános

iskolásokban szeretnénk tudatosítani a

műanyag palackok környezet-

szennyező hatását és ezzel együtt a

szelektív hulladékgyűjtés, valamint az

újrahasznosítás fontosságát. Ismeret-

terjesztő előadásokat tartottunk az

általános iskolákban, ezeket pedig egy

nagyszabású palackgyűjtés követte,

melynek során több tonna palackot

sikerült az újrahasznosítással

foglalkozó cégekhez eljuttatni.

 Örömünkre szolgál, hogy egyre

szorosabb és gyümölcsözőbb

kapcsolatokat építünk ki más Vajdasági

települések (Szabadka, Topolya)

környezetvédő egyesületeivel.

Reméljük, az elkövetkező időkben

egyre több civil szervezettel sikerül

majd együttműködnünk a határon

innen és a határon túl egyaránt. A

kapcsolatépítést nagyon fontosnak

tartja szervezetünk, ezért

különösképpen örömünkre szolgált,

hogy részt vehettünk ezen az

Erasmus+ programon, melynek témája

felkeltette érdeklődésünket, és a

program beigazolta várakozásainkat.

  Név: Locator Környezet és Városvédő 

Egyesület (Udruženje "Locator") 

  Elnök: Szepesi Zoltán 

  Székhely: Glavni trg 18, Senta 

  Jogállás: Önálló jogi személy, civil 

szervezet 

  Nyilvántartási szám: 08848661 
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A megvalósult program, a 
résztvevők szemszögéből 

1. nap (vasárnap)

A vasárnapi nap délutánja az érkezésről, a 

szállás elfoglalásáról, majd ezután az 

ismerkedésről szólt. A vendéglátóink (a 

fogadó szervezet) helyi, friss alapanyagból 

készült, saját főzésű tyúkhúslevessel 

kedveskedett nekünk, hisz jól kifáradtunk 

a hosszú úton (főként a vajdaságiak az 

órákig tartó várakozásban a határnál). 

Miután elfoglaltuk a szállásunkat és 

végeztünk a regisztrációval, 

hozzájutottunk a névkártyákhoz, melyek 

segítettek abban, hogy pillanatok alatt 

megtanulhassuk mindenki nevét.  

Mire összegyűlt a csapat, kezdődött is a 

program. Első körben egy rövid 

tájékoztatón vettünk részt, melynek 

témája az Erasmus+ program volt. Ezután 

következett az este ismerkedős, 

csapatépítő szakasza, mely igen jól telt. 

Úgy gondoljuk, hogy a hét legelső 

napjának végére már sikerült is egymásra 

hangolódnunk . 

2. nap (hétfő)

A mai napot úgy kezdtük, ahogy a tegnapit 

befejeztük – ismerkedéssel. Most azonban 

nem a személyeken, hanem a 

szervezeteken volt a hangsúly. 

Meghallgattuk a Kárpátikum Alapítvány, a 

Hollósy Simon Művelődési Egylet, valamint 

a Locator Egyesület bemutatkozását. A 

Power Point prezentációkkal kísért 

bemutatkozókban szó volt a szervezetek 

kialakulásáról, célokról, tevékenységekről, 

valamint megvalósult programokról és 

jövőbeli tervekről is. 

A prezentációk után a hallgatóság 

lehetőséget kapott a kérdezésre, és 

megbeszéltük azt is, egyes országokban 

milyen nehézségeik vannak a civil 

szervezeteknek. A bemutatkozások után 

rátértünk a hét tervezett programjának 

megbeszélésére. Ez azért is volt fontos, 

mert az előre összeállított programhoz 

képest történtek változások. 
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Megvitattuk, hogy melyik nap mi is fog 

történni (hacsak az időjárás nem szól 

közbe), valamint azt is, hogy melyik 

programhoz mire lesz szükség, ki miért 

felel, és kit lehet keresni az esetlegesen 

felmerülő problémákkal. 

Miután minden, a hét gördülékenységéhez 

szükséges fontos dolgot kiveséztünk, 

rátértünk a csere témájára is. Első körben 

a csoport egyik tagja összefoglalta a Vissza 

a földekre eszméjét, a mozgalom lényegét. 

Ezek után már nem volt szükség a 

beszélgetés noszogatására, hisz szinte 

mindenkinek volt véleménye a témával 

kapcsolatban. Mivel sokfelől érkeztünk, 

több nézőpontot is meghallgathattunk, 

hisz volt olyan csoporttag, akinek 

rokonsága a mai napig foglalkozik 

gazdálkodással, de olyan is, aki mindig is 

lakásban élt és alig találkozott életében 

ezzel. 

A délelőtt gyorsabban eltelt, mint amire 

számítottunk – és a gyorsan elköltött ebéd 

után gyalogosan indultunk Noszvajra, ahol 

Antik Antihoz, az Észtországból származó 

kovácshoz voltunk hivatalosak. 

Az erdei és falusi séta után izgatottan 

érkeztünk meg. A kovácsműhelyben 

mindenki, akinek volt elég bátorsága 

próbára tehette magát, mint kovács, 

ezután pedig a csoport asztalhoz ült, és 

vacsora mellett beszélgettünk Antival, aki 

a kovácsmesterségről, a gazdálkodásról 

(hisz a vas mellett növényekkel és szőlővel 

is foglalkozik) és a saját erőből való 

boldogulásról beszélgettünk. 

Hazatérve Youthpass naplót töltöttünk, és 

a soron következő csapat összefoglalta a 

nap történéseit. (Ez minden napunkon így 

fog történni.) 

Az este további része is kellemesen telt, a 

fogadó szervezet kultúrestjén folytattuk az 

ismerkedést, jó hangulatban. 
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3. nap (kedd)

A kedd délelőtt újra csoportos 

témafeldolgozással telt. Mai 

beszéd/vitatémánk a fiatalok közösségi 

mezőgazdálkodása volt – jó dolog-e az, ha 

egy csoport együttesen fog bele a földekre 

való visszatérésbe. Megnéztünk egy pár 

perces riportvideót, ahol egy fiatalokból 

álló csoport megelégelve a nagyvárost 

vidékre költözött és teljesen puritán, 

önellátó életet kezdett. 

Beszélgetésindítónak ez tökéletesen meg 

is felelt, a csoportunkban többféle 

vélemény is megjelent: volt, aki ezt már 

túlzásnak tartotta, volt, aki pedig a 

teljesen kiteljesedett megoldásnak. Szóba 

kerültek a pro és kontra érvek, valamint a 

felmerülő problémák is. Beszélgetésünk 

ezután más irányba terelődött, ahol 

ugyancsak vitahelyzet adódott, méghozzá 

a gépesítés okán.  

Volt, aki megengedettnek, sőt 

elengedhetetlennek tartotta a gépek 

használatát. 

Olyan is akadt, aki teljességgel 

feleslegesnek, az eszme elrontójának 

gondolta. Végül kompromisszumra jutott a 

csoport, úgy egyezett meg, hogy mindig az 

adott helyzetet, körülményeket kell 

figyelembe venni, és az adott gazdálkodó 

csoportnak eldöntenie, hogy mi fér bele a 

közösségükben és mi nem. (Ez 

véleményünk szerint alapból is így alakul, 

hisz hasonló gondolkodású emberek 

alkotják ezeket a közösségeket.) 

Ebéd után Egerbe mentünk, ellátogattunk 

egy általános iskola öko-napjára, ahol a 

Terragora Vidékfejlesztési közösség is 

képviseltette magát, palántákat vittek, 

melyeket megmutattak a gyerekeknek és 

még babot is csíráztattak velük közösen.  

Ezt a programot hasznosnak találtuk, hisz 

a környezeti nevelést, a növények 

ismeretét és szeretetét, az ilyen típusú 

gondolkodás támogatását nem lehet elég 

korán elkezdeni. 
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Az ökonap után visszatértünk Várkútra, 

ahol a délután további részében mi is 

kertészkedtünk. A csoport 

megismerkedett a palántázással, a 

vetéssel, valamint a program lezárásaként 

gyümölcsfákat ültettünk el. 

Kora este a Hollósy Simon fiataljai 

máramarosi kultúrestjének keretében 

helyi ételspecialitást készítettünk a 

szabadban. 

4. nap (szerda)

A mai napon már délelőtt elhagytuk a 

szállást, és az egész napot Egerben, a 

szabadban töltöttük. Délelőtt 

ellátogattunk az első egri közösségi kertbe, 

ahol a kert vezetőjével és az ötletgazdával, 

Nagy Gáborral beszélgettünk.  

Ezután kijelöltünk egy „Vissza a földekre!” 

parcellát, ahová közösen vetettünk és 

hagymát duggattunk. Reméljük, a 

zöldségek elfogyasztása közben eszébe 

jutunk majd a kertészeknek   

Itt is ebédeltünk a kertben, majd 

felkerekedtünk, hisz délután már másik 

programunk volt. 
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Komlósi Csabával találkoztunk az 

Érsekkertben, ahol a jó időnek 

köszönhetően a fűben ülve beszélgettünk. 

Csabával a vásárlói közösségekről, öko-bio 

gazdálkodásról, és tudatos vásárlásról 

beszélgettünk. Mesélt nekünk a Batyuról, 

nehézségeiről, valamint más - 

életképesebbnek is mondható – vásárlói 

közösségekről is. 

Várkútra visszatérve a Locator vette 

kezébe az irányítást, vacsorára 

ínycsiklandozó helyi ételeket készítettek 

nekünk, miközben helyi történeteket is 

meghallgathattunk tőlük. 

5. nap (csütörtök)

A mai nap sem maradtunk egy helyben, 

reggeli után egyből indultunk, s Balaton 

településéig meg sem álltunk. Itt egy igazi 

tanyasi kalandban vettünk részt, élesben, 

szemtől szembe tapasztalhattuk meg, 

milyen, ha az ember valóban visszatér a 

Földekre.  

A balatoni Pannon tanyán 

megismerkedtünk Dóczy Imrével, aki 

családjával Budapestről költözött a 

tanyára, és kereskedőből gazdává, 

állattartóvá vált.  
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Elmesélte nekünk történetüket, miközben 

körbejártuk a tanyát, és megismerkedtünk 

a „lakókkal”. Tartanak ott lovat, szürke 

marhát, mangalicát, nyulakat, szamarat. 

Társaink voltak az ugribugri mudik, 

valamint egy kuvasz is.  

Sok hasznos tapasztalattal gazdagodtunk, 

legfőképp azzal, hogy „igenis 

megvalósítható mindez”. Ebédünk ottani 

friss alapanyagokból állt, melyet 

beszélgetéssel egybekötve, a szabadban az 

állatok közt fogyasztott el a társaság.  

Ebéd után, nehezen hagyva ott a tanyát 

ugyan, de visszaindultunk Egerbe, mert 

már várt minket Mészáros Ákos, hogy 

bemutassa vállalkozását. Ákos 

szőlőmaggal, ezen belül is főként szőlőmag 

olajjal foglalkozik. A felnémeten található 

üzemben minden gépét megnézhettük, 

valamint beszélgettünk a szőlőmag és 

olajának felhasználásáról, hatásairól is.  

Kóstolót kaptunk – nemcsak a szőlőmag 

olajból – hanem egy vállalkozás 

mindennapjaiból, nehézségeiből, és a 

megoldási lehetőségekből is. 

Az esti mindennapi teendők és élmények 

megvitatása után a vacsora és szabad 

program várt ránk. A társaság legnagyobb 

része fellátogatott a nem messze található 

kilátóponthoz, majd pihenéssel töltötte az 

időt. 

6. nap (péntek)

A mai nap a szálláson maradtunk. Délelőtt 

egy téma feldolgozásával foglalkoztunk, 

minek az volt a lényege, hogy kell-e, hogy 

teljesen önellátók legyünk. A beszélgetés 

lényege az volt, hogy az önállóság egyenlő-

e azzal, hogy mindent magunk oldunk 

meg, vagy az a jobb, ha mindenki csak egy 

részét és a közösség egymásnak segítve, 

cserekereskedelemben él. (itt kicsit megint 

visszatértünk a kommunás témához is). A 

beszélgetés közben a tegnapi tanya is 

felmerült példaként. 
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Ott azt mondta a gazda, hogy a 

legnagyobb hiány náluk a közösségi élet 

terén van, pedig mennyivel könnyebb 

lenne mindent, ha nem mindent magának 

kellene, hogy megcsináljon az ember.  

Ezután arról beszélgettünk, hogyan is 

lehet közösséget fejleszteni, kinek mi a 

véleménye, milyen programok vagy 

cselekvés kell ahhoz, hogy közösség 

alakuljon pl. 1-1 településen. (Lehet-e 

egyáltalán tudatosan kialakítani 

közösséget.) Arra jutottunk, hogy a 

határon túli magyaroknál annyiban 

másabb a helyzet, hogy sokkal erősebb a 

közösségük már magyarságuk miatt is. 

Délután különböző szituációs feladatokat 

csináltunk, az előző napok témájában, 

azután pedig vendégül láttuk Varga Rita 

építészt, akivel kint a szabadban, 

sötétedésig beszélgettünk, miközben a 

társaság pár tagja sütötte a vacsorát. Rita 

környezettudatos építkezéssel foglalkozik 

s a téma az volt, hogy hogyan lehet 

természetese alapanyagokból is 

ugyanolyan lakást készíteni. 

Nagy érdeklődéssel hallgattuk, hogy egyre 

jobban elterjedtek a szalmabála s 

vályogházak, s hogy hobbit-házat is 

könnyen építhet akár magának is az 

ember. 

A beszélgetés után Ritát is vendégül láttuk 

vacsorára. 
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7. nap (szombat)

A mai nap teljes egészében Várkúton 

zajlott, mégis legalább olyan mozgalmas 

volt, mintha mentünk volna valahova. A 

délelőtt ki-ki kis csoportokban 

munkahelyteremtő agrárprojekteket 

terveztünk hátrányos helyzetű 

településekre. A cél az volt, hogy olyan 

ötletekkel álljunk elő, melyek segítenek a 

rossz körülményű településeknek a 

felzárkózásra. Minden csapat ugyanannyi 

időt kapott a kidolgozásra, majd 

bemutattuk egymásnak az ötleteket. Sok 

nagyon jó ötlet született – biomasszával, 

brikettálással kapcsolatos, tehát kicsit 

átértelmezett, de működőképes és 

fenntartható, sok munkahelyet teremtő 

projekt, valamint almatermelés és a 

hozzákapcsolódó feldolgozóüzem 

létrehozása is. Ez csak pár darab, amit itt 

felsorolok, de mind jól sikerült. 

Délutánra két programunk is volt, az egyik 

a plakátkészítés, a másik pedig a kisfilm 

forgatás. 

Első körben az volt a terv, hogy mindenki 

külön filmet forgat, de aztán kitaláltunk 

egy jobb ötletet, mely spontánabb volt. Itt 

az volt a lényeg, hogy csak pár szóban 

kellett 1-1 kérdésre válaszolni, mindezt 

gyorsan. 

Nagyon vicces és érdekes válaszok 

születtek, a videó megnézésekor jókat 

derültünk, és jó tapasztalat volt, hogy 

láthattuk kinek mi a fontos egy-egy 

kérdésben, vagy épp mit tartott a hét 

programjaiból a leghasznosabbnak. 

A videózáson felbuzdulva úgy döntöttünk, 

hogy az egyik plakát készítését is 

mozgóképen örökítjük meg. (E plakát 

tervét a Vissza a jövőbe, című film adta, kis 

módosítással „Back to the fields” lett, és 

az egész csereprogram témáját, a 

gazdálkodást mutatja be.) A plakát 

készítésében többen is részt vettek, ki-ki 

hozzátett valami apróságot. 

Búcsúesténken tábortüzet gyújtottunk, 

sokáig beszélgettünk, még közös éneklés is 

volt  
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8. nap (vasárnap)

Utolsó nap. Ez a nap félig a lezárásról, 

összegzésről, búcsúról szólt, de egy 

részben arról is, hogyan lehetne 

megőrizni, továbbvinni az itt 

tapasztaltakat. Mindnyájan úgy gondoltuk, 

hogy ez a bő hét csak valaminek a kezdete, 

a továbbiakban is azon kell 

munkálkodnunk, hogy közösen tudjunk 

valamit még létrehozni, újra 

találkozhassunk egymással, s 

dolgozhassunk, tanulhassunk együtt. 

Összeült a csapat, s megbeszéltük a hetet. 

Összefoglaltuk, mi volt, ami a legjobban 

sikerült, min kellett volna javítani 

(mindenki nagyon pozitív volt ) 

Felmerült, hogy mikor lesz a legközelebbi 

alkalom, hogy találkozunk, s mindenki 

nagyon bizakodó volt.  

A beszélgetés után kiöltésre kerültek a 

Youthpass tanúsítványok is. 

Ezután elkezdtünk pakolni, készülődni a 

hazaútra. A búcsúzkodás után ki-ki elindult 

hazafelé. 
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A meglátogatott jógyakorlatok 

Antik Anti 

Kovácsműhely eredetileg nem volt a 

programtervben. Egy másik tervezett, de 

végül elmaradt program helyett 

választottuk a noszvaji kovácsműhelyt, 

több okból is. Antik Anti életszemlélete és 

munkássága kiemelkedő a környéken. 

Valamint ő nem „csak” kovács, hanem 

gazdálkodó is. Szőlője van, bio bort készít, 

kertészkedik, vendéglátós. Érdemes 

megismerni, elbeszélgetni vele életről, 

munkáról, hisz tapasztalatból beszél és 

nagyon sok érdekes tudással tudja 

felvértezni az ide érkezőt. 

Antik Anti Észtországból érkezett 

Magyarországra, Noszvajra családjával. 

Származása és szakmája miatt is 

különlegesnek, „csodabogárnak” számít, 

pedig nem sokban különbözik más 

emberektől. Ő is csak próbálja élni és 

élvezni az életet. Szerencsés, hisz olyan 

szakmát űz közel 20 éve, melyet szeret. 

Szerencsés, mivel a borászkodás, a 

kertészkedés, a vendéglátás, az új 

emberekkel való találkozás, az ételek-

italok szeretete része az életének, és 

boldoggá teszi őt.  

De ez nem csupán a szerencsének 

köszönhető. Kemény munka áll mindezek 

mögött, de ez a munka mégis 

boldogsággal tölti el, hisz az álma 

megvalósulásáért dolgozik. 

Az Antik Antinál töltött pár óra alatt 

csoportunk megismerkedett a 

kovácsmesterséggel, ki is próbálhatta azt. 

Megkóstolhattunk helyben készült (és sok 

részben helyben is termesztett) 

tradicionális észt ételeket és kellemesen 

elbeszélgettünk Antival. Sok tapasztalatát 

megosztotta velünk, főként azt, hogy 

miként lehet ennyi munka mellett is ilyen 

vidám és boldog életet élni. 
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Közösségi kert, Eger 

Eger első közösségi kertjét nem lehetett 

kihagyni a programból, hisz mindazt 

képviseli, melyet a programmal 

szeretnénk elérni – mindenkinek

lehetőséget adni arra, hogy 

visszatérhessen a gazdálkodáshoz, még 

akkor is, ha anyagi, vagy bármilyen 

akadályba ütközik a földhöz jutás.  

Az egri közösségi kert egy másik okból is 

közel áll a fogadó szervezet szívéhez. A 

kezdetektől aktívan bekapcsolódtunk a 

létrehozási munkálatokba, és nem 

gondoltuk volna, hogy el lehet ezt érni, 

amit sikerült. Nagyon rossz állapotban 

lévő területen, egy növénytermesztésre 

alkalmas kert került kialakításra, melyen 

még közösségi tér is helyet kapott. 

A kert kialakításának célja ugyanaz volt itt 

is, mint a többi, manapság egyre 

népszerűbbé váló városi kertek esetében. 

Földhöz juttatni a gazdálkodni vágyókat, 

lehetőséget adni a városi embernek is a 

kertészkedésre.  

Valamint találkozási helyet adni egy olyan 

közösség számára, akik hasonlóan 

gondolkodnak gazdálkodásról, életről, 

környezetvédelemről, fenntarthatóságról. 

Több hazai városi kerttel szemben 

azonban ez a terület nem a belvárosban, a 

lakóházak között, hanem külterületen 

helyezkedik el, valamint az 1-1 emberre 

jutó földdarabka is jóval nagyobb lett. A 

kert kialakítása nem valósulhatott volna 

meg pályázati támogatás nélkül, hisz olyan 

mértékű munkálatokat kellett elvégezni, 

melyek az érdeklődő magánszemélyeknek 

óriási költséggel járt volna.  

Az kert kialakításán több civil szervezeti 

tag, és önkéntes kertészkedni vágyó 

együttesen munkálkodott. A program 

2013 tavaszán indult az egri H-Union 

Szövetség „vezetésével”, és egy év alatt 

sikerült feltörni és művelhetővé tenni a 

több mint tíz éve parlagon lévő, majd’ 

háromezer négyzetméteres területet. Első 

lépés volt a nagy mennyiségű szemét 

eltakarítása, majd a komolyabb 

földmunkák. Ezután parcellázás, valamint 

kerítés kialakítása. Közben folyamatosan 

érkeztek a leendő kertészek, ki-ki 

választott területet is. 

Kertészenként 40-50 négyzetméteres 

parcellák kerültek kiosztásra, melyeken 

mindenki kedvére termeszthet zöldséget, 

gyümölcsöt, fűszereket. A kertben 

található gyümölcsfák közös használatúak, 

szerencsénkre a több évnyi elhanyagoltság 

ellenére is egészségesek és jól termők. 
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A kezdeti munkálatok és a kert 

parcelláinak gazdára találása után 

kezdődött az igazi „gazdálkodás”. 2014-re 

tavaszán-nyarán már mindenki ültetett, 

vetett, palántázott, melynek meg is lett a 

következménye: a kert immáron elkezdett 

valódi veteményessé válni. 2014 őszén az 

első rendezvény is megtartásra került a 

kertben, mintegy felavatva a közösségi tér 

részt: a kertészek, és a létrehozó 

szervezetek tagjai együtt főzték a 

zakuszkát, melyből aztán mindenki 

jóllakott és „elvitelre” is maradt. 

Ott jártunkkor a csoport megnézte a 

kertet, valamint beszélgettünk a H-Union 

Szövetség elnökével, Nagy Gáborral is a 

kertről, nehézségekről, múltról, jelenről, 

jövőről. Ezután közösen ültettünk, 

duggattunk hagymát és vetettünk 

magokat. 

Pannon tanya 

Van egy hely, Balaton településtől pár perc 

sétára a főút mellett. Ez a hely, a Pannon 

Tanya egy háromgyermekes család 

otthona. Az ifjúsági cserénk témájához 

szervesen kapcsolódik, hisz ők 

megvalósították azt, hogy visszatértek a 

termőföldhöz, gazdálkodni kezdtek, nem is 

akárhogy. Dóczy Imre, a gazda, a családfő 

volt kalauzunk ezen a csodálatos világban, 

aki készségesen elmesélte történetüket, és 

nagyon sok dolgot tanultunk az itt és vele 

töltött idő alatt. 

A család 2006 nyarán költözött 

Budapestről vidékre, motivációjuk pedig 

az volt, hogy gyermekeiket tiszta levegőn 

neveljék, tiszta és egészséges 

élelmiszereket egyenek és megismerjék, 

megszeressék és tiszteljék a földet, a 

növényeket és állatokat. Elegük lett a 

rohanó nagyvárosi életből, ezért úgy 

döntöttek megváltoztatják életüket. Ez 

olyannyira sikerült, hogy gyermekeik 

számára mára teljesen természetes a 

lovaglás, az állatok és a velük járó munka. 
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Ismeretlen viszont az allergia, az elhízás és 

hasonló civilizációsnak nevezett 

problémák. Unatkozniuk pedig itt 

teljességgel lehetetlen. Természetesen 

ennek elérése, a tanyasi élet sok munkát, 

kitartást és odafigyelést igényel, de az 

állatok között sétálva érezni lehet: megéri.  

Az állattartás csínját-bínját „útközben 

tanulták”, ez azt mutatja, hogy mindenféle 

előképzettség és tapasztalat nélkül, saját 

erőből, napról-napra meg lehet valósítani 

egy álmot, vissza lehet térni a 

gazdálkodáshoz. Budapest után első 

állomásuk Balaton települése volt, ahol 

nem töltöttek sok időt, nem sokkal később 

megvették a közel 45 hektáros területet és 

elkezdték a munkálatokat. Házépítés, 

kerítés és szinte egyből érkeztek az első 

állatok is. Baromfi, kecske, majd szép 

lassan a többiek. Már az elején tudták, 

hogy mindenképpen sokféle jószágot 

szeretnének tartani, és nagyon fontos volt 

az is, hogy olyan ősi magyar fajtákat is 

beszerezzenek, melyek a közelmúltban 

Magyarországon - a meggondolatlan 

állattenyésztés miatt - kis híján végleg 

eltűntek.  

Mára már 150 hektáron gazdálkodnak, bár 

ennek nagy része csak szóbeli 

megállapodáson alapuló használati jog. 

Jelenleg lovak, szamarak, magyar szürke 

marha, mangalica, nyulak és baromfik 

alkotják az állatállományt. Fajtájuknak 

megfelelően tartják a jószágot, a szürkék 

szabadon, rideg tartásban, és még a 

nyulak is a legtermészetesebben, földbe 

ásott üregekben élnek. 

Jelenleg már a falusiak is tanulhatnak 

tőlük, leginkább azt, hogy milyen 

szeretettel és töretlen lelkesedéssel lehet 

és kell is dolgozni.  
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Az állatok itt teljes harmóniában és 

nyugalomban élnek, ahogy a gazda is 

mondja, „ez a természetes”, hisz 

kölcsönös tisztelet és szeretet van köztük. 

A Tanya nemcsak ellátja őket az életben 

maradáshoz szükséges javakkal, de 

bevételi forrást is biztosít számukra, 

melyből fedezhetik költségeiket és 

fejleszthetnek is. Élőállat eladással és 

különféle szolgáltatásokkal (pl. csapatépítő 

tréningek) foglalkoznak. . Az elmúlt 

években mind több és több embert 

ismertettek meg ezzel az életformával. 

Jövőbeli terveiről is beszélt Imre, többek 

között, hogy szálláshelyet szeretnének 

kialakítani, valamint hogy feldolgozott 

élelmiszereket is szeretnének eladni. 

Csapatunknak végigjárta az egész tanyát, 

sétával kötöttük egybe a beszélgetést, 

megnéztük (megsimogattuk) majd’ az 

összes állatot, sokat tanulhattunk 

állattartásról, növénytermesztésről, 

egészséges életmódról, tiszteletről, 

kemény munkáról, boldog életről. 

Tapasztalatokkal és egy együtt elköltött 

finom, egyszerű ebéddel feltöltekezve 

indultunk útnak a Pannon tanyáról. 

Mészáros Ákos és a szőlőmag 

Mészáros Ákost és üzemét is meglátogatta 

csoportunk. Ákos vállalkozása viszonylag 

fiatal, terméke pedig nem túl elterjedt - 

szőlőmag olajat gyárt. Az üzem gépparkja 

kifejezetten innovatív és tökéletesen a 

célnak megfelelő módon dolgozza fel a 

vásárolt szőlőmagot. Látogatásunk során 

megismerkedhettünk a szőlőmag és az 

abból sajtolt olaj egészségre gyakorolt 

pozitív hatásával, a szőlőmag olaj készítés 

lépéseivel, a készítés csínjával-bínjával, 

valamint képet kaphattunk egy 

mikrovállalkozás mindennapjairól. 

Ákos elmesélte történetét, egészen a 

kezdetektől, hogy miért és mikor 

fogalmazódott meg benne, hogy ezzel (is) 

szeretne foglalkozni, valamint, hogy 

milyen problémákkal kellett és kell 

megküzdenie napról-napra.  

A beszélgetés és az üzem megtekintése 

után mindnyájan kaptunk kóstolót is, 

valamint választ kaptunk minden felmerült 

kérdésre is. 
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A projekt során elsajátítható 
kulcskompetenciák 

A projekt során közvetlenül fejlődtek a 

természettudományi és technológiai, a 

vállalkozói valamint a kommunikációs 

kompetenciák. 

A természettudományos és technológiai 

kompetenciák fejlődése a jógyakorlat 

látogatások következtében valósult meg, 

olyan innovatív (lásd: szőlőmag préselő) 

megoldásokkal találkozhattak, melyeket 

saját életük során alkalmazni tudnak. A 

természettel való egyensúly 

megtalálásához (pl. Pannon tanya, vagy a 

vásárlói közösségeken keresztül a vásárlási 

szokások) nélkülözhetetlen annak 

ismerete, valamint a növénytermesztés 

sem valósulhat meg anélkül, hogy 

ismerjenek bizonyos természeti 

folyamatokat (mely kompetenciákat a 

közösségi kertben és a közös kerti munkák 

elvégzésekor is fejlesztettek).  

A vállalkozói kompetenciák kétféleképpen 

fejlődtek a program során. Egyrészt a 

változás kiváltásának, másrészt a külső 

tényezők által kiváltott újítások 

üdvözlésének, támogatásának képessége 

fokozódott. A vállalkozói kompetencia 

része a változásokhoz, változtatásokhoz 

való pozitív viszonyulás, az egyén és a 

közösség cselekedetei iránti felelősség 

vállalás, a kitűzött célok megvalósítása és 

a sikerorientáltság.  

Ezek mind a feladatok végzése, mind a 

jógyakorlat-látogatásokon tapasztaltak 

által fejlődött. 

Közvetetten fejlődtek a kommunikációs, 

kulturális valamint a személyközi, 

interkulturális és szociális kompetenciák.  

A kommunikációs kompetenciák az egész 

program során fejlődtek, hisz fontos volt a 

kis-és nagycsoportos feladatok 

megoldásánál, az előadások megtartásánál 

is a megfelelő kommunikáció, valamint 

végig támogattuk azt, hogy a résztvevők 

merjenek, akarjanak kérdezni, valamint az 

építő jellegű viták kialakulását is 

támogattuk. 

A kulturális kompetenciák a különféle 

résztvevők kultúrájának megismerése, 

elfogadás és az iránta való nyitottság által 

valósult meg, melyet a program során 

végig támogatva voltak. A társadalmi, 

személyközi és szociális kompetenciák is 

fejlődtek hisz többször is hátrányos 

helyzetű, valamint közösségfejlesztéssel 

kapcsolatos programelemek is 

megjelentek. Ezen tevékenységek 

esetében pedig elengedhetetlen volt a 

másik ember, közösség iránti érdeklődés 

és tisztelet, a törekvés a sztereotípiák és 

előítéletek leküzdésére, valamint 

kompromisszumok kötése is.  
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Visszajelzések 

„A csereprogram során hasznos 

tapasztalatokkal gazdagodtunk a 

Magyarországon elérhető legújabb 

fenntartható technológiákról. A 

beszélgetések során olyan a témák 

feldolgozása közben gyakorlati 

kérdésekkel is bátran fordulhattunk 

„előadóinkhoz”. Határon túlról érkezve 

nagyszerű élmény volt megtekinteni Eger 

és környékét, amit a különböző 

országokból összeverbuválódott csapat 

tett igazán felejthetetlenné. A kialakult 

barátságokon túl, azóta más projektekben 

is együtt tudtunk működni, és reméljük a 

jövőben is együttműködünk majd.” 

(vajdasági fiatal) 

„A Kárpátikum Alapítvány nevében 

köszönjük a megjelenést, és örülünk, hogy 

megismerhettük ezt a két határon túli 

egyesületet. Úgy érezzük, hogy 

megvalósult, amit szerettünk volna, sőt 

még annál is több – új barátságok, leendő 

együttműködések születtek. Reméljük, 

hogy a jövőben is találkozunk, dolgozunk, 

tanulunk még együtt és hogy a cserén 

szerzett tapasztalatokat, megtanult új 

dolgokat, megismert gondolkodásmódot 

mindenki hasznosítani tudja majd saját 

életében, valamint közösség részeként is.” 

(a Kárpátikum fiataljai) 

„A Locator Egyesüet üdvözli a fogadó 

szervezetet és a résztvevőket is. Köszönjük 

a lehetőséget, nagyon sok hasznosat 

tanultunk, tapasztaltunk, és nagyon jól 

éreztük magunkat. Reméljük, mihamarabb 

találkozunk, és folytatjuk, ami elkezdődött 

” 

(„kísérő-csapatvezető”, Locator) 



Köszönetnyilvánítás 

A program szervezése és lebonyolítása során mind a fogadó, mint a két másik szervezet a 

maximumot nyújtotta, nem volt olyan nehézség, olyan programváltozás, melyet ne tudtunk 

volna közös erővel megoldani. A fogadó szervezet nevében köszönjük tehát a Locator és 

Hollósy Simon „színeiben” érkezetteknek a nem lankadó érdeklődést és a töretlen jókedvű 

részvételt, szuper csapat volt. 

Több helyi civil szervezettől is kaptunk segítséget, melyet köszönünk a/az: 

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesületnek, 

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesületnek, 

Greenside Környezetvédő Egyesületnek, 

Békéscsabai Egység Műhely Egyesületnek, 

Ugar Egyesületnek. 

Köszönet jár még azoknak a személyeknek, akik szaktudásukkal, életmódjukkal, a közös 

beszélgetésekkel hozzájárultak ahhoz, hogy sok új dolgot megtanuljunk, ennek szellemében 

a következőknek szeretnénk köszönetet mondani: 

Antik Anti 

Dóczy Imre 

Kása és Gyimesi Kft.

Komlósi Csaba 

Mészáros Ákos 

Nagy Gábor 

Varga Rita 

Külön köszönet jár a szálláshelyünkön dolgozóknak, Kerecsendi Nándornak és Szalmásiné 

Margitnak, akik mindenben segítségünkre voltak a program során, és mindenből a 

legkiválóbbat kaptuk. 

E felsorolás mellett köszönet jár még a külön nem említetteknek is, mindenkinek, aki 

bármiben is hozzájárult a csere sikeréhez, mind a program előtt, közben és utána. 



Amik kimaradtak - Képgaléria
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