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ÖSSZEFOGLALÓ
Az Agria GEOGRÁFIA Alapítvány nagy hangsúlyt fektet földrajzi értékeinek 
bemutatása mellett a természeti környezet védelmére, mert bio- és a geodiverzi-
tás elemeinek megőrzése közös feladatunk. Az Agria GEOGRÁFIA Alapítvány 
egyik tevékenységeként az ifjúsági cseréket lehet említeni. Ezek a csereprogramok 
az Erasmus+, Fiatalok Lendületben Program támogatásán keresztül valósulnak 
meg. A néhány napos programok során több hasonló, fiatalokat megcélzó, hatá-
ron túli egyesülettel ismerkedünk meg. A szervezetek általában 6-18 személlyel 
képviseltetik magukat ezeken a cseréken, mely során bemutatják munkásságukat, 
mindennapjaikat. Ezzel alkalom nyílik arra, hogy a résztvevő szervezetek ötleteket 
cseréljenek, vagy közös célokat állítsanak fel a szervezetek jövőjét illetően. 
A cseréken a nem formális ismeretszerzés valósul meg. Érdekes és emlékezetes fel-
adatokon keresztül, szinte észrevétlenül fejlesztik kulcskompetenciáikat a részt-
vevő fiatalok. Ez azért fontos, mert a munka világában a szociális, vállalkozói, 
anyanyelvi, matematikai, természettudományos, idegen nyelvi kompetenciák el-
engedhetetlenek, arról nem is beszélve, hogy az élet más területein is szükségesek 
az érvényesüléshez. 
Ezek mellett pedig a szociális érzékenységet is fejleszti, a társasági magatartás sajá-
tosságait elmélyíti, mások elfogadását, a toleranciát is segíti. A résztvevők nyitot-
tabbá válnak az eltérő kultúrák irányába, érdeklődőbbek lesznek mások életmódja 
iránt. Megismerhetik a különböző területekről érkező résztvevők nyelvi és kulturá-
lis sajátosságait és lehetőségük nyílik saját hagyományaik bemutatására is. Ez által 
a világról alkotott képük szélesebbé, sokszínűbbé válik.
A cserék során fontosak a szakmai programok mellett a közösségi események, a 
szórakozás is. Kiemelkedő alkalmak ezek a kapcsolatépítésre, nem csak szakmai, 
hanem magánszemélyként is. Remek alkalom nyílik a tapasztalatok cseréjére, ér-
dekes, elgondolkodtató vagy éppen szórakoztató beszélgetésekre, az emberi kap-
csolatok fejlesztésére. Nem ritka alkalom, hogy szoros, olykor életre szóló barátsá-
gok köttetnek a csereprogramok során. 

ERASMUS + PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ
Az Erasmus + program az Európai Unió ifjúsági programja, amely 2014 és 2020 
között működik. A program több, régebbi ifjúsági programot gyúr össze, köztük 
például a Fiatalok Lendületben Programot is. Magyarországon a programmal 
kapcsolatos feladatokat a Tempus Közalapítvány látja el. 
A program célkitűzései között szerepel:
- fiatalok külföldi oktatásának támogatása, ezzel fontos tapasztalatokat szerezve  
 a fiataloknak, amiket a munkaerőpiacon tudnak majd hasznosítani. 
- oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások közötti partnerség  
 erősítését is támogatja, így egy erős kapcsolati hálót létrehozva a fiatalok 
  számára. 
- oktatás, képzés korszerűsítését, reformálását is fontosnak tartja, a vállalkozói  
 készséget, újítási vágyat, innovációt ösztönözve. 
Az Európai Unión belül kialakult, a fiatalokat érintő munkanélküliség, és a 
munkáltatókat érintő, megfelelő szakképzettséggel nem rendelkező munkaerő 
felszámolására irányul a program. A külföldi és belföldi, formális, non-formális 
és informális oktatás révén próbálják a fiatalok tapasztalatait bővíteni, segíteni 
a pályaorientációt és a munkaerőpiacon való eligazodásukat támogatni. Ezzel 
pedig a munkáltatóknak az elvárásaiknak megfelelő végzettséggel és készségekkel 
rendelkező munkaerő utánpótlást biztosítva. 
Mind e mellett az európai oktatás és képzés színvonalát, az ifjúságtámogatási 
rendszerek minőségét is emelni kívánja a program. Ezzel is elősegítve a fiatalság 
szakmai fejlődését, illetve az oktatás és a munka világa közötti szorosabb 
együttműködést, ezek összefonódását. 
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A NEM FORMÁLIS TANULÁS
A nem formális, vagy non-formális tanulás az ismeret elsajátítás kötetlen formája. 
Ennek oka, hogy nem követi semmilyen számonkérés vagy vizsga, mindenki ma-
gának tanul, így az ilyen módon szerzett tudás a tapasztalatokat bővíti, a szemé-
lyiségfejlődést segíti. 
A nem formális tanulás lényege pont az, hogy a résztvevők pozitív élményeiken 
keresztül könnyebben előhívják az így szerzett ismereteket. A résztvevők nyitot-
tabbak, kreatívabbak, vállalkozóbbak lesznek. A nem formális programok során 
a résztvevők új kapcsolatokat építenek ki, új szituációkat tapasztalnak, új terü-
leteken próbálják ki magukat. Ezek a későbbiekben fontos alapot adnak majd a 
munka világában. A résztvevők sokkal hatékonyabban találják fel magukat a vá-
ratlan helyzetekben, fogékonyabbak az új ismeretek befogadására, és nyitottabbak 
a kultúra irányába és toleránsabbak, elfogadóbbak a más kultúrával rendelkező 
embertársaik felé. 
Mivel ez egy rugalmas rendszer, így nem szükséges a résztvevők előzetes tudásának 
összehangolása. Mivel nem kötik a rendszert a formális keretek, így jut elég idő, tü-
relem és motiváció a résztvevők valós tudásának feltérképezésére, szintre emelésére. 
Ezen felül pedig a képzés kimeneti feltételei sincsenek kőbe vésve, azokon is van 
lehetőség módosítani a résztvevők fejlődésének, haladási ütemének megfelelően. 
Ugyan ez a flexibilitása jellemző az oktatók és résztvevők közötti kapcsolatrend-
szerre is. Nem a megszokott tanár-diák felállásban működnek az ilyen jellegű 
képzések, hanem annál sokkal kötetlenebb módon. Ez a nem alá-fölérendeltségi 

viszony, mint ahogy azt megszokhattuk az iskolai keretek között. Így a résztve-
vőknek több lehetőségük nyílik az egyéni kérdések megfogalmazására, amiket az 
oldott légkörben szívesebben is tesznek fel. 
A nem formális tanulási módszer első sorban a felnőttoktatásban, felnőtt képzés-
ben használatos metódus. 

AZ AGRIA GEOGRÁFIA
Az Agria Geográfia Alapítvány nagy hangsúlyt fektet földrajzi értékeinek 
bemutatása mellett a természeti környezet védelmére, mert bio- és a geodiverzitás 
elemeinek megőrzése közös feladatunk. Programjaink szervezésekor előtérbe 
helyezzük a környezeti nevelés alappilléreit. Munkánk során integrálni kívánjuk 
az egyes rokon diszciplínák képviselőinek szakmai tevékenységeit, hogy a fiatalok 
komplex képet kapjanak a természet- és környezetvédelem feladatairól. 

Alapítványunk támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fenntarthatóság 
témáját veszik alapul, bevonva a fiatal korosztályokat, ösztönözve őket az aktív 
társadalmi szerepvállalásra. 2013-ban az Agria Geográfia Alapítvány több 
projektben vett részt a Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek Jövőjéért 
Kollégiuma NEA-UN-13-M-1400 pályázatán támogatott „2013. évi működési 
pályázat - Fiatalokkal való együttműködés a fenntartható társadalom jegyében” 
című program keretében. A 2013. év során összesen 100 fő fiatal és 20 fő tanár 
segített az alapítvány munkáját. Programjainkon megközelítőleg 2500 fő vett részt. 

A “Fiatal önkéntesek megújuló energiákkal a jövő társadalmáért” című programot 
fejeztük be NEA szakmai pályázat keretében.  A többnapos civil szakmai napon 50 
fő felvidéki (Luminosus, n. o. aktivistái) és 20 fő egri önkéntes vett részt.  Témája 
a jó példák tanulmányozása volt. A projekt keretén belül a résztvevő fiatalok a 
fenntarthatóságról osztották meg egymással gondolataikat és megismerkedtek az 
Eger környéki védett természeti értékekkel is.
2014 tavaszán az Agria Geográfia Alapítvány önkénteseivel együtt részt vett 
a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány, a Hollósy Simon Művelődési Egylet és a 
Luminosus n o. együttműködésével megvalósuló “Forduljunk Zöldágra” ifjúsági 
cserén. A program a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mogyoróska községben 
és környékén zajlott. Az alternatív energiák alkalmazásában rejlő potenciálok 
bemutatása jó lehetőséget nyújtott a korszerű tudatos magatartásforma 
kialakítására önkénteseinknek és résztvevőinknek.
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PARTNER SZERVEZETEK
Asociatia Culturala Hollosy Simon

Szervezetünk 1992-ben alakult. Kezdetekben legfőbb tevékenysége 
a szervezet keretén belül működő kórus, valamint az ifjúsággal való 
rendszeres foglalkozás volt. Évente rendeztünk táborokat, melyek-
ben főként kézműves tevékenység folyik. Ezeknek a táboroknak a 
gyümölcse, hogy 2008-ban megalakult egy néptánccsoport az egy-

let 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 gazda-
képzéssel is. 2011-ben fiatalok vállalkozóvá válásának elindítását segítő könyvet 
adtunk ki. Jelenleg mintegy 100 fő aktív taggal rendelkezünk, akik jelentős szám-
ban fiatalok.

VIFO- Vojvodjanski Omladinski Forum

A szervezet alapvető célkitűzései között a vajdasági magyar fiatalok 
identitásának erősítése, bevonása kulturális- és közéletbe, a polgári 
kultúra erősítése, a fiatalok iskolán kívüli képzése és a szabadidő tar-

talmas eltöltésére irányulnak. Fontosnak tartják, a fiatalok olyan szintű civil kép-
zését, amely lehetővé teszi a könnyebb szakmai érvényesülést, valamint az ifjúsági 
önszerveződések megindítását és támogatását. A VIFÓ kapcsolatban áll sok vajda-
sági, és Kárpát-medencei ifjúsági és civil szervezettel, intézménnyel. A Szabadkán 
működő Ifjúsági Központ egyik alapítója és működtetője. Alapító tagja a Magyar 
Ifjúsági Konferenciánk, a magyarországi és a határon túli ifjúsági-,diák-, egyházi- 
és politikai szervezetek együttműködési fórumának. Képviselőjük van a Magyar 
Nemzeti Tanácsban, amely a vajdasági magyarság legitim es hivatalos képviselete. 
A 2005-ös évtől teljes jogú tagja a Youth of European Nationalities szervezetnek.

BIOSOKADALOM
Projektünk a "BioSokadalom" címet kapta, melyet az egri székhelyű Agria 
GEOGRÁFIA Alapítvány a máramarosszigeti Hollósy Simon Művelődési Egylet-
tel és a szabadkai Vajdasági Ifjúsági Fórummal közös partnerségben valósítottunk 
meg. Az ifjúsági csere célja a fiatal generáció ösztönzése a társadalmi szerepválla-
lásra a természet- és környezetvédelem terén. A projekt középponti témája a bio- és 
ezzel szoros összefüggésben a geodiverzitás értékeinek fiatal, európai polgárokhoz 
illő védelmét és megóvását helyezte a középpontba.
Az ifjúsági csere célrendszere az Európa 2020 Stratégia, kiemelten az "Erasmus+" 
program prioritásaira épült. A célkitűzések magukba foglalták a természet- és kör-
nyezetvédelmi kihívásokat, valamint az interkulturális dimenzió megvalósítását 
jelöli meg. A projekt ösztönözte a fiatalokat az aktív polgári szerepvállalásra ter-
mészeti értékeink védelme érdekében, a környezettudatos magatartás jegyében. 
Rávilágított arra, hogy a természet-környezeti és kulturális értékek minden nem-
zet számára azonos fontosságúak, hasonló tartalmat, és morális értéket hordoznak 
ezek megőrzése és ápolása. 
Az ifjúsági csere 8 napján összesen 42 fő vett részt; országonként 12-12 fővel és 
2-2 kísérő személlyel. A fiatalok életkora a főiskolai korosztályt foglalta magába. 
Mindannyian földrajzi, kulturális vagy gazdasági hátránnyal rendelkeztek, viszont 
érdeklődtek a környezeti kérdések megoldásában, és aktív, önkéntes alapon kíván-
tak részt venni a "BioSokadalom" ifjúsági cserén.
A tematikus programok magukba foglalták az ismerkedős, csapatépítő, kreativi-
tást fejlesztő feladatokat, melyek a szakmaibb, az ifjúsági csere témájára fókuszáló 
csoportfoglalkozások követtek. Elsődleges szempontként tekintettünk a nem-for-
mális és informális tanulási módszerek alkalmazására. Nagy hangsúlyt kaptak az 
"öko-feladatok", melyeket minél több játékos és rekreációs programmal színesítet-
tünk. Minden nap helyet kaptak az angol nyelvű programok, illetve gasztronómi-
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ai- és kultúrprogramokkal szélesítettük a programok skáláját. A szervezett esemé-
nyek során a résztvevő fiatalok elsajátíthatták és fejleszthették az Európai Unióban 
elfogadott kulcskompetenciákat, és a tevékenység lezárását követően minden fiatal 
számára egyéni Youthpass tanúsítvány került kiállításra.

ELŐKÉSZÍTŐ LÁTOGATÁS
A három napos előkészítő látogatás célja az volt, hogy az ifjúsági csere megkezdése 
előtt, a résztvevő szervezetek megismerkedjenek a résztvevők számára otthon 
adó helyszínnel, és közösen kidolgozzák a megfelelő cselekvési folyamatokat 
biztonsági és balesetmegelőzés céljából. Minden szervezet 1 fő résztvevőt és 1 fő 
kísérőszemélyt delegált az előkészítő látogatásra.
Első nap 
A résztvevők mindannyian ebéd előtt megérkeztek a várkúti szállásra, így az 
étkezést már közösen költöttük el. Még ebéd előtt röviden felvázolták a szervezők 
az előkészítő látogatás feladatait és programjait. Délután feldolgoztuk az előzetesen 
kitöltött kérdőíveket, majd műhelymunka következet, ahol megoldásokat 
kerestünk az alábbi problémákra, minta az allergiát, érzékenységet, intoleranciát 
okozó tényezők kiküszöbölésére, és az egyéb felmerülő speciális igényekre, 
szükségletekre. Ezután egyeztettünk az szükséges biztosítások megkötésének a 
menetéről, majd a résztvevők megosztották egymással egyéb, előzetesen felmerülő 
javaslatot, igényt a későbbi cserével kapcsolatban. Ezen dolgok végeztél közösen 
bejártuk és megszemléltük a várkúti turistaház területét, és befejeztük az aznap 
hátralévő adminisztrációs munkákat. 

Második nap 
Délelőtt terepbejárást tartottunk néhány outdoor tevékenységnek helyt 
adó helyszínen, majd ellátogattunk Egerbe és Felsőtárkányba, ahol szintén 
megtekintettük a későbbi csere helyszíneit. Ebéd után elkészítettük az 
balesetmegelőző és vészforgatókönyvek dokumentációját, később összegyűjtöttük 
a hívható telefonszámokat, amit egy listában összegesztünk, amit követett a 
második forgatókönyv elkészítése. Azután, még vacsora előtt meghatároztuk a 
későbbi mentori feladatokat és kiadtuk az egyéb feladatok megosztásának módját 
és menetét. 

Harmadik nap 
Az utolsó napon a programok és feladatok megtervezését végeztük a különböző 
programjavaslatok figyelembe vételével. Ezt követte az ifjúsági csere 8 napját 
lefedő teljes programtáblázat elkészítése. Ebéd után a jelenlévő 3 résztvevőnek 
kiosztottunk egy-egy programot, hogy azokon házigazda feladatokat lássanak 
el. Ezután elkészítettük a youthpass kérdőíveket, majd még megvitattunk egyéb, 
felmerülő kérdéseket. A napot egy utolsó közös vacsorával zártuk, aztán a 
delegációk hazautaztak. 
 
PROGRAMOK
Első nap 
A délelőtti órákban megérkeztek az ifjúsági csere helyszínére, a Várkúti Turistaszál-
lásra a partnerszervezetek résztvevői. Egy könnyed ebéd után, 1 órakor kezdődtek 
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meg a csere programjai. Először egymást ismertük meg többféle feladatokon ke-
resztül. Az ismerkedő játékok célja az volt, hogy megtörjük a jeget és beinduljon a 
kapcsolatok építésének folyamat. Ezután előadássorozatok következtek, amikben 
először a megjelent szervezetek mutatkoztak be egymásnak, ezt követte az Erasmus 
+ program ismertetése, végezetül a youthpass tanúsítványokról és azok értékéről 
tartott előadást a főszervező egyesület megbízott koordinátora. Az ismertetések és 
információk átadása után megkezdtük az első workshop munkát angol nyelven, 
közösen megfogalmaztuk a jelen ifjúsági csere céljait, és hogy mit is várunk tőle. 
ezt követően megrajzoltuk a „Tudás Fáját”. Egy rövid szünet után megtartottuk az 
első nap önreflexióját, ahol is műhelymunka jellegű beszélgetésbe, közösen meg-
vitattuk az elmúlt napi programok és feladatok eredményességét. Az estét a közös 
vacsora és a magyar kultúr- és gasztronómia jegyében zártunk.

Második nap 
Reggel közösen szívtuk magunkba a „zöld energiát” és egy minden porcikánkat 
átmozgató tornával ébresztettük föl a testünket és a szellemünket egyaránt. A reg-
geli után hozzá is láttunk az aznapi feladatokhoz. „A változatosság kedvéért” - in-
teraktív csoportfoglalkozás keretében a fiatalok feldolgoztak egy-egy nemzetközi 
dokumentumot előre magadott példák alapján, melyeket társaiknak prezentáltak. 
Ezzel a módszerrel vezettük fel az ifjúsági csere témáját.  Ezután ppt formájá-
ban bemutatásra került az „EU Biodiverzitás Stratégia 2020”. A prezentációt kö-
vetően 4-6 fős csoportokat alakítottunk, s a kapott színes kiadványok alapján a 
résztvevők kitöltöttek egy, a stratégiához kapcsolódó kvízt. Ezek voltak a délelőtti 
feladatok. Következhettek az aznapi délutáni programok is, amiket egy kellemes 
ebéddel kötözzünk össze. Az előző naphoz hasonlóan, angol nyelvű workshopon 
volt a sor, ahol az Európa 2020 stratégia 5 célkitűzését helyeztük a fókuszba, ame-
lyek a foglalkoztatással, innovációval, oktatással, a szegénység visszaszorításával és 
az éghajlat-politikával/energiaüggyel kapcsolatosak. Kitértünk rá, milyen konk-
rét környezetvédelmi feladataink vannak.  Ezután kezdetét vette egy interaktív 
csoportfoglalkozás, ahol a szervezők célja volt az „Ökoszisztéma-szolgáltatások” 
bemutatása, mindezt játékos formában. Majd következett egy igazi csapatmunka, 
egy óriás puzzle kirakása. Végezetül a programcsokrot az aznapi önreflexióval zár-
tuk. Ekkor már kezdtek lemerülni a résztvevők energiakészletei, így következhe-
tett a vacsora, valamint az erdélyi kultúr- és gasztronómiai est.  

Harmadik nap 
Újabb napra ébredtünk, így hát ideje volt a reggeli tornának és testébresztésnek. A 
reggeli után tartottunk egy angol nyelvű blokkot, amiben az akkor pont aznapra 
eső Víz világnapjáról értekeztünk. Utána belevetettük magunkat a természetbe 
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és a Bükki Nemzeti Park felsőtárkányi oktatóközpontjába tettünk egy látogatást, 
ahol csoportos foglalkozást tartottak nekünk a BNP munkatársai a környező erdő 
területén. Itt bemutatásra kerültek, hogy milyen feladatai vannak egy nemzeti 
parknak. Például: madárgyűrűzés, erdő- és vadgazdasági feladatok, majd a terepen 
játékos feladatokat hajtottunk végre, csoportokban. Lehullott faleveleket, fakérge-
ket gyűjtöttünk és határoztunk meg, lábnyomokat fényképeztünk. A helyszínen 
költöttük el az aznapi ebédet, majd folytattuk a programot a BNP munkatársai 
vezetésével, egy közösségi foglalkozás keretében, az egyes csoportok azt a feladatok 
kapták, azonosítsák a többi csoport által gyűjtött erdei anyagokat. Visszaérkezve 
Várkútra egy a testet kímélő, de a szellemet már igénybe vevő feladaton estünk 
túl, az „Öko-Activity-n”.  A tartalmas programoknak ezt a sorát önreflexióval zár-
tuk, aminek a keretén belül további gondolatokkal gyarapítottuk a „Tudás fáját”. 
Következhetett a vacsora, majd a vajdasági kultúr- és gasztronómia est. Este még 
egy fakultatív program is várt a résztvevőkre, ahol szakember vezetésével éjszakai 
vadlesen vehettek részt a bátor jelentkezők. 

Negyedik nap 
Újabb reggel virradt ránk, és most szükség is volt a „zöld energiára”, amivel a torna 
során töltöttük föl testünket, mivel egész napos, vezetett túrázásra indultunk a 
Nyerges-tetőre. Szakvezetett kísérőnk Baráz Csaba volt, a Bükki Nemzeti Park 
munkatársa. Szakvezetett túrán a szomolyai kaptárkövekkel ismerkedtünk meg. 
Baráz Csaba kutatási témája az Egri-Bükkalja kőkultúrájához kapcsolódik. Beszélt 
a kövek földtani, kulturális és szakrális értékeiről. A kaptárkövek Európa-szerte 
igen egyedülálló földrajzi értéknek számítanak és a geodiverzitás elemeit gazdagít-
ják. A túra végén, visszatértünk a szállásunkra, ahol a megfáradt csapattal egy rö-
vidfilmet tekintettünk meg a környezettudatosság témakörében, a film végeztével 
a látottakat angol nyelven beszéltük meg.  Az igencsak aktív programokat önrefle-
xióval zártuk, aminek a keretén belül ismét további gondolatokkal gyarapítottuk a 
„Tudás fáját”. Ezután újra a magyar kultúr- és gasztronómia est következett, majd 
az estét a közös tánc és zene zárta, ahol megosztottuk saját nemzeti hagyománya-
inkat egymásközt. 

Ötödik nap 
A reggeli ébredés, torna és étkezés után a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális 
Egyesületet mutatta be nekünk Horváth Viktória, az egyesület képviselője, aki 
beszélt a szervezet működéséről, arról, hogyan érvényesülnek a civil élet szereplői 
a környezetvédelemben, és bemutatta a szervezet programjait. Ezután a Kaptár-
kő Egyesület gyakornokai élménybeszámolót tartottak szakmai gyakorlatuk főbb 
tevékenységeiről. A változatos és színes feladatok ismertetésével felhívták a figyel-
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tunk a gyeplőn és újra a csapatösszetartást helyeztük előtérbe. Várkúton egy jó 
hangulatú számháborúban vettünk részt. Az estét az önreflexióval, a vajdasági kul-
túr- és gasztronómia estével zártuk le.
Hetedik nap
Az utolsó etapjába ért az ifjúsági cserénk. Utolsó előtti reggelre keltünk Várkúton. 
A délelőtt egész idős csoportfoglalkozást tartottunk ifjúságsegítők szakemberek 
vezetésével. A középponti téma: „Szolidaritás, Demokrácia, Barátság”. Az Eszter-
házy Károly Egyetem KoMeTI (Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda) 
szervezetének ifjúságsegítői vezették a feladatokat, amik olyan, a természetből vett 
példák alapján felépített gyakorlatok voltak, amik szemléltették számunka a har-
monikus együttélést/együttműködést. Ezután látogatást tettünk Telkibányéra, 
ahol a helyi általános iskola igazgatója mutatta be a település közösségfejlesztési 
kezdeményezését. Majd a mai program egyik legizgalmasabb feladatát is teljesí-
tettük. A „BioSokadalom” hosszú távon fenntartható, környezettudatos eredmé-
nyeinek és hatásainak jelképeként, közösen elültettünk egy facsemetét egy előre 
egyeztetett és óvott helyen. Ezután megtartottuk az utolsó előtti önreflexiónkat, 
majd vacsora közösen főztünk. Végezetül megtartottuk a „Magbank” programot, 
ahol egy műhelybeszélgetés keretében leírtuk, hogy milyen növényeket gondolunk 
érdemesnek arra, amely fajok fennmaradását biztosítani tudják. Összevetettük a 
leírtakat, és megkerestük azokat, amelyek a legtöbbször szerepeltek.
Nyolcadik nap 
Az utolsó nap reggelén, utoljára szívhattuk magunkba a reggeli energiákat a közös 
torna során. Reggeli után az első program egy vitafórum volt, amit angol nyelven 
tartottunk. A téma kerete egy közös identitásbeszélgetés volt, és „Lifelong Lear-
ning” szerepéről szólt Európában, hazánkban és egyéni szinten. A vitafórum fon-
tosabb kérdései, a helyünk és szerepünk Európában és az Európai Unióban? Ezu-
tán 4 – 6 fős csoportokban kitöltöttünk egy kvízt. A feladatot szervezők különféle 
éghajlatokra jellemző életközösségekben élő fajokat kevertek össze és ezután, az 
volt a feladat, hogy helyesen szétválogassuk őket, az egy életközösségbe tartozó-
ság alapján. Majd még az erdélyi ebéd előtt egy székfoglaló játékot játszottunk, 
amit „átökosították” számunkra. A játék elején mindenki húzott a kalapból egy 
élőlényfajt amellyel azonosította magát. A körben elhelyezett székeket megjelöl-
tük különféle éghajlattal, élőhellyel. Mindenki, a saját élőlényéhez passzoló széket 
kellett elfoglalnunk, amiből minden körben eggyel kevesebb lett. A záró programok 
előtt egy kicsit sportoltunk közösen, majd kitöltöttük a youthpass kérdőíveket, vé-
gül a három szervezet kísérői előkészítették a projekt értékelését és az utánkövetést. 
Mindenkinek jó utat kívánva búcsút vettünk egymástól, a legközelebbi találkozásig. 

met a számunkra arra, hogy a környezetvédelem terén folytatott önkéntes munka 
nemcsak hasznos, hanem élvezetes is egyben. Délután ellátogattunk az egri Esz-
terházy Károly Egyetem, Leányka úti Campusának a területére, ahol bemutatták 
nekünk az egri energia-modellrégió projektet az egyetem „D” jelzésű épületben. 
A Földrajz és Környezettudományi Intézet oktatói fogadtak minket, akik bemu-
tatták nekünk a Természettudományi Kart. A résztvevők betekintést nyertek a 
Tudományos Diákkörök munkájába is. Ezt követően az egri energia-modellrégió 
projekttel ismerkedtünk meg, amely egy megvalósult, úttörő-jellegű beruházási 
konstrukció az Észak-Magyarországi Régióban, amely a fenntarthatóság és a meg-
újuló energiahasználat érvényesítésére fókuszált. Ezután átsétáltunk az Egerfood 
Regionális Tudásközpont életébe. Itt betekintést nyertünk az élelmiszerbiztonság 
akutális feladatairól és azokról az eljárásokról, amelyek teljes mértékben megfelel-
nek a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjainak. Végezetül az egri 
programjainkat egy sétával zártuk a közeli botanikus kertben. A séta vezetője be-
mutatta az egyes növényritkaságokat. A látogatások után a már hagyományossá 
váló önreflexióval zártuk, aminek a keretén belül ismét további gondolatokkal 
gyarapítottuk a „Tudás fáját”.  Ezután visszatért az erdélyi kultúr- és gasztronómia 
est, majd az estét a közös tánc és zene zárta, ahol megosztottuk saját nemzeti ha-
gyományainkat egymásközt.

Hatodik nap 
Újabb napra ébredtünk. Már túl az ifjúsági csere felén igencsak szükségünk volt a 
reggeli tornára ahhoz, hogy kellő mennyiségű kezdő energiát vegyünk magunk-
hoz. A délelőtti első program egy előadást tartott Őrsi Anna, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia egykori tudományos munkatársa mutatta be a geodiverzitás 
fontos elemeit, hogy miért fontos a védelme és milyen konkrét feladatok társulnak 
hozzá. A következő program egy vezetett túra volt ismét Eger városában építő- és 
díszítőkövei témában. Az ebédet követően maradtunk az ételek témakörénél és 
a délutáni csoportos tevékenység alkalmával fűszerolajat készítettünk, aszaltunk, 
komposztáltunk, újrahasznosítottunk. Az eddigi napoktól eltérően kicsit lazítot-


