
Megvalósult programterv 

1. nap  

A délelőtti órákban megérkeztek az ifjúsági csere helyszínére, a Várkúti Turistaszállásra a 

partnerszervezetek résztvevői. Egy könnyed ebéd után, 1 órakkor kezdődtek meg a csere programjai. 

Először egymást ismertük meg többféle feladatokon keresztül. 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 

megvitattuk az elmúlt napi programok és feladatok eredményességét. Az estét a közös vacsora és a 

magyar kultúr- és gasztronómia jegyében zártunk. 

2. nap 

Reggel közösen szívtuk magunkba a „zöld energiát” és egy minden porcikánkat átmozgató tornával 

ébresztettük föl a testünket és a szellemünket egyaránt. A reggeli után hozzá is láttunk az aznapi 

feladatokhoz. "A változatosság kedvéért" - interaktív 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 formájában 

bemutatásra került az „EU Biodiverzitás Stratégia 2020”. A prezentációt követően 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, amelyek a 

foglalkoztatással, innovációval, oktatással, a szegénység visszaszorításával és az éghajlat-

politikával/energiaüggyel kapcsolatosak. Kitértünk rá, milyen konkrét 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 zártuk. 

Ekkor már kezdtek lemerülni a résztvevők energiakészletei, így következhetett a vacsora, valamint az 

erdélyi kultúr- és gasztronómiai est.   



3. 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 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, fakérgeket 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 zártuk, 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.  

4. 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 gazdagítják. A túra végén, visszatértünk a 

szállásunkra, ahol a megfáradt csapattal egy rövidfilmet tekintettünk meg a környezettudatosság 

témakörében, a film végeztével a látottakat angol nyelven beszéltük meg.  Az igencsak aktív 

programokat önreflexióval 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 hagyományainkat egymásközt.  

5. 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 Kaptárkő Egyesület gyakornokai élménybeszámolót tartottak szakmai 

gyakorlatuk főbb tevékenységeiről. A változatos és színes feladatok ismertetésével felhívták a 

figyelmet a számunkra arra, hogy a környezetvédelem terén folytatott önkéntes munka nemcsak 

hasznos, hanem élvezetes is egyben. Délután ellátogattunk az egri Eszterházy 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 bemutatták 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 megújuló energiahasználat érvényesítésére 

fókuszált. Ezután átsétáltunk az Egerfood Regionális Tudásközpont életébe. Itt betekintést nyertünk 

az élelmiszerbiztonság akutális feladatairól és azokról az eljárásokról, amelyek teljes mértékben 

megfelelnek a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjainak. Végezetül az egri 

programjainkat egy sétával zártuk a közeli botanikus kertben. A séta vezetője bemutatta 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 hagyományainkat egymásközt. 

  



6. Nap 

Újabb napra ébredtünk. Már túl az ifjúsági csere felén igencsak szükségünk volt a reggeli tornára 

ahhoz, hogy kellő mennyiségű kezdő energiát vegyünk magunkhoz. A délelőtti első program egy 

előadást tartott Őrsi Anna, a Magyar Tudományos 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 lazítottunk a gyeplőn és újra a csapatösszetartást helyeztük előtérbe. 

Várkúton egy jó hangulatú számháborúban vettünk részt. Az estét az önreflexióval, a vajdasági kultúr- 

és gasztronómia estével zártuk le. 

7. 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 Eszterházy 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 

harmonikus 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 teljesítettük. A "BioSokadalom" hosszú távon fenntartható, 

környezettudatos eredményeinek 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. 

  



 

8. 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 Learning" szerepéről szólt Európában, hazánkban és 

egyéni szinten. A vitafórum fontosabb kérdései, a helyünk és szerepünk Európában és az Európai 

Unióban? Ezután 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 tartozóság 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 

megjelöltük 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, végül a három szervezet kísérői 

előkészítették a projekt értékelését és az utánkövetést. Mindenkinek jó utat kívánva búcsút vettünk 

egymástól, a legközelebbi találkozásig. 


