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Az ERASMUS+ Program
1
 

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. A hét éves 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.  

 

A pályázat program alapján megfogalmazott legfontosabb céljai a következők: a fiatalok 

kulcskompetenciáinak fejlesztése, a demokratikus közéletben és a munkaerőpiacon való 

részvételük növelése, kultúrák közötti párbeszéd aktiválása, társadalmi befogadás és szolidaritás 

ösztönzése, erős kapcsolat teremtése az ifjúsági terület és a munkaerőpiac között, az ifjúsági 

munka minőségének fejlesztése, az ifjúságpolitikai reformok támogatása, az elért eredmények 

terjesztése, láthatóságának növelése, kapacitásfejlesztés az ifjúsági területen az EU-n kívüli 

országok számára. 

 

Az Erasmus+ program a munkaerőhiány és a 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. 

 

                                                 
1
 A fejezetben szereplő képek és szöveg forrása: www.eplusifjusag.hu 
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Magyarországon az Erasmus+ program oktatási és képzési fejezetét a Tempus Közalapítvány 

koordinálja, az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda pedig az ifjúsági fejezet nemzeti 

irodája. 

 

 

Az Erasmus+ három pályázati kategóriában lehet pályázni:  

 Egyéni mobilitás (KA1),  

 Innovációt és bevált gyakorlatok megosztását célzó együttműködések (KA2),  

 Szakpolitikai reformok támogatása (KA3).  

 A KA1-Egyéni mobilitás kategórián belül három tevékenységre nyújtható be 

pályázat:  

o Ifjúsági szakemberek mobilitása  

o Európai Önkéntes Szolgálat  

o Nemzetközi ifjúsági cserék  

 

 

Az „Ifjúsági szakemberek mobilitása” keretében szemináriumok, képzések, partnerkereső 

tevékenységek, tanulmányutak kerülnek támogatásra. A tanulmányi célú mobilitás fejleszti a 

résztvevők készségeit, személyiségüket és növeli esélyeiket a munkaerőpiacon, a projektek 

pedig elősegítik a nemzetközi mobilitást. Célja a nem-formális tanuláson keresztül a fiatalok 

kompetencia- és készség-fejlesztése; a fiatalok demokratikus részvétele; az ifjúsági munka 

minőségfejlesztése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok elérése.  

 

 

Az „Európai Önkéntes Szolgálat” a 17-30 év 

közötti fiatalok számára teszi lehetővé, hogy 

teljes idős önkéntes szolgálatban vegyenek 

részt az Európai Unió tagországaiban és 

azokon kívül (maximum 12 hónap). 
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A „NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI CSERÉK” elnevezésű program 13-30 év közötti fiatalokat céloz 

meg, akik egy 5 és 21 nap közötti képzésen vesznek részt.  

A program legfontosabb célja, hogy a fiatalok egy olyan képzésen vegyenek részt, ahol a 

különböző nemformális tanulási módszerek segítségével fejleszthetik a kompetenciáikat más-más 

területen, függően attól, hogy a program milyen témákat érint. 

 A fiatalok együtt valósítják meg a programot, amit az ifjúsági csere előtt közösen 

dolgoznak ki.  

 A csere lehetőséget nyújt új kultúrák, szokások, életmódok megismerésére, lehetővé 

teszi a résztvevők kompetenciáinak, szolidaritásának és demokratikus értékrendjének 

fejlesztését.  

 Lehet két, vagy többoldalú, különböző eu-s és azon kívüli országok 

együttműködésével, mely az egyik résztvevő országban valósul meg.  
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Résztvevő szervezetek 

 

A Kárpátkanyar Egyesület egy új szervezet, melyet 2015-ben hoztak létre 

Sepsiszentgyörgyön a környezetük megóvásáért, a Kárpát-medence értékeinek 

fenntartásáért tenni akaró fiatalok. 

Tagjaink a szervezet létrehozása előtt más civil 

szervezeteknél végeztek önkéntes munkát, melyeket 

ezután sem hagyják abba, azonban úgy gondolták, hogy 

eddig megszerzett tapasztalataikat egy közös egyesület 

létrehozásában tudják legjobban kamatoztatni. 

Egyesületünk tagjai a Kárpátok és Kárpát-medence 

turisztikai, kulturális, gazdasági, szociális, oktatási, 

gasztronómiai, jótékonysági és környezetvédelmi 

tevékenységeinek fejlesztése, szervezése és népszerűsítése céljából akartak egyesülni. 

Fő célkitűzéseink a térségben fellelhető természeti és épített értékek megóvása, az itt élő 

emberek identitásának megtartása, a különféle népcsoportok kultúrájának megismertetése 

egymással, ezáltal a különböző etnikumok közelebb hozása egy nagyobb cél érdekében. 

Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű területeken élőknek is ugyanolyan 

lehetőségeket biztosítsanak, felkarolják és támogassák őket. Tevékenységeink között 

megjelenik a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, valamint figyelemfelkeltő kampányok 

szervezése is. Emellett fő tevékenységünk a különféle honismereti túrák és kirándulások 

szervezése, melyeknek több célja is van: egyrészt, hogy aktivizálja a lakosságot, főként a 

fiatalokat, valamint, hogy bemutassa az olyan elfeledett vidékeket, értékeket, melyek 

támogatás nélkül feledésbe vesznének. Mindeközben támogatja a hagyományos 

gazdálkodást, a helyi termelést, melyet a programok során a fiatalok is újra felfedezhetnek, 

magukévá tehetnek. 
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A Pro Cultura Subcarpathica egy non-profit civil szervezet, amely 2010 decemberében 

alakult meg. A szervezet 2011. március 29-én került hivatalos bejegyzésre. A szervezet céljai 

közé tartozik a disszemináció, a kultúra ápolása és a kárpátaljai magyar közösségek 

fejlesztése. A szervezet apolitikus civil képződmény, amely hagyományőrző értékeken 

alapszik, azonban nem utasítja el a modern és posztmodern kulturális kezdeményezéseket 

sem. Tevékenységeink elsősorban a kulturális események szervezését foglalja magába. 

Közöttük megtalálhatóak a fesztiválok, bálok, 

koncertek, konferenciák, kiállítások, 

könyvbemutatók, irodalmi estek, előadások és 

hagyományőrző programok. Évente megrendezésre 

kerül több nagyszabású program is. Ezek főként 

hagyományőrző fesztiválok, melyek középponti 

témája a magyar történelem, illetve helyi 

néphagyományokhoz kötődik. A legtöbb rendezvényünk helyszín- ének a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont, Beregszászon. A hallgatók körében igen népszerű 

programok a koncertek, kiállítások stb. Szervezetünk jelentős fiatalokból álló 

önkéntesbázissal rendelkezik, akik gyakorta részt vesznek a programok előkészítésében és 

megvalósításában.  

A szervezetünk által megrendezett programok nemcsak egy helyszínen zajlódnak, az 

események köre Ungvártól a Felső-Tisza-vidékig terjed ki. Programjainkon minden 

alkalommal a magyar identitástudat erősítését szeretnénk kihangsúlyozni. Az interneten a 

Kárpátalja.ma weboldalon is közöljük híreinket, amelyet alapítványunk szerkeszt, így az 

embereknek széles körben lehetőségük nyílik értesülni tervezett programjainkról. A Pro 

Cultura Subcarpathica lendületes projektcsapattal rendelkezik, amely tagjait tapasztalt és 

gyakorlott személyek alkotják. Közülük mindannyian felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, 

és jó szakmai tapasztalattal bírnak a szervezési és civil menedzseri feladatok körében. A 

legtöbb programunkat a Pro Cultura Subcarpathica önállóan bonyolítja le, azonban 

együttműködésben is valósítunk meg rendezvényeket. Számos helyi és határon túli civil 

szervezettel partnerségben állunk. Közös feladatunk, hogy továbbra is programokkal 

gazdagítsuk a helyi közösségek életet. Különös figyelmet fordítunk a fiatal generációkra, 

hogy minél több programba bevonhassuk őket. 
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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. 

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 környezetszennyező hatását és 

ezzel együtt a szelektív hulladékgyűjtés, valamint az újrahasznosítás fontosságát. 

Ismeretterjesztő 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. 

 

 



 

8 

A pályázó szervezet: AGRIA GEOGRÁFIA Közhasznú Alapítvány 

 

Az AGRIA GEOGRÁFIA Közhasznú Alapítvány egy egri 

székhelyű, 2009-ben létrejött civil szervezet. Alapítványunk 

főbb célkitűzései - az EKF Földrajz Tanszékével szoros 

együttműködésben - a földrajztudomány oktatásának, 

kutatásának és alkalmazásának támogatása. Az AGRIA 

GEOGRÁFIA Közhasznú Alapítvány tevékenységei közé 

tartozik a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés valamint az 

ismeretterjesztés. Célunk, hogy olyan szemléletmódot nyújtsunk a fiataloknak, amely 

képessé teszi őket az új ismeretek és kompetenciák elsajátítására. Fontosnak találjuk felhívni 

a figyelmet az "európai polgár" szerepére az Európai Unióban, hogy a fiatalokban 

megfogalmazódjon az Európa-tudat érzése. Az AGRIA GEOGRÁFIA Közhasznú Alapítvány 

ösztönözni kívánja a fiatal generációt az aktív polgári szerepvállalásra, helyi szinten és a 

demokratikus kérdésekben egyaránt. A szerepvállalás támogatása nem elhanyagolható 

feladatunk, mert a fiataloknak felelősségteljesen kell dönteniük az Európai Unió és saját 

jövőjükről. Eddigi programjaink során törekedtünk a kulturális sokszínűség bemutatására, 

az eltérő etnikai, nyelvi, vallási és kulturális szempontú kérdések tekintetében is. 

Az alapítvány legfőbb prioritásai közé tartozik a tehetséges fiatal hallgatók szakmai 

fejlődésének támogatása is. A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián összesen 

8 önkéntes hallgatónk mutatta be tudományos kutatását. Az elhangzott előadások témakörei 

főként a paleontológiai, geológiai, kőzettani résztudományokat foglalták magukba, továbbá 

a fenntarthatóság kérdéseit érintő prezentációk is készültek a konferenciára. A bemutatott 

kutatások eredményeit egy konferenciakötet foglalja össze, illetve több, idegen nyelvű 

publikáció is megjelent. 
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„You are what you eat and drink” 

 

Projektünk a „You are what you eat and drink” címet kapta, melyet az egri Agria Geográfia 

Alapítvány a Kárpátkanyar Egyesülettel, a Locator Egyesülettel és a Pro Cultura 

Subcarpathica szervezettel közös partnerségben valósított meg.  

Az ifjúsági csere 8 napján összesen 48 fő vett részt; 

szervezetenként 12-12 fővel. A fiatalok életkora a főiskolai 

korosztályt foglalta magába. Mindannyian földrajzi vagy 

gazdasági hátránnyal rendelkeztek, viszont érdeklődtek a 

környezeti kérdések megoldásában, és aktív, önkéntes alapon 

kívántak részt venni az ifjúsági cserén. 

A projekt a fiatal generációk helyi és európai szintű aktív 

társadalmi szerepvállalásának motiválására hivatott, s az ehhez 

szükséges kulcskompetenciák elsajátításában, valamint a fiatalok 

meglévő kompetenciáinak magabiztos érvényesítésében 

kívántunk segíteni.  

Napjainkban az élelmiszer biztonság és a vízbiztonság témakörei szorosan összetartoznak, 

ugyanis az élelmiszer-termelés alapja a jó minőségű víz. Gondoljunk itt a mezőgazdasági 

növénytermesztésen át az állattenyésztésre, illetve a mindezekre épülő feldolgozóiparra. 

Projektünk arra a kérdéskörre kereste a megoldást, hogy a fentebb említett globális problémák 

hogyan orvosolhatóak lokális szinten. A résztvevő 

fiatalokban azt próbáltuk meg tudatosítani, hogy miért 

fontos az édesvízkészletek megőrzése, illetve hogy az 

egészséges élet egyik alapfeltétele a minőségi 

élelmiszerek fogyasztása. A projekt célkitűzése tehát 

egy világosan értelmezhető helyi és globális 

problémakört jár körül.  

Úgy gondoljuk, a helyben történő biotermelés és az 

erre épülő késztermékek előállítása a közösségépítés és 

vidékfejlesztés egyik lehetséges eszköze. 

Véleményünk szerint egyre nagyobb az emberek 

igénye az iránt, hogy minőségi élelmiszereket 
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fogyasszanak, de úgy gondolják, hogy nincs erre lehetőségük. Ezért erre próbáltunk 

lehetséges alternatívát kínálni és példákat mutatni a csere folyamán. 

A projekt végeztével a résztvevők másképp viszonyulnak az elfogyasztott élelmiszerhez és 

különös figyelmet fordítanak a mindennapokhoz szükséges víz mennyiségére. Mindezt a 

tudást a fiatalok az önszerveződés révén képesek lesznek felhasználni arra, hogy saját maguk 

tegyenek lépéseket jövőjük érdekében. 

A tematikus programok magukba foglalták az ismerkedős, csapatépítő, kreativitást fejlesztő 

feladatokat, melyek a szakmaibb, az ifjúsági csere témájára fókuszáló csoportfoglalkozások 

követtek. Elsődleges szempontként tekintettünk a nem-formális és informális tanulási 

módszerek alkalmazására. 

Minden nap helyt kaptak a gasztronómiai- és kultúrprogramok is. A szervezett események 

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. 

 

 

 

 

A képek forrása: www.google.com  
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Program 

 

1.nap 

A résztvevők délelőtt érkeztek meg a helyszínre, ekkor történt a szálláshely elfoglalása, a 

jelenlévők regisztrációja. Voltak, akik régi ismerősként köszöntötték egymást, az új 

résztvevők pedig bemutatkozással nyitották meg a cserét. A program nevéhez híven 

mindenki némi hazai termésű friss zöldéggel-gyümölccsel érkezett, ezzel köszöntve egymást 

barátságosan. A szállás elfoglalása és megismerése után délután a szervezetek 

bemutatkozására került sor, amikor is rövidebb-hosszabb prezentációk keretében kerültek 

ismertetésre az egyesületek, valamint az eddigi programjaik és civil életben betöltött 

szerepük. Ezt követően az ismerkedős játékoké volt a főszerep, majd az Erasmus+ program 

ismertetése, valamint új szemléletek, új lehetőségek bemutatása került terítékre. A napot 

zenés, ismerkedős este zárta, mely lehetőséget nyújtott az első közös főzésre is. 
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2.nap 

Délelőtt a programterv megvitatásával 

kezdődött a nap. Ezt követően 

közösségfejlesztő játékok keretében nyílt 

lehetőségük a résztvevőknek, hogy még 

jobban egy egységé kovácsolódhassanak. 

Ebéd után egy meghívott vegán szakács 

tartott előadást, ahol bemutatásra kerültek 

a vegán életmód rejtelmei. Előtérbe 

kerültek a hétköznapi alapanyagok, melyet 

ma Magyarországon sajnos még nem feltétlenül tekintünk hétköznapinak, pedig a tésztás, 

tejes és húsos pulttól csak egy köpésnyire vannak kedvenc hipermarketünkben és a bio 

boltokban is könnyen fellelhetőek. Az érdekes előadás során megtudhattuk, hogy mit is 

eszik egy vegán?: röviden összefoglalva egy vegán mindent fogyaszt és főzéshez mindent 

felhasznál, ami nem állati származék.  

A résztvevők kíváncsi tekintettel figyelték az előadó minden gondolatát, s felmerülő 

kérdéseiket bátran szegezték szakácsunk irányába. Az ismeretterjesztő után a fiatalok 

közösen készítették el vegán menüjüket. 

 

A főzés és beszélgetés oly lendületet vett magán, hogy délutánba nyúlóan lekötötte a 

résztvevők figyelmét és érdeklődését, így jóllakottan és új receptekkel a tarsolyukban vágtak 

neki a következő programelemnek. A Szak-Szó-Tár feladat során a csereprogram ideje alatt 

felmerülő fogalmakat ismerhették meg játékos formában. Szó esett például a vízbiztonság, 

fenntarthatóság, biotermelés, és helyi termékek fontosságáról, lehetőségéről. A fiatalok 



 

13 

maguk is elmesélték, hogy saját hazájukban mi jellemzi a természetes vizek élővilágát, 

milyen helyi termékeket ismernek a környékükön, illetve lakóhelyük közvetlen közelében. 

A nap zárasaként a Kárpátkanyar Egyesület képviselői mutatták be a vendégeknek az 

erdélyi gasztronómiát. A vacsora idején mics sütésre került sor, melyet a résztvevők saját 

kezükkel formáztak, majd parázs felett rácson sütöttek meg. 

 

3.nap 

Ezen a napon a fiatalok izgalmas és kreativitást fejlesztő játékos programelemekkel 

találkozhattak. A „Vegyes menü” feladat kifejezetten 

nagy sikernek örvendhetett, amely keretében 

kiscsoportokra osztva tervezhették meg képzeletbeli 

éttermük tökéletes étlapját a csapattagok különböző 

témakörökben – természetesen szem előtt tartva az 

egészséges táplálkozás irányelveit és a cserén eddig 

tanultakat.  

A tervek között előkerültek itt a vegetáriánustól kezdve a magyaroson át az olasz, kínai, de 

még a francia konyha ízei is, nem mellesleg születtek lakodalmi vacsorára, ballagási, illetve 

karácsonyi ebédre, valamint vadásztársaságnak szánt menüsorok egyaránt. Miután virtuális 

étteremtulajdonosaink szájában összefutott a nyál a finomabbnál finomabbnak tűnő menük 

hallatán, öko- illetve biofalu kialakításának lehetőségében gondolkodhattak.  

 

A két játékos feladat között a kiscsoportok tagjai cserélődtek, ezáltal megteremtve annak 

lehetőségét, hogy a résztvevők mindenkivel meg tudják teremteni a közös hangot és 

szorosabb kapcsolatot alakíthassanak ki egymással. A „Tervezz biofalut!” feladat kapcsán 

olyan gazdaságok kialakítását fontolgatták, ahol a saját maguk által megtermelt zöldségeket, 
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gyümölcsöket fogyasztják, illetve azok értékesítéséből tartják fenn magukat, helyi 

termékekkel kereskednek. A plakáttervezéses, rajzos feladat keretében „vászonra” kerültek a 

tejet adó kisbocik, a birkanyájat terelő Bodri kutya, de még a szántóföldjét művelő 

parasztgazda és a piacon portékáját áruló 

háziasszony is. Ebéd után egy igazán izgalmas 

programelem következett, a sarudi kikötőből 

indulva a Tisza-tavat vették célkeresztbe a 

résztvevők. Hajókirándulás keretében a 

természeti értékek feltárása volt a cél, amely 

által a fiatalok megtapasztalhatták, mekkora 

értéket is képvisel a tó, ezáltal a túra arra is ösztönözte őket, hogy környezetvédelmi 

szempontból kifejezetten fontos a terület megóvása. Az út során sok kisebb megállóra került 

sor, ahol az adott rész élő-és növényvilágával ismerkedhettek meg a fiatalok egy szakértő 

segítségével. A nap zárasaként a Pro Cultura Subcarpathica képviselői kárpátaljai kulináris 

különlegességeket mutattak be a vendégeknek egy közös főzés keretében. 

 

 

4.nap 

A következő napon a csapat útra kelt, hogy felfedezze a település rejtelmeit. A „Csillagtúra” 

keretében néhány fős csoportokat alkotva egy térkép segítségével gyalog tárták fel Sarud 

értékeit. A térképen megjelölt állomásokat felkeresve egy-egy szervező várta őket, aki a 

regisztrálást követően rövid tájékoztatást tartott arról, hogy miért is fontos az adott épület, 

terület, ahová érkeztek. A település felfedezésekor megkeresték az élelmezéshez kapcsolódó 

helyszíneket, pl. piacot, gazdaboltot, malmot, boltot. A túra során a helyiek is felfigyeltek a 

csere résztvevőire, egy helybéli lakos nagy lelkesedéssel invitálta saját portájára a fiatalokat, 

ahol az általa művelt kiskertet, veteményest mutatta be „nézőközönségének”. A csapat tagjai 

örömmel tértek be a tősgyökeres helybéli portájára, ahol gyönyörű zöldség-, és 

gyümölcstermésekkel találkozhattak, ezen kívül kóstolót kaphattak szőlőből, házi készítésű 

szörpökből is. A rögtönzött vendéglátó nagy szeretettel ajánlott fel zöldségei közül egy-egy 

nagy csokorral a következő napi főzésekhez, a projekt céljához híven támogatva az 
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egészséges táplálkozást és a helyi termékek fogyasztását. A fiatalok hálájuk jeléül cserébe 

meghívták esti közös főzésükre vendéglátójukat, aki örömmel vett részt a programon. 

  

A rögtönzött programelemmel nem számolva kissé délutánba nyúlóan ékeztek vissza a 

csapattagok a szállásra, ahol az ebéd elfogyasztása után csoportos vitamódszer keretében 

jövőalkotási témakörök kerültek vizsgálat alá. A foglalkozás keretében a fiatalok 

szemszögéből került elemzésre például a biotermelés és a tömegtermelés, a klímaváltozás 

kapcsán a víz jövője, szemügy alá véve a Tisza-tó értékeinek védelmét is. A nap 

folytatásaként a Locator Egyesület tartotta meg kulturális estjét. 

 

 

5. nap 

Délelőtt kerékpárra pattanva Poroszlóra látogattak a résztvevők, ahol az Ökocentrumban 

tettek látogatást, testközelből megismerve a különféle haltípusokat. A centrum területén 

lehetőség adódott madárlesre, de háziállatok 

simogatására is. Ezután az erdei állatok 

kiállítását, végezetül a halász múzeumot és a vízi 

akadálypályát nézték meg a résztvevők.  

Az Ökocentrum után a Poroszlói rétesházban 

került sor az ebéd elfogyasztására, a házigazda -

előre leadott kérésnek eleget téve- mennyei 

legényfogó levessel várta a résztvevőket. A leves elfogyasztása után a fiatalok betyárbatyu 

készítésében mutathatták meg ügyességüket és tehetségüket, a tészta nyújtásától kezdve 

egészen a sütésig. Az elkészített batyuk természetesen nem maradtak sokáig parlagon, a 

fiatalok körében pillanatok alatt elfogytak a finomságok.  
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Mindezek után egy igazán érdekes előadást hallhattak a Tisza-tó 

élővilágáról testközelből, a tó partján megpihenve. A délutánba 

nyúló előadás során szó volt többek között a vízimadarakról, a 

védett növényekről, a tó halgazdaságáról, és a törpeharcsák 

túlszaporodásáról, valamint mindezek kezeléséről. 

Továbbá a Tiszaörvényen kialakított pákász tanösvény 

végigjárása során különleges növényekkel és mesterségekkel 

ismerkedhettek meg. A szállásra vezető útra igazi házi rétessel 

„tankolt fel” a csapat a rétesházban. 

A szállásra visszatérve igazi kulináris 

élményben volt része mindenkire, a 

szállásadók ugyanis hagyományos tiszai 

harcsapaprikással várták az elfáradt 

biciklistákat.  

 

 

6.nap 

A fiatalok választható programelemként Egerbe utaztak, ahol az Eszterházy Károly 

Egyetemet meglátogatva egy igazán izgalmas előadáson vehettek részt az 

Élelmiszerbiztonsági és Borászati Tudásközpont egyik neves előadójától. Szó esett többek 

között „zöld” gondolatokról, az élelmiszerek tápanyagtartalmáról, valamint hogy azok 

milyen hatással vannak az emberi szervezetre, illetve miért 

is van szükség élelmiszerbiztonságra napjainkban. Az 

interaktív előadás keretében a résztvevők különbséget tettek 

az organikus és bio- élelmiszerek gyártása között, ezen kívül 

a nemzeti, regionális sajátosságoknak megfelelő speciális 

élelmiszerek minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése, és 

piacának bővítése is „vitatéma” lett. A délelőtt további 

részében Eger nevezetességeit tekinthették meg.  
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A szállásra visszatérve ebéd után játékos programelem keretében került bemutatásra, hogy 

az elfogyasztott élelmiszer hogyan alakul át energiává szervezetünkben, és miért is fontos az, 

hogy milyen minőségű és mennyiségű élelmiszereket fogyasztunk. itt került ismertetésre, 

hogy a cserén fogyasztott élelmiszerek mely településekről származtak, s milyen termelési 

móddal készültek. A program ideje alatt felhasznált élelmiszerek 30 kilométeres körzetből 

kerültek beszerzésre. A nap végeztével az Agria Geográfia Alapítvány képviselői tartottak 

kulturális estet, sor került a „Magyarország, szeretlek!” vetélkedőre, ezt követően pedig a 

résztvevők egy hamisítatlan gulyás készítésében vehettek részt. 

 

 

7.nap 

Délelőtt egy rövid ismeretterjesztő előadáson várt a fiatalokra a vízbiztonság témakörében, 

majd kerekasztal beszélgetés keretén belül vitatták meg Európa és Magyarország helyzetét a 

témában.  

Megismerkedhettek a legfontosabb angol kifejezésekkel, mindezt élelmiszerekkel 

kapcsolatos játékos feladatok megoldása keretében. Ebéd után kötetlen beszélgetés 

formájában kerültek ösztönzésre a fiatalok, hogy kifejtsék véleményüket az eddig látottakról 

és hallottakról, elmondhatták saját véleményüket, tapasztalatcserét és ösztönző gondolatokat 

oszthattak meg egymással. Mindezek után a 

projekt utóéletének és promóciójának 

összeállítására került sor a megszerzett 

tapasztalatok és a fiatalok ötletei alapján. 

Vacsora után a búcsúestre, a program 

továbbfejlesztési lehetőségeinek, valamint a 

további együttműködések megbeszélése 

maradt hátra. 
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8.nap 

Az utolsó napon az össznépi 

reflexió keretében mindenkinek 

lehetősége nyílt, hogy néhány 

gondolat keretében értékelje az 

elmúlt napok eseményeit. 

Összegzésre kerültek az elhangzott 

és megtanult információk, 

tevékenységek, szóba kerültek a 

vicces pillanatok, a felejthetetlen 

ízek harmóniái, a közös tervezős 

feladatok, melyre minden résztvevő felejthetetlen élményként gondolt vissza. A fiatalok 

megismerkedhettek és elkészíthették ezen kívül saját Europass formátumú önéletrajzukat, 

megkapták Youthpass tanúsítványukat, melyek a hét folyamán folyamatosan lettek vezetve. 

Ezt követően a kerékpároktól vettek búcsút a résztvevők a biciklikölcsönzőben. Ebéd után 

átvitatásra került a résztvevők által, hogyan is tervezik terjeszteni a projekt eredményeit, 

megbeszélésre került jelen kiadvány ötlete és szerkezete is. A búcsúzkodás előtt a következő 

ifjúsági csere témájának ötletei forogtak még szóban, majd elkészültek az utolsó közös képek, 

csoportfotók, majd mindenki fájó szívvel, de teli élményekkel, új tudással és információkkal 

útnak indult.  

Az ifjúsági csere után elmondhatjuk, hogy nagy hatással volt minden egyes résztvevőre. A 

facebook csoport azóta is nagyon aktív, a kezdetekben a cserén készült fényképek 

megosztása történt meg, napjainkban pedig érdekes cikkek megosztása és véleményezése, 

valamint különböző receptek cseréje zajlik a résztvevők között. 
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Résztvevői élménybeszámolók 

 

 

 

„Sok ifjúsági cserén volt már szerencsém részt venni, és túlzás nélkül mondhatom, hogy ez a 

sarudi ifjúsági csere is legalább olyan mértékű, és sokszínű élménnyel gazdagított, mint a 

korábbiak.  

A hét során számos ismeretterjesztő, kulturális, gasztronómiai, illetve csapatépítő, de még 

sport foglalkozáson is vehettem részt. Mivel a projekt is a „You are what you eat and drink” 

nevet kapta, így természetesen több, egészséges életvitellel foglalkozó előadót is 

végighallgathattunk, amely rendkívül tanulságos, és érdekes volt. Emellett, mint állandó napi 

program, a reggeleket könnyed edzéssel kezdtük, aztán a szokásos közös reggeli elfogyasztása 

után neki indulhattunk felfedezni a környék látványosságait a Tisza Tavon, illetve annak 

közelében elhelyezkedő településeken. 

Ismét sok remek emberrel sikerült megismerkednem, mondhatom, baráti kapcsolatot 

kialakítanom, ami miatt továbbra is szívesen veszek részt a hasonló ifjúsági csere 

programokon.” 

Szűcs Dániel 

 

“A „You are what you eat and drink” program keretén belül megtapasztalhattuk egy 

szervezett program lezajlását. A programfelelősöknek köszönhetően jobban 

megismerkedhettünk a Tisza-tó környékével, azon belül Saruddal. A játékos csapat építő 

programok segítségével, egy családias hangulat kerekedett a szállón. Minden nap érdekes 

programokon vehettünk részt, mint például kerékpározás a környéken, csónakázás a Tisza 

tavon, ahol sok mindent tanulhattunk a tó állat és növény világáról. Ellátogattunk Egerbe, 

ahol a városnézés mellett betekintést nyertünk az egyetemre. Az Ökocentrum és a tanösvény 

mai napig egy szép emlék, amelyre mindig szivesen gondolunk vissza. Szintén a maradandó 

emlékek közé sorolhatom a közös főzéseket, ahol egymás gasztronómiájával ismerkedhettünk 
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meg. Így végül de nem utolsó sorban egy családias, jó kedvvel teli hetet töltehettünk a Tisza-tó 

szomszédságába, ahova bármikor szívesen vissza vágyunk.” 

Balázs Bernadett 

 

„A szeptemberben rendezett Erasmus + ifjúsági csereprogram struktúráját tekintve jól 

megszervezett volt, melyen nagyon szívesen és aktívan vettem részt. A tanulás játékosan 

történt, ezért is volt annyira élvezetes. Minden reggel a helyi termelőktől vásárolt 

alapanyagokból étkeztünk, ezzel is elősegítve a helyi gazdaságok gyarapodását és 

természetesen a természetes életmódra való törekvést. Amit külön kiemelnék, hogy minden 

este egy bizonyos szegmense főzött a társaságnak, így megismerkedhettem a különböző 

kultúrák ízvilágával. Nem csak az egészséges táplálkozást tartottuk szem előtt, hanem 

kerültük a tömegközlekedési és egyéb motorral üzemeltett járműveket, így biciklivel 

közelítettük meg a környező településeken végbemenő programokat. A sportosabbak ezalatt a 

hét alatt akár 100 km-t is letekerhettek. A szállásban külön kiemelném, hogy tetszett a 

„zártsága”. A zsúfoltnak hitt szobák közel sem tűntek telítettnek, épp ellenkezőleg. Az 

éjszakába nyúló beszélgetéseket, nevetéseket aligha lehet elfelejteni.” 

Kávai Dániel 

 

„Számos ifjúsági cserén vettem részt a közelmúltban, de számomra a legérdekesebb a „You 

are, what you eat and drink” nevű csereprogram volt. Ennek a fő oka az, hogy az egyik 

hobbim a szakácskodás. Az előadóknak, a programoknak, az itteni társaságnak köszönhetően 

rengeteg új ismeretet szereztem, és számos trükköt lestem el tőlük, mivel én is aktívan részt 

vettem a programokban. A hét legjobb dolga számomra a halászléfőzés volt, ugyanis azon 

kívül, hogy nagy halrajongó vagyok, itt ettem életem messze legjobb halászléjét. A program 

ideje felejthetelten emlék számomra, az is marad, a főszervezők és a társaság többi része is 

igazán kitettek magukért.” 

Sikur András 
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