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A megvalósult projektet az Európai Unió támogatta, az Erasmus + programon 
keresztül.

ERASMUS + PROGRAM
Az Erasmus + Program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, 
ifjúságpolitikai programja, mely kiegészül a sporttal is. Hat korábbi EU-s 
támogatási programot integrál egy komplex rendszerben, hozzájárulva ezzel a 
támogatott ágazatok közötti együttműködés erősödéhez. 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. 
Az Erasmus + három fő célkitűzést szolgál, támogatást nyújt;  - az egyének 
külföldi tanulási lehetőségéhez az EU-n belül és kívül, - oktatási intézmények 
,ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális közintézmények és 
nonprofit civil szervezetek (NGO-k) közötti partnerségekhez, - az oktatás, képzés 
és ifjúsági szakma korszerűsítését szolgáló, innovációt valamint a vállalkozó 
szellemet és a foglalkoztathatóságot ösztönző reformokhoz. Az Erasmus + 
program a munkaerőhiány és a munkanélküliség egymásnak ellentmondó, 
mégis összekapcsolódó problémájának orvoslásán 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 
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együttműködést. 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: - Ifjúsági szakemberek mobilitása, - Európai 
Önkéntes Szolgálat, - 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 az 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). A „NEMZETKÖZI 
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. A csere lehetőséget nyújt új kultúrák, szokások, életmódok megismerésére, 
lehetővé teszi a résztvevők kompetenciájának, szolidaritásának és demokratikus 
értékrendjének fejlesztését. A csere lehet két, vagy többoldalú, különböző eu-s 
és azon kívüli országok együttműködésével,mely az egyik résztvevő országban 
valósul meg. – a projekt időtartama: 3-24 hónap  - a tevékenység időtartama 5-24 
nap  -a résztvevők száma: 16-60 fő  - a résztvevők korosztálya: 13-30 év.

ECOTIVITY

2016. novemberében került megrendezésre az Ecotivity nevű ifjúsági cserénk, 
melynek helyszíne az Eger mellett fekvő Felsőtárkány volt. A projekten négy szer-
vezetet fiataljai, a házigazda H-Union Szövetség, a Zöld Nap Egyesület (Romá-
nia), a Magyar Diákok Egyesülete (Ausztria), valamint a Gömöri Ifjúsági Társaság 
(Szlovákia) fiataljai vettek részt. Az ifjúsági cserét azért valósítottuk meg, mert 
a H-Union Szövetség és partnerszervezetei közös, hosszú távú célja, hogy aktí-
van, a fiatalság bevonásával tudjon hatni a környezet, a természet védelemre és 
elterjesszék a gazdasági-társadalmi-környezeti fenntarthatóságot, amely szintén 
egyik kiemelt célja az Európai Uniónak is. A projekt a fiatalok részére kívánt olyan 
ismeretanyagot biztosítani, mely a későbbiekben akár munka szintjén, akár ön-
kéntes munka által kifejezi jelenlegi érdeklődésüket és választ adhat a kisközössé-
gük részére. Közös véleményünk szerint a természeti erőforrások hasznosításával 
működtethető a gazdaság, a gazdaság által tudja a társadalom elérni és kielégíteni 
szükségleteit, viszont a társadalom tudja megóvni és fenntarthatóan használni a 
természeti erőforrásokat. Ezzel a gondolatmenettel építettük fel a csere tanulási fo-
lyamatait a partnerek bevonásával. Egy olyan tapasztalat cserét kívántunk megva-
lósítani, amellyel a fiatalokkal megismertetjük és kibővítjük a fogalmakat, a fenti 
megállapítással összhangban növeljük a vállalkozói attitűdöket és kommunikációs 
gyakorlatokkal növeljük az interkulturális tanulási folyamatot, segítjük az IKT 
kompetenciák fejlődését.
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A PÁLYÁZÓ SZERVEZET

H-Union Társadalom - és Gazdaságfejlesztő Szövetség

A szövetség nyolc non-profi t szervezet együttműködésével jött létre 2006-ban, 
azóta tevékenykedik közhasznú szervezetként. Az egyesület céljai közt szerepel 

többek között;  a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, valamint 
az ismeretterjesztés,  a természetvédelem, az állatvédelem, a kör-
nyezetvédelem, valamint a kulturális örökség megóvása, hátrányos 
helyzetű rétegek társadalmi esélyegyenlőségének, képzésének, fog-
lalkoztatásának elősegítése,  a fenntarthatóság, valamint a megúju-

ló energiaforrások népszerűsítése. A szövetség egyik átfogó célja, hogy az adott 
régióban élők, diákok, helyi fi atalok egészséges testi- lelki fejlődését fi gyelembe 
véve megismertesse velük az egészséges életmód, a természeti és humán értékeink 
fenntarthatóságának fontosságát, bemutassa a társadalom és a környezet harmoni-
kus viszonyát, tudatosítsa és megszilárdítsa a fogyasztói magatartásmintákat, hogy 
minél szélesebb körben tudjon tenni környezetünk megóvásáért. A szervezet cél-
jai közt szerepel, hogy minél több és minél szélesebb témakörben valósítson meg 
projekteket, folyamatosan bővítse kapcsolati hálózatát, növelje érdekérvényesítő 
képességét, melyek elérése érdekében többek közt; elméleti és gyakorlati oktatást, 
a tevékenységihez kapcsolódó rendezvényeket szervez, ismeretterjesztő kiadványo-
kat készít és konkrét fi zikai projekteket valósítanak meg - főként civil szervezetek-
nek kiírt - pályázati forrásból.

PARTNER SZERVEZETEK

Zöld Nap Egyesület

Környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely 2009 nyarán jött lét-
re. Különbözőségünk tudatában szövetkeztünk egy vallástól, politikai nézettől 

független cél érdekében, egy harcban, amit mindnyájan, közösen 
kell, megvívjunk. Nincs alárendelve semmilyen más jogi személy-
nek, működése demokratikus elvek alapján történik. Az egyesület 
célja környezettudatos gondolkodás terjesztése. Annak tudatosítá-
sa a háromszéki társadalomban, hogy az ökológiai és a társadalmi 

problémák kölcsönhatásban állnak egymással. Annak hangsúlyozása, hogy az 
ökológiai értékek védelme nem csak a hagyományos környezetvédelemmel, ha-
nem a társadalmi berendezkedéssel is kapcsolatban áll. A háromszéki civil öntudat 
építése. Annak tudatosítása a székelyföldi társadalomban, hogy a civil szervezetek 
szemlélet- és társadalomformáló erejükből következően sokat tehetnek az öko-

lógiai-társadalmi problémák megoldása érdekében. Megvalósított programjaink 
között szerepel több olajgyűjtési akció, kerékpártúrák, futóversenyek, környezet-
védelmi előadások, facsemeték ültetése, jótékonysági koncertek szervezése, egy tel-
jes egészében közösségi munkával épített játszótér, helyi termékeket népszerűsítő 
reklámfi lm, önkéntes véradási kampány, esszé, és rajzpályázatok. 

Magyar Diákok Egyesülete

Az Egyesületünk 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy az Ausztriában élő magyar 
hallgatóknak segítse a tanulmányait és mindennapi életének kritikus szakaszaiban 
nyújtson segítséget. A szervezetünk mind e mellett megfogalmazta azt a hosszú 

távú célt, hogy a nálunk tagként regisztrált fi ataloknak karrierter-
vezési és tanácsadási szolgáltatásokkal elősegítse a munkaerő-piaci 
lehetőségeit. Ehhez többféle tájékoztatót és közösségi estet szerve-
zünk. Jelenleg az elnököt egy 4 tagból álló Kancellárium alkotja, 
hogy a működés során a demokratikusság elve működhessen és még 

szélesebb spektrumon tudjon működni. Szervezetünk egyik fontos programja a 
fi atalok kezdeményezéseinek támogatása, melyet tanácsadással, valamint az aktu-
ális támogatások ismertetésével érünk el.

Gömöri Ifj úsági Társaság

Ifj úsági, szolgáltató, programszervező és turisztikai egyesület (röv.: GIT). 1999-
ben alakult Rozsnyón. Programszervezéssel (kulturális rendezvények, tanfolya-
mok, szabadidős programok), civil információs szolgáltatással (pályázati és szer-

vezeti tanácsadás, szakmai rendezvények, képzések és technikai 
háttér civil szervezeteknek, közhasznú, kulturális és művelődési 
programok propagálása) és az idegenforgalom fejlesztésével (tu-
risztikai termékek kidolgozása, idegenforgalmi szolgáltatások és 
tanácsadás, túrák, tanulmányutak, kirándulások szervezése) fog-
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lalkozik. 2006-tól működteti Rozsnyón a GIT Közösségi Házat. Fő célja, hogy ér-
tékközvetítő, közösségépítő programjaival, valamint Gömör kulturális, történelmi 
és természeti örökségére alapozva hozzájáruljon a térség értékeinek megőrzéséhez, 
fenntartható fejlődéséhez. Vezetője: Kmotrik Péter (1999).

A MEGVALÓSULT PROGRAM, 
A RÉSZTVEVŐK SZEMSZÖGÉBŐL

1. nap

A helyszínre elsőként a H-Union Szövetség önkéntesei értek a helyszín közelsége 
miatt, ahol a pakolás és a terem berendezése várta őket. Még a délelőtt 
folyamán elkezdtek megérkezni a partnerszervezetek, mindenki elfoglalta a 
szobáját, majd egy kis pihenés és ebéd után elkezdődött a projekt a szervezetek 
rövid bemutatkozásával, megismerhettük akcióikat, fontosabb programjaikat, 
szerepjátékkal be is mutattak néhányat, amely gyorsan oldotta a hangulatot, 
segítette a feloldódást. Ezt fokozva játékos névtanulós játékkal folytattuk 
a délutánt. Még vacsora előtt a Nemzeti Iroda által nyújtott információs 
kiadványok segítségével, valamint az online elérhető Erasmus+ prezentációk 
segítségével bemutattuk az egyes programokat, és lehetőségeiket, ezzel kívántuk 
ösztönözni a fiatalokat, hogy a csere után is akarjanak és tudjanak részt venni 
ilyen kezdeményezéseken. Az előzetesen kiválasztott programfelelősök bemutatták 
saját projektjeiket, amelyekkel foglalkoznak a mindennapokban, valamint a 
már megrendezett ifjúsági cserékbe is betekinthettünk. Az ismerkedős est előtt 
kerekasztal-beszélgetés során átbeszéltük elvárásainkat a cserével kapcsolatban, a 
naplókba bekerültek az első bejegyzések, megismerkedtünk a programtervvel, és 
az egyes gyakorlatokat kiosztottuk felelősökre. 

2. nap

Reggeli után az Európai Unióval ismerkedtünk meg, kiscsoportokban töltöttünk 
ki tesztet a természeti erőforrásokról, a társadalmi hatásokról és a gazdasági le-
hetőségekről, majd közösen átbeszéltük a tesztek eredményeit, közös véleményt 
kellett formálnunk, amely kisebb vita árán sikerült csak, így már a második napon 
nagy szükség volt az alkalmazkodásra, a másik véleményének elfogadására. Ezután 
játékos feladat segítségével ismerkedtünk meg a formális - nem formális - infor-
mális tanulási módszerek közötti különbséggel. Ebéd után az előzetes felkészülés 
során készült jegyzeteink alapján beszélgettünk kiscsoportokban az Európai Unio 
környezetvédelmi politikájáról, az akcióprogramokról, a középtávú tervekről, a 
szabályozás eszközeiről: rendeletek, irányelvek, határozatok, jogszabályok. Kicsit 
könnyebb témával folytattuk: az egyik mentorral beszélgettünk az önértékelés lé-
nyegéről, fontosságáról, mindenki készített sajátot, majd bemutattuk egymásnak. 
Vacsora után megismerkedtünk a Youthpass szerepével, az estét pedig egy négy 
nyelven zajló játékkal és zenékkel zártuk, ami nagyon jó hangulatúra sikerült a 
félreértések és a nyelvismeret hiánya miatt.
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3. nap

Az Eu környezetvédelméről beszélgettünk részletesen, a társadalomra gyakorolt 
szerepéről, megismerkedtünk a szabályozásokkal, összehasonlítottuk az 
EU-n kívüli országokéval, boncolgattuk a biodiverzitás fogalmát, szintjeit, a 
környezetszennyezés hatásait, a négy ország helyzetét, szemléletét. A Lifelong 
Learning szemlélettel foglalkoztunk a délelőtt további részében, összegyűjtöttük 
a kulcskompetenciákat, valamint vitafórumot tartottunk az LLL mellett és 
ellen. Délután vállalkozói ismereteinket gyarapítottuk szituációs játékokkal, 
összehasonlítottuk a négy ország vállalkozói lehetőségeit, majd ismerkedtünk egy 
vállalkozóvá válást segítő pályázati útmutatóval, amelyből igen érdekes értelmezési 
vita bontakozott ki. Vacsora előtt még visszatértünk a természethez egy kvízzel, 
ahol különböző éghajlatokhoz kellett a különböző élőlényeket csoportosítani. A 
napot az osztrákok kultúrestje zárta.
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4. nap

Délelőtti programunk a természetvédelmi témájú kampányvideókkal való 
ismerkedéssel telt, megnéztünk számos angol és magyar nyelvű videót, 
dokumentumfilmet a témában, majd beszélgettünk a magyar és nemzetközi 
civil szervezetekről, alapításukról, szervezeti felépítésükről, szabályozásukról, 
formáiról. Ezen ismereteink alapján csoportokra osztva terveztünk egy-egy 
szervezetet, és készítettünk hozzá kampányt, melynek témája a természetvédelem 
volt. A csoportok a négy szervezet tagjaiból vegyesen kerültek kialakításra, így 
az partnerszervezetek egyéni elvei nem érvényesültek, közös, mindenki számára 
fontos ötletek kerültek előtérbe. A délutánt nyelvi zöld játékkal indítottuk, mely 
angol, német, szlovák, román és magyar nyelven zajlott. A vegyes csoportoknak 
a témához kapcsolódó szavakat kellett fogalmakhoz párosítani, sok új szót 
és kifejezést tanultunk, és gyakorolhattuk a kiejtést is. A napot a blogírással, 
önértékeléssel és az eddig készült fényképek rendezésével zártuk. 

5. nap

Ennek a napnak a fő témája a vállalkozások, formái, szabályai. Minden 
partnerszervezet bemutatta a saját országában leggyakoribb vállalkozási típusokat, 
alapításuknak, működésüknek feltételeit, követelményeit, majd közösen 
átbeszéltük a különbségeket és azonosságokat. Jópéldaként az interneten kerestünk 
zöld témájú start-up cégeket, sok bemutatkozó videót találtunk a Kickstarter 
honlapon, valamint megvizsgáltuk, hogy melyek azok a cégek, amelyek csak zöld 
energiát használtunk. Meglepődve olvastuk, hogy a Microsoft 100%-ban megújuló 
energiát használ, a General Motors ezt 2050-re tervezi elérni, de a Starbucks és az 
Ikea is 60% körül jár. Délután csoportokban dolgozva terveztünk vállalkozásokat, 
a tevékenységi körtől egészen az üzleti tervig kellett kidolgozni, majd előadtuk 
ötletünket a többi csoportnak, akiket meg kellett győzni mint befektetőket. A 
győztes csapat nyereményt is kapott volna, de nem tudtuk meggyőzni egymást, 
minden csoport a saját vállalkozása mellé állt, így nem lett győztes például sem a 
szelektív hulladékgyűjtő cég, sem a hulladékból bútorokat gyártó vállalkozás sem. 
Vacsora előtt még kiértékeltük az elmúlt napokat, hiszen már a projekt több mint 
fele el is telt, majd a napot a román csapat kultúrestje zárta.
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6. nap

Ezen a napon elhagytuk Felsőtárkányt, és megláto-
gattuk Mészáros Ákos vállalkozót, ahol betekintést 
nyertünk a szőlőmag felhasználásának lehetősége-
iről, megismertük a szőlőmag olaj készítését, annak 
jótékony hatásait, valamint egy zöld vállalkozás min-
dennapjait. Innen a Terragora Vidékfejlesztési Közös-
séghez vezetett utunk, itt megnézhettünk egy fi atalok 
által készített sörkollektort, valamint egy kis aszaló 
működését is. (Köszönjük az aszalt szilvát, és az alma-
chipset, nagyon fi nom volt! ) Hazafelé tartva egy kis 
kitérővel ellátogattunk az egerszalóki sódomhoz, ahol 
megcsodálhattuk ezt a látványos mészkőlerakodást, 
mely egyedülálló Európában, majd visszatérve a szál-
láshelyünkre összegeztük a nap folyamán látottakat, 
tanultakat. Késő délutáni programunk egy-egy kör-
nyezeti katasztrófa bemutatása volt, internetről gyűj-
töttünk adatokat, véleményeket, rövid és hosszú távú 
hatásokat. Volt szó többek között a tiszai ciánszeny-
nyeződésről, ami nem meglepő, hiszen a jelenlevők 
közül két országot is érintett, valamint a vörösiszap 
katasztrófáról is. A napot blogírással, fotóválogatás-
sal, és a szlovák kultúresttel zártuk.

7. nap

Délelőtt az ActionBound appal ismerkedtünk meg, amiről én még ezelőtt nem is 
hallottam, de kipróbálva nagyon megtetszett, Zalaszántó rejtett kincseit fedez-
tem fel, majd közösen terveztünk egy kvízt, mindenki kitalálhatott egy kérdést. 
Maradva a kvíznél most nem mi írtuk, hanem mi töltöttük ki, mégpedig a hotel-
től egy rövid sétára elhelyezkedő felsőtárkányi tónál lévő KŐ-Kövi Tanösvényen, 
mely segítségével sok új információval gazdagodtunk. Délután újra Egerbe utaz-
tunk, ahol az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karán újabb kvíz 
várt ránk, kicsit meglepődve tapasztaltuk, hogy a mi délelőtt összeállított kvízünk 
kérdései is visszaköszönnek benne az itt megtalálható információkon túl, valamint 
visszaköszönt az Erasmus+ is. Segítségünk az Agria Geográfi a Alapítvány önkén-
tesei voltak, akik bemutatták nekünk a szervezetüket, programjaikat is. Betekint-
hettünk az Élelmiszertudományi és Borászati Központban, majd meglátogattuk az 
egyetem Botanikus Kertjét, amely számos védett fajnak ad otthont. Szállásunkra 
visszaérve kiértékeltük a kvíz eredményeit, és összefoglaltuk a napot.
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8. nap

A napot a kulturális sokszínűség és hasonlóság elemzésével kezdtük, mely prog-
ram során bemutatkoztak a különböző régióból származó fiatalok. Megismerked-
hettünk a matyók, a palócok, a székelyek hagyományaival, szokásaikkal, érdekes 
szavaikkal, majd mentorok segítségével, játékos feladatokkal tanultunk a szolidari-
tásról, elfogadásról. A természetből merítettek példákat, összevetettük az emberek 
és állatok viselkedését, szituációs gyakorlatokat csináltunk egymás segítésére, a 
konfliktushelyzetek kezelésére. Délután activityt játszottunk zöld témában, mely-
ben voltak igazán nehéz fogalmak is, majd az estét blogírással, fényképválogatás-
sal, majd egy közös bográcsozással és beszélgetéssel töltöttük.  

9. nap

Már a búcsúzás napja volt, ezért kicsit szomorkásabb volt a hangulat a programok 
során. Mindenki elmondta, hogy milyen céllal érkezett erre a cserére, mit várt tőle, 
és mit kapott. Beszélgettünk a jövőbeni terveinkről, többen felvetették, hogy mi-
lyen témában lehetne hasonló cserét megvalósítani, hiszen a mihamarabbi újbóli 
találkozás lebegett mindenki szeme előtt. Kitöltöttük a Youthpasst, megvitattuk 
a jelentőségét, és eljátszottunk több szituációt állásinterjúra. Felosztottuk a csere 
utáni teendőket, majd búcsúzás után elindultunk haza. 

Köszönjük ezt a bő egy hetet minden szervezőnek, segítőnek, résztvevőnek!
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MEGLÁTOGATOTT JÓGYAKORLATOK

Mészáros Ákos – szőlőmagolaj üzem

Mészáros Ákos vállalkozása viszonylag fiatal, termékének alapanyaga az Egerben 
igen fontos szőlő, csak egy kicsit más a felhasználás: szőlőmagolajat gyárt. Az üzem 
gépparkja modern és tökéletesen a célnak megfelelő módon dolgozza fel a vásárolt 
szőlőmagot. Megismerkedhettünk a szőlőmag és az abból sajtolt olaj egészségre 
gyakorolt pozitív hatásával, a szőlőmag olaj készítés lépéseivel, valamint betekint-
hettünk egy vállalkozás mindennapjaiba. Kiderült hogy tagja egy egyesületnek is, 
amely környezetvédelemmel is foglalkozik, így minden ponton beleillett a csere 
témájába.

Terragora Vidékfejlesztési Közösség

Egyik fontos prioritása a közösségnek a környezetvédelem, a megújuló energiahor-
dozó-felhasználás növelése, a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia 
alapú energiatermelés elterjesztése, melyhez kapcsolódó projektjeivel ismerkedhet-
tünk meg, valamint a fiatalok között népszerű sörkollektorral, és a manapság egyre 
elterjedtebb otthoni tartósítás egyik eszközével, az aszalóval.

Agria Geográfia Alapítvány 

„Az alapítvány 2009-ben alakult a felsőfokú földrajzoktatás szakmai, módszertani 
megújításának támogatására és színvonalának emelésére. Az alapítvány munkáját 
a kuratóriumi tagok mellett az Eszterházy Károly Egyetem Földrajz és Környezet-
tudományi Intézetének hallgatói közül kikerülő önkéntesek és oktatók egyaránt 
segítik. Az alapítvány céljainak eredményes megvalósítása érdekében rendszeresen 
pályázik különféle támogatási források elnyerésére.” Köszönjük, hogy körbevezet-
tek minket a tanszéken, és hogy megismerhettük munkájukat.

Botanikus Kert 1

„A Botanikus kert 1967-től az Egyetem tulajdonában álló, a Biológia Intézet Nö-
vénytani és Növényélettani Tanszékének és a BNPI Igazgatóság szakmai irányítása 
alapján kezelt védett terület. A kert a mai napig számos védett növénynek adott 
otthont, ezek közül több védett faj évről évre szaporodik. A terület helyi adottsá-
gai – megyei jogú város lakóterületének pereme – a maga 10 000m2-es területével 
méltó és fontos zöld felülete lehet nemcsak a városnak, de kiemelkedő gyakorlati 
terepe is az itt tanuló egyetemi hallgatóknak. A hosszú távú fennmaradása és a 

1 forrás: http://ekfbotanika.ektf.hu/page/about
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biológiai sokféleség szempontjából is jelentős a több mint 600 növényfajból álló 
élő gyűjtemény. Ennek a gyűjteménynek helyi szempontból azért van nagy jelentő-
sége, mert nagyrészt a hazai flóra vagy a Kárpát-medence növény- fajai találhatók 
meg benne. Még növeli az értékét a gyűjteménynek az, hogy a kisebb területfoltok 
betelepítésénél a fő szempont bizonyos, a Bükk hegységben és az Északi közép-
hegység több területén tipikus növénytársulások létrehozása volt, ez még inkább 
segíti a hosszú távú fennmaradását a területen található növényfajoknak. Bota-
nikus kertünk, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának közreműködésével 2010. 
január 27-én megkapta Eger Megyei Jogú Város „jelentős zöld felülettel rendelkező 
különleges terület” besorolást, azaz a helyi védelmet.” Nagy élmény volt a város 
felett egy ilyen nyugodt, gyönyörű helyen felfedezni és megismerkedni a rengeteg 
élőlénnyel, a rovarhotel nagyon emlékezetes maradt.

Egerszalók: Sódomb

Egerszalók igazi nevezetessége a község déli részén a föld mélyéből (410 m-ről) fel-
törő hévízforrás, mely 65-68 °C-os. A domboldalon lefolyó víz 1200 négyzetmé-
teres látványos mészkőlerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb 
helyi védelem alatt áll, a fürdő építése után kiépített sétaúton lehet megközelíteni, 
sötétedés után a szivárvány színeiben pompázik. 2016 évben a gyógyforrások, a 
gyógyfürdő és környezete elnyerte a gyógyhelyi minősítést.


