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Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. 

 „A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda véleményét, 

mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.” 
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ELŐSZÓ 

Az egri székhelyű „H-Union” Magyar Társadalom-

és Gazdaságfejlesztési Szövetség nagyot álmodott és 

a Dunántúl meghódítására adott be egy pályázatot 

2015-ben. A szervezet már korábban is aktív 

szerepet vállalt az ifjúsági cserékben, illetve a 

megújuló energiaforrások népszerűsítésében, eddig 

viszont szűk térben mozgott csak a szervezet. A 

Kisalföld Magyarország legszelesebb vidéke és az 

ember bármerre néz, látótávolságon belül egy 

szélerőmű emelkedik, ami egy teljesen új látványt 

nyújt az egri szőlőültetvényes dombokhoz képest. 

A fogadószervezet képviselője egy-egy korábbi 

ifjúsági cserén ismerte meg a lehetséges 

együttműködő partnerszervezeteket és a közös 

irányvonalnak köszönhetően nem volt kérdés az 

együttműködés. 

A szövetség tapasztalt ifjúsági 

csere házigazdának mondható, 

de a ZERGE több újítást is 

hozott a megszokott forgatókönyvhöz képest. 

Ismeretlen szállásra és környékre szervezni egy 

programot mindig kicsit rizikós, de az Achilles Park 

tökéletes látványt és infrastruktúrát biztosított egy 

feledhetetlen és tanulságos hét megszervezéséhez. 

Ez a kiadvány azért készült, hogy minél több 

emberhez eljussanak az itt szerzett kompetenciák. A 

megújuló energiaforrások nemzetközi jelentőséggel 

bírnak, ezért is szeretnénk ezt a kiadványt, valamint 

a társadalmasítás több válfaját minél nemzetközibbé 

tenni és a magyar nyelven kívül szlovák, cseh, román 

és persze az elmaradhatatlan angol nyelven is 

megjelenni. 
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A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA 

 Az egri székhelyű H-Union Szövetség 

szervezésében 2016.01.29-2016.02.07 között, 

Győrben megrendezésre került a ZERGE néven futó ifjúsági 

csereprogram, melyen 4 szervezet fiataljai képviselték az 

adott országot. Romániából a Szigeti Magyar Ifjúsági 

Szervezet (SZMISZ), Csehországból a Kazinczy Ferenc 

Diákkör (KAFEDIK), míg Szlovákiából a Cool Club 

szervezettől érkeztek résztvevők a 10 napos programra. A 

Zöld Erőforrásokkal a Rentábilis Gazdaságért 

Együttműködve címet viselő KA1-es Erasmus+ mobilitás 

projekt keretén belül, a fiatalok interaktív programokon vettek 

részt, kerekasztalbeszélgetések, kis és nagy, valamint 

fókuszcsoportos műhelymunkák, brainstormingok és 

úgynevezett jó-gyakorlat látogatások során tettek szert a zöld 

eszme elsajátítására, valamint gyakorlati tudásra a megújuló 

és alternatív energiaforrásokkal kapcsolatban, fejlesztve 

szakmai, kommunikációs, nyelvi és egyéb 

kulcskompetenciáikat. 

 

Szerveztünk képviseletében, Magyarországról 10 fiatal és 2 

kísérő vett részt a „Zöld Erőforrásokkal a Rentábilis 

Gazdaságért Együttműködve” címet viselő Erasmus+ ifjúsági 

csereprogramon, ahol romániai, csehországi és szlovákiai 

fiatalokkal együtt vettek részt a nem-formális elemekre épülő 

képzésen. 

Bő egy hét alatt, különféle csapatépítő, ismerkedős és 

kulturális programokon, szakmai foglalkozásokon, és ún. jó-

gyakorlat látogatásokon vettek részt. Jártak többek közt 

Dunakilitin, ahol megtekinthették a Bős-Nagymarosi 

vízlépcső részeként megépült duzzasztóművet és annak 

működését, ellátogattak Mosonmagyaróvárra, ahol 

testközelből vizsgálhatták meg Magyarország nagy 

teljesítményű szélgépeit, valamint Felpécre, ahol egy 

mintaprojekt (Biomimetikus Életmód Központ) keretén belül 

megtekinthették mindazt, amiről a zöld eszme kapcsán 

beszéltek, vagy hallottak külső-belső előadók interaktív 

prezentációi kapcsán. 
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V časovém rozpětí od 29.ledna do 7.února 2016 

se uskutečnil mládežnický výměnný program 

Zerge, který se konal pod záštitou Egerského organizátora H-

Union z Maďarskej Republiky. Výměnný program svou 

účastí podpořili reprezentanti mládežnických organizací z 

následujících zemí: Rumunsko SZMISZ, Česko KAFEDIK a 

ze Slovenska to byly reprezentanti Cool Clubu. Účastníků této 

skvělé akce čekalo 10 dní pestrého, zážitkového programu v 

rámci mobilního projektu KA1 Erasmus, který nese název: 

Energetické zdroje a rentabilita v hospodářství. Různé 

interaktivní programy, debaty u kulatého stolu, workshopy, 

brainstorming ... to vše sloužilo na osvojení si poznatků o 

využití zelených zdrojů, recyklaci alternativních zdrojů 

energie. V neposlední míře si účastníci mohli prověřit své 

komunikační i jazykové znalosti a schopnosti, čímž se 

ukázalo, že když se setkají správní lidé ochoten něco dobrého 

udělat, ať už v oblasti ekologie, ochrany přírody, nebo 

zkoumání jiných alternativ možností využití přírodních 

zdrojů, vědí tu správnou věc posunout kupředu. 

La sediul  H-Union din orașul Eger a fost 

organizat un program de schimb de experiență, 

numit ZERGE  în data de 29.01.2016 – 07.02.2016 la Győr  la 

care au participat reprezentanții a patru organizații. Din 

România a participat Organizația Studenților Maghiari din 

Sighetu Marmației (OSMS), Clubul Studențesc  ‘Kazinczy 

Ferenc’  din Cehia (CSKF) și Clubul Cool din Slovacia la 

acest program timp de zece zile.  Din cadrul proiectului de 

mobilitate  KA1 Erasmus+ numit Resurse Naturale Pentru 

Cooperarea Economiei  Rentabile studenții au luat parte la 

programe interactive și la masa rotundă. Deasemenea au 

participat și la workshops, la brainstormings unde au aflat mai 

multe informații despre sursele  de energie verde, despre 

energie regenerabilă cu care au avut posibilitate de a 

îmbunătăți cunoștințele de specialitate, competențele 

lingvistice și comunicative. 
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V časovom rozpätí od 29.januára do 7.februára 

2016 sa uskutočnil mládežnícky výmenný 

program ZERGE,ktorý sa konal pod záštitou egerského 

organizátora H-Union z MR.Výmenný program svojou 

účasťou podporili reprezentanti mládžníckych organizácií z 

nasledovných štátov: Rumunsko SZMISZ, Česko KAFEDIK 

a zo Slovenska to boli reprezentanti Cool Clubu.Na 

účastníkov tohto skvelého podujatia čakalo 10 dní pestrého, 

zážitkového programu v rámci mobilného projektu KA1 

Erasmus,ktorý nesie názov : Energetické zdroje a rentabilita v 

hospodársteve. Rôzne interaktívne programy,debaty za 

okrúhlym stolom,tvorivé dielne,brainstorming...to všetko 

slúžilo na osvojenie si poznatkov o využití zelených zdrojov, 

recyklácii a alternatývnych zdrojov energie. V neposlednej 

miere si účastníci mohli preveriť svoje komunikačné aj 

jazykové znalosti a schopnosti, čím sa ukázalo,že keď sa 

stretnú správny ľudia ochotný niečo dobré urobiť, či už v 

oblasti ekológie,ochrany prírody, alebo v skúmaní iných 

alternatív možností využitia prírodných zdrojov, vedia tú 

správnu vec posunúť dopredu. 

By the Eger-based H-Union association was 

organized the youth exchange program – called 

ZERGE – in Győr between 01/29/2016 and 02/07/2016, 

where young people from four organizations representing 

their country. Participants of the 10-day program came from 

the following organizations: Hungarian Youth Organisation 

from Sighet (SZMISZ) from Romania, Kazinczy Student 

Club (KAFEDIK) from Czech Republic and Cool Club from 

Slovakia. Within the framework of the KA1 Erasmus+ mobility 

project called „Cooperation for Profitable Economy by Green 

resources” young people took part in interactive programs, learnt 

the green idea by roundtable discussions, small and large focus 

groups and workshops, brainstorming and good practice visits, as 

well as practical knowledge about the development of renewable 

and alternative energy sources and developing professional 

communication, language and other key competences 
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RÉSZTVEVŐI BESZÁMOLÓK 

LÉHI ÁDÁM 

Sokadik ifjúsági cserémen vettem részt Győrben. 

Újdonság volt a helyszín és a társaság nagy része is 

számomra, de ahogy a mondás is tartja, a változás jó 

dolog. A folyók városában egy nagyon sokszínű és 

különböző érdeklődési területtel rendelkező társaság 

gyűlt össze, de a nézőpontunk több témában is 

azonos. A környezettudatosság és a tenni akarás 

jellemezte a „zergéket”. A szervezés nagyon-nagyon 

profi volt. Ramóna tökéletes programtervet készített 

és mindig remekül koordinálva kézben tartotta a 

dolgokat. Számomra leginkább a felpéci program 

tetszett, itt értek a legnagyobb impulzusok. További 

pozitívum volt, hogy külső előadók helyett inkább a 

fiatalok villogtatták meg a tudásukat egy-egy 

szakterületen, így sokkal közvetlenebb volt az 

előadás. Az Activity nem első esetben jelenik meg 

ifjúsági cseréken, lassan már kötelező programelem 

lesz, hiszen hatalmas élményt nyújt. Negatívumként 

csak az időjárást lehet felhozni, másban keresve se 

találna hibát az ember. Az elkapott pillanatképek 

mellett rengeteg élménnyel gazdagodtunk, mely egy 

életre örök emlék marad. 
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KISS GYÖRGY 

Egyesületvezetőként vettem részt ezen az ifjúsági 

cserén. Ez már nem az első alkalom volt, hogy egy 

résztvevő szervezet koordinálását vállalom  

 

magamra. Abból a szempontból más volt ez az 

egész, hogy a program előtt rengeteget 

kommunikáltunk a szervezőkkel, jóval többet, mint 

eddig bármikor. Kiváló ötletnek tartottam azt, hogy 

előre megbeszéljük a szobabeosztásokat így 

megérkezés után nincs hatalmas fejetlenség, 

mindenki tudja előre kivel és hol lesz egy szobában. 

A szállásunktól kicsit féltem, hogy a faházakban 

hideg lesz, de a szállásadóink mindet tökéletesen 

felfűtötték, a konyha pedig kiváló volt. A szakmai 

előadásoknál nagyon büszke vagyok a szervezetünk 

aktivistáira, hatalmas munkát és energiát fektettek az 

előadásukba, amit sikerült nemcsak szakmailag  

pontosan, de érdekesen is előadni. Köszönöm a 

lehetőséget a Cool Club nevében és bízok benne, 

hogy lesz még lehetőségünk közösen dolgozni. 
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EGY ÚJ ERASMUS+-OS RÉSZTVEVŐ 

BESZÁMOLÓJA 

A ZERGE volt az első ifjúsági cserém.  Nem tudtam 

mire kell számítanom, hogy őszinte legyek még 

öltönyt is csomagoltam el. Mikor megérkeztem 

mindenki nagyon barátságosan fogadott és az első 

előadásnál már rájöttem, hogy ez sokkal kötetlenebb 

még egy egyetemi előadásnál is. Túlzásnak tűnhet, 

de egy hét alatt tényleg barátra lel az ember egy ilyen 

cserén. A rengeteg szakmai előadás mellett nekem 

legjobban az erdélyi fiatalok beszéde és kifejezéseik 

tetszettek. Régóta szerettem volna elutazni Erdélybe 

és így még közelebb kerültem az álmomhoz. A 

szakmai programok előtt le a kalappal, a résztvevő 

előadók sokkal profibbnak és felkészültebbnek 

tűntek, mint néhány tanár. A hordozható napelemes 

rendszer személyes kedvencem volt, ha lehetőségem  

 

lesz rá, mindenképp beszerzek egy ilyet, mert úgy 

érzem nélkülözhetetlen egy többnapos 

kiránduláshoz. 

 

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ „ERDÉLYFÖLDRŐL” 

Mi érkeztünk a legmesszibbről. Sok ifjúsági cserén 

vettem már részt Magyarországon, de mind az 

ország északkeleti részében volt. Üde színfolt volt 

most Győr városa, nagyon szép környék és 

üdvözlendő dolognak tartom, hogy ennyi szélgép 

van ezen a környéken. Ezzel az ifjúsági cserével 

mindannyian nagyon sokat tudtunk tanulni. A 

passzív ház egy teljesen új információ volt a 

számomra, de biztos vagyok benne, ha építtetek 

házat mindenképp ilyen lesz. Köszönöm a 

lehetőséget és a hívást a H-Union Szövetségnek. 
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AZ ERASMUS+ PROGRAM 

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. 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. 
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 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. 

 

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 
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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). 

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 kompetenciáinak, 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: 5-21 nap 

 a résztvevők száma: 16-60 fő 

 a résztvevők korosztálya: 13-30 év 
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A „ZERGE” IFJÚSÁGI CSERE CÉLJAI 

A projekt átfogó célja az volt, hogy a fiatalok 

megismerkedjenek a megújuló energiaforrások 

fontosságával és lehetőségeivel. A pályázat témája 

kiemelkedő és napjainkban igen releváns, 

illeszkedik mind az Erasmus +, mind az Európai 

Unió célkitűzéseihez. A program céljai közt 

szerepelt, hogy a fiatalok gyarapítsák Európai Uniós 

ismereteiket, külön kitérve az EU energia- és 

környezetpolitikájára, az európai állampolgárok 

jogaira és azok demokratikus érvényesítésére, 

hosszútávú céljaink közt szerepelt az európai 

identitás, valamint az interkulturális tudatosság 

fejlődéséhez való hozzájárulás, az ifjúsági, valamint 

az önkéntes munka népszerűsítése. 

 

 

A projekt céljaként, szeretnénk fejleszteni a fiatalok 

tanulási készségét és kompetenciáit, melyekhez 

nem-formális és informális tanulási módszereket, 

valamint jó gyakorlat látogatások által szerzett 

gyakorlati tapasztalatok adta lehetőségeket hívjuk 

segítségül.  

Közvetlen célunk, hogy a fiatalokat, nap mint nap új 

és újabb feladatokkal ismertessük meg, fejlesszük 

nyelvi készségeik, nyelvtudásuk és nyelvhelyességi 

kompetenciáik, kommunikációs készségeik, digitális 

kompetenciáik, melyek érdekében többnyelvű 

(anyanyelvi és angol) programokon, interaktív 

előadásokon, vetélkedő jellegű játékokon 

vitafoglalkozásokon, kerekasztalbeszélgetéseken, 

vesznek részt. 
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A projekt során kulcsfontossággal bír a tanulási 

módszerek elsajátítása, a megfelelő önértékelés 

biztosítása, a fiatalok motiválása, a közösségépítés; 

egymás megismerése és elfogadása, mely érdekében 

számos közösségépítő feladat és interkulturális 

program kerül megvalósításra. A projekt 

megvalósítása során a résztvevők számára 

lehetőséget biztosítunk, hogy véleményüket, 

elképzeléseiket megoszthassák egymással, így ők is 

támogató közösséggé váljanak és a készségek 

elsajátítása mellett életre szóló élményekkel és 

barátságokkal gazdagodhassanak. 

Fontos cél volt továbbá, hogy a fiatalok átfogó 

szemléletváltáson menjenek keresztül, legyenek 

részesei a zöldgazdaság eszméjének, fordítsanak 

nagyobb figyelmet önmaguk és környezetük 

energiahasználatára. Legyenek képesek alkalmazni a 

csere alatt szerzett ismereteiket, ültessék át a 

tanultakat helyi szintre, ismerjék fel saját térségeik 

adta lehetőségeiket, aknázzák ki a potenciális 

erőforrásokat mind egyéni, mind közösségi szinten 

merjenek kezdeményezést indítani és terjesszék 

azon készségeket, illetve tudásbázist, melyet a 

program alatt sajátítottak el, ösztönözzék társaikat 

növelve a projekt multiplikáló hatását, a 

"zöldmozgalom" nemzetközi színterekre lépését. 
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A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

A H-Union Magyar Társadalom- és 

Gazdaságfejlesztési Szövetség nyolc non-profit 

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 

környezetvédelem, valamint a kulturális 

örökség megóvása, 

 hátrányos helyzetű rétegek társadalmi 

esélyegyenlőségének, képzésének, 

foglalkoztatásának elősegítése, 

 a fenntarthatóság, valamint a megújuló 

energiaforrások népszerűsítése. 

 

  

A szövetség egyik átfogó 

célja, hogy az adott 

régióban élők, diákok, 

helyi fiatalok egészséges 

testi- lelki fejlődését 

figyelembe véve 

megismertesse velük az egészséges életmód, a 

természeti és humán értékeink fenntarthatóságának 

fontosságát, bemutassa a társadalom és a környezet 

harmonikus viszonyát, tudatosítsa és megszilárdítsa 

a fogyasztói magatartásmintákat, hogy minél 

szélesebb körben tudjon tenni környezetünk 

megóvásáért. A szervezet céljai közt szerepel, hogy 

minél több és minél szélesebb témakörben valósítson 

meg projekteket, folyamatosan bővítse kapcsolati  
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hálózatát, növelje érdekérvényesítő képességét, 

melyek elérése érdekében többek közt; elméleti és 

gyakorlati oktatást, a tevékenységihez kapcsolódó 

rendezvényeket szervez, ismeretterjesztő 

kiadványokat készít és konkrét fizikai projekteket 

valósítanak meg - főként civil szervezeteknek kiírt - 

pályázati forrásból. 

 

PARTNER SZERVEZETEK 
 

SZIGETI MAGYAR IFJÚSÁGI SZERVEZET 

A SZMISZ jogilag, és tevékenységi körét tekintve 

Máramarosszigeten működik 2009 óta, ez a tény 

viszont nem korlátozza a más régiókban való aktív 

részvételt, megpróbálnak a környező falvak, és 

városok magyar fiataljainak életében, és tudatában is 

jelen lenni. A szervezet nagy hangsúlyt fektet a helyi 

és nemzetközi partner-kapcsolatok kialakítására és 

ápolására, nyitottak bármilyen közreműködésre, ha a 

cél nemes és a fiatalság, valamint a közösség javát 

szolgálja. A szervezet számára fontos, hogy 

fiataljaikat meg tudják tartani, és legyen lehetőségük 

a megélhetésre nem csak a városban, de vidéken is, 

programjaikat igyekszenek a fenntarthatóság 

szellemében megvalósítani. A SZMISZ tagjai azt 

vallják, hogy egy jobb világ alapjai maguk a fiatalok 

és hiszik, hogy a fiatalságot nem utasítani, hanem 

játékosan, interaktív rendezvényeken keresztül kell 

nevelni.  
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COOL CLUB SLOVAKIA 

A Cool Club Slovakia egy polgári társulás, amely 

2010 augusztusában alakult meg Gútán. A Kolárovo 

székhelyű szervezet első 

sorban a szlovák élet 

felpezsdítése céljából jött 

létre, aktív tevékenységüket 

2011-ben kezdték meg.   

A szervezet elsődleges 

célkitűzései közé tartozik a 

fiatal tehetségek felkutatása és támogatása. A 

regionális szervezetként működő polgári társulás, 

elsősorban a vidék életének fellendítésén 

szorgoskodik, a társulás az elmúlt években rengeteg 

programot szervezett, rengetegszer megmutatta, 

hogy egy kis összefogással mennyi minden elérhető.  

 

KAFEDIK 

A Kazinczy Ferenc Diákklub több mint 345 éve 

alakult, azzal a céllal, hogy közös programokat 

szervezzen a morva fővárosban élő fiatalok számára, 

együttműködjön a prágai Ady Endre Diákkörrel, 

valamint a csehországi és szlovákiai magyar 

egyetemistákat összefogó Diákhálózattal, segítse a 

Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének 

brünni szervezetét. A diákklubnak több mint 200 

tagja van, tagjai, önkéntesei főként felvidéki 

hallgatók és néhány csehországi magyar diák. 

Az egyesület céljai főként kulturális eredetűek, de 

tevékenységeik igen sokrétűek; munkásságukkal 

szeretnék erősíteni a polgári társadalmat; segíteni és 

fejleszteni a fiatalokat, felelősségtudatossá és 

társadalmilag aktívvá tenni a helyi közösséget,  
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céljaik elérése érdekében pedig gyakran vonnak be 

külső forrásokat, nemzetközi kapcsolatrendszerüket 

folyamatosan bővítik országon belül, és kívül is. 

A szervezet főbb tevékenységei közt az információ- 

és tapasztalatcserék, közös rendezvények, kulturális 

programok megszervezése, a tagok és egymás 

rendezvényeinek látogatása szerepel. A szervezet 

bizonyos időközönként jelenteti meg saját írott 

sajtóanyagát, a Sárga 

szamár kulturális 

diáklapot, továbbá 

fontos szerepet tölt be 

a Gombaszögi és 

Gímesi művelődési 

tábor szervezésében. 

 

 

SZÁLLÁSUNK  

Az ÉNY- Magyarországra érkező „zergék”-nek, 

illetve a 10 napos „zöld” programnak a festői 

szépségű Achilles Park adott helyet Győr mellett, a 

Gyirmóti Tájvédelmi Körzetben.  
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MEGVALÓSULT PROGRAM 

1. NAP 

A fiatal résztvevők legnagyobb része a délelőtti 

órákban érkeztek meg a szállásra, de a főszervezők 

már a hajnali órában útra keltek Egerből, hogy 

minden tökéletes legyen a fiatalok megérkezésére. 

Már a 0. napon bőröndök sorakoztak a H-Union 

Szövetség irodájában, amik a legkülönbözőbb 

projekt- kellékeket tartalmazták. Délelőtt 10 órára a 

helyére került a molinó, a vetítővászon és számtalan 

más dolog. A szervezetek megérkezése után a 

kötelező adminisztratív feladatoké és a szállás 

elfoglalásáé volt a főszerep. Az ebéd folyamán 

szembetűnő volt a társaság szegregációja, ki-ki a 

saját ismerőseivel ült egy asztalhoz. Ezen hivatott 

változtatni a délutáni program, ahol ismerkedős  

 

 

 

játékok segítettek a fiataloknak új ismerőseket, 

majdani partnereket, vagy épp barátokat gyűjteni. Az 

első feladatban a fiatal résztvevők össze-vissza 

járkáltak a közös helységben, egy viszonylag 

nagyobb területen, és a játékmester utasításai szerint, 

különböző szituációkban, élethelyzetekben kellett 

üdvözölniük a szembejövő társukat úgy, mintha 

például; 

 az utcán futottak volna össze,  

 egy fogadáson találkoztak volna,  

 nem emlékeznének a nevére,  

 egy ismerős üzenetét kell átadniuk, 

 vagy nem látták volna 5 éve egymást  

 stb.                                                       
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A helyzetkomikum sok vidám pillanatot okozott már 

itt az ifjúsági csere elején is, ami még kellemesebbé 

tette a győri szállásunk légkörét. Az egri szervezésű 

ifjúsági cserék elengedhetetlen ismerkedős feladata 

a Globingo játék, amely gyakorlatilag a Bingo játék 

felnőtt és globális ismerkedős változata. A játék 

során, a résztvevők egy előre elkészített ívet töltöttek 

ki úgy, hogy körbe-körbe jártak, és próbálták 

megtalálni az íven feltüntetett jellemzőket, 

tulajdonságokat. Itt olyan érdekességeket is 

megtudhattak egymásról például a résztvevők, hogy 

ki közülük a balkezes és ki vegetáriánus. A nap 

végén egy kis névtanuló/ névgyakorló feladat várt 

még a fiatalokra. Az este az egri szervezet 

bemutatkozásával kezdődött, ahol a H-Union 

Szövetség képviselői tartottak egy interaktívelőadást 

az eddigi munkájukról, céljaikról és feladataikról, az 

egri civil szféráról valamint a település 

történelméről, Magyarországról általában, a 

kultúránkról, a hungarikumokról és az ország 

kiemelkedő pontjairól. A csere első napja kötetlen 

beszélgetéssel és zenés-táncos mulatsággal 

végződött, már aznap érződött, hogy megkezdődött 

egy jó kis csapat összekovácsolódása és remek bő 

egy hetet töltenek együtt a fiatalok. 
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2. NAP 

A finom reggeli után egy kis agytornáztatás várt a 

fiatalokra. A Green Brain fedőnevű játékos feladat 

egy olyan memóriajáték, ahol a csapattagoknak a 

projekt témájának kapcsán zöld energiákkal, 

megújuló erőforrásokkal, és a rentábilis gazdasággal 

kapcsolatos fogalmakat, képeket, tevékenységeket 

kellett memorizálniuk, és párosítaniuk egy-egy adott 

földrajzi névhez, elindítva ezzel a program szakmai 

oldalát. A feladat kiscsoportokban valósult meg, 

ahol a különböző országokból érkező fiatalok 

ismeretanyaga segített a feladat megoldásában.  

A délelőtt további részében, az előadók színpadán 

sorra mutatkoztak be a partnerszervezetek és annak 

tagjai, önkéntesei, delegáltjai. A feladat révén, 

mindenkiben tudatosult mindenkiben, hogy milyen 

aktív és hiánypótló feladatot lát el az adott szervezet.  

 

Ebédkor a szervezetek képviselői, motivált 

önkéntesei már egy homogén masszát alkottak és a 

jövőbeli együttműködésekről tárgyaltak, mely 

örömteli és üde színfoltot okozott a szervezőknek.  

A délután kiscsoportos munkával folytatódott, mely 

a „Zöld kiterjedés” fedőnevet kapta. A kiscsoportos 

feladat során az EU energiapolitikáját vették górcső 

alá, az interaktív feladat fontos elemeit képezték; a 

zöldtudatosság, az energiahatékonyság, a 

környezetvédelem, valamint a földhasználat és a 

biodiverzitás. Fedőneveknél maradva a nap utolsó 

feladata „Aktív állampolgársági licit” volt, ahol 

mind a fogadó, mind a partnerszervezetek fiataljai 

kiscsoportokba rendeződve, összeszedték azokat a 

demokratikus elveket, amelyekkel működtetni 

tudjuk a cserét, valamint amelyet ki lehet terjeszteni  
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egy zöld energia rentábilis gazdasági együttműködés 

kezdeményezésére, a fiatalok aktív állampolgári 

szerepvállalásának előmozdítására.  

Az este, a román résztvevők szervezésében zajlott, 

egyfajta kultúrestként helyezte fel koronáját a 

második nap végére. A vacsora ízeit az erdélyi 

konyha, míg az est aláfestő zenéjét máramarosszigeti 

népi dallamok adták.  

3. NAP 

A reggeli tornát követően a képzés módszerinek 

megismerése várt a fiatalokra, a főszervezők 

elmondták, hogy az elkövetkező napok mind-mind 

egy adott séma alapján épülnek fel, viszont minden 

esetben egy kis csavar teszi érdekesebbé az adott 

napi tevékenységeket. A délelőtt folyamán mindig 

három alapfeladat variációjára készülhettek a 

fiatalok, míg délután egy-egy jó-gyakorlat látogatás 

várt a résztvevőkre, este pedig a megszerzett 

ismeretek dokumentációja, a fényképek mentése és 

a nap összegzése várt feladatként a fiatalokra. A 

tematikus napok lebonyolításához, a fiataloknak 

tisztában kellett lenniük a formális, nem formális és 

az informális képzési módszerek fogalmával, 

fajtáival, céljaival, így a délelőtt folyamán ezeket a 

témákat vették nagyító alá a résztvevők.  
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Ebéd előtt még volt idő egy kiselőadásra, ahol az 

önértékelés fontosságára világított rá az előadó. Ezt 

követően, egyénileg mindenki elkészítette a saját 

élete önértékelését, majd saját rajzával illusztrálva, 

prezentálta a többiek számára.  

A délutáni tevékenység részeként, a projekt 

résztvevői kisebb fókuszcsoportokat alkottak, ahol a 

csapatok feladata az volt, hogy innovatív kutatási 

módszereket használva ássák bele magukat a 

zöldgazdaság témájába, melyhez segítségül 

hívhatták a tudományos szakirodalmat, az internetet 

és egyéb empirikus módszereket.  A feladat célja az 

volt, hogy a fiatalok rámutassanak a zöldgazdaság 

hiányosságaira, lehetőségeire, eddig kiaknázatlan 

területeire, mely érdekében plakátokat készítettek és 

társaik előtt prezentálták az eredményeiket, 

véleményeiket és vitát generálva formáltak közös 

megoldásokat.  

A délután folyamán, egy csoportos reflexió várt még 

a fiatalokra, ahol átbeszélték az adott nap 

eredményeit, átfogó céljaikat, és dokumentálták az 

aznapi eseményeket, majd a szakmai programot egy 

szlovák, illetve felvidéki jegyekben megtartott 

kultúrest zárta, ahol többek közt megmutatkozott 

Cool Klub Slovakia egyesület fiataljainak tehetsége. 
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4. NAP 

A reggeli torna után kezdetét vette az első tematikus 

nap. A lelkes fiatalok, az előző nap megbeszélt és 

elsajátított tanulási módszerek segítségével kezdtek 

bele a feladatokba. Elsőként egy csoportos feladatot 

játszottak, ahol a csoportoknak a zöldgazdasághoz 

kapcsolódó fogalmakat, tevékenységeket kellett 

földrajzi helyekkel összepárosítani.  

A második feladat keretében, a vegyes csoportokban 

dolgozó fiataloknak egy-egy szakcikket kellett 

értelmezniük és feldolgozniuk azért, hogy a szöveg 

mondanivalóját olyan nyelven és stílusban adják elő 

társaiknak, mely mindenki számára érthető és 

érdekes lehet. Volt olyan csoport, amely a 

számítástechnikát hívta segítségül és ott helyben állt 

neki az elektronikus prezentáció elkészítésének, míg  

mások a hagyományos, kézzel történő  

 

plakátrajzolásban, és annak prezentálásában látták a 

megoldást.  

Ebéd előtt a fiatalok még egy kis időutazáson 

vehettek részt; a csapatoknak el kellett képzelniük 

egy fiktív jövőbeli együttműködésen alapuló 

gazdasági egységet és meg kellett alkotniuk a 

közösséget megtestesítő szimbólumot, valamint 

jellemezni kellett magát a rendszert, annak 

fenntarthatóságát és a működtetés érdekében 

eszközölt innovációkat.  

Délután, a csapat útra kelt, megcélozva az első jó 

példa megtekintéseket. Utunkat először 

Mosonmagyaróvár, majd Bőny felé vettük, ahol egy-

egy szakértő előadásból megtudhattuk, hogy a 

zöldenergia mellett miért is ilyen kiemelkedően 

fontos az adott szélerőmű park, milyen kapacitással 
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és jellegzetességekkel bírnak a parkot alkotó 

szélgépek. A fiatalok elsőként a Mosonmagyaróvár 

mellett elhelyezkedő, Levél nevezetű aprócska 

község határában fekvő 24 megavattnyi szélerőmű- 

kapacitással rendelkező, majd a 20.000 háztartást 

ellátó 13 turbinából álló parkot tekintették meg. 

Az este, a cseh résztvevők szervezésében zajlott, 

nemzeti ételekkel és vonatkozásokkal.  

5. NAP 

A fiatalok, a reggelt jógagyakorlatokkal indították, 

majd a délelőtt folyamán, az előző napi 

műhelymunkák folytatódtak, ahol a résztvevők 

különböző kompetenciáikat fejleszthették egy-egy 

feladat során. Érezhető volt a fejlődés az előző 

naphoz képest, egyre jobban megnyíltak, és még a 

visszahúzódóbb résztvevők is bátran és nyíltan 

taglalták álláspontjukat, tapasztalataikat társaiknak 

egy-egy kérdéscsoportot illetően a közösség, illetve 

a közösségépítés és közösségfejlesztés témakörben.  

Ebéd után elérkezett a  jó-gyakorlat látogatások ideje 

is, így fiataljaink ismét útra keltek. Ezúttal a 

vízenergia hasznosításban rejlő potenciál állt a 

középpontban, így úti céljukat a Magyarország és 

Szlovákia hátárán lévő remek példa, a Bős-

Nagymarosi vízlépcső megtekintése képezte, mely 
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részeként, ellátogattak először Bős, majd Dunakiliti 

településre, ahol a fiatalok egy szakértő szavai által 

ismerkedhettek meg a vízlépcső történetével, építési-

és működési hátterével, a határokon átnyúló 

együttműködés részleteivel, valamint az erőmű 

építése kapcsán zajló környezetvédelmi 

mozgalmakkal. A délután folyamán, egy csoportos 

reflexió várt még a fiatalokra, ahol átbeszélték az 

adott nap eredményeit, hosszútávú céljaikat, 

jövőképeiket és dokumentálták a nap eseményeit.  

A szakmai program zárásaként kibővítették, a csere 

3. napján megkezdett „Szak-Szó-Tár”-at az aznap 

elhangzott fogalmakkal és szavakkal több nyelven, 

valamint vegyes csoportokat alkotva, egy interaktív 

társasjátékba kezdtek, melyet a vezetők a csere előtt 

állítottak össze a fiatalok számára, a ZERGE, 

valamint az Erasmus+ témájában.  
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6. NAP 

A reggeli torna után, ismét csoportos műhelymunka 

várt a fiatalokra, ahol számos nem-formális képzési 

feladatban csillogtathatták meg tudásukat és 

kommunikációs képességeiket a rentábilis gazdaság 

témájára kihegyezve. Bővítették megújuló, illetve 

alternatív energiaforrásokra épülő ismereteiket. 

Délután elérkezett a témába illő jó példák 

megtekintése is, amit a fiatalok rendkívül izgatottan 

vártak. A csere helyszínen például reprezentálásra 

került egy hordozható napelemes rendszer, melyet 

követően betekintést nyertek egy győri székhelyű 

napelem telepítéssel foglalkozó vállalkozás életébe 

is. A nap fénypontja a felpéci „kitekintés” volt, ahol 

a fiatalok közelről is szemügyre vehették azokat az 

eszközöket, amikről már oly sokat hallottak.  

 

A földházban berendezett Bimmimetikus Életmód 

Központ, azaz „BÉK”, valamint a központ 

szomszédságában épülő biomassza feldolgozással 
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foglalkozó üzem és az összes megújuló 

energiaforrásunkat bemutató rendszer meglátogatása 

rendkívül tanulságos programelem volt. Az 

illetékesek bemutatták a rendszert, valamint a 

megújuló energiaforrások hasznosítását biztosító 

eszközöket és berendezéseket. 

A szállásukra visszatérve, a nap zárásaként, a 

tematikusan felépülő programok sorát követve, a 

fiatalok összegezték az addig elhangzottakat és 

tanulási eredményeiket, sort kerítettek a Szak-Szó-

Tár bővítésére, valamint az elmaradhatatlan játékra. 

7. NAP 

A hét végéhez érkezve, a fiatalok az előző napokhoz 

hasonlóan, egy testet és szellemet frissítő 

gyakorlatsorral indították a napot, melyet különböző 

csoportos programelemek követtek a nem-formális 

képzés jegyében, reflexióval és játékkal zárva a 

programot. A nap legfontosabb eleme, egy 

Európában is ritkaságnak számító módszertan 

elsajátítása volt a fiatalok számára. Az „ABCD” - 

Asset-Based Community Developement - magyarul: 

Eszköz-alapú Közösségi Fejlesztés, a hazánkban 

gyakran „Legnagyobb Kincs” módszerként 

emlegetett technika szerint, minden ember 

rendelkezik olyan készségekkel, képességekkel és 

tapasztalatokkal, amelyeket fel tud ajánlani 

közössége számára. Ezen „tulajdonságok” adják 

majd a fejlesztési irányvonal, a stratégia alapját. 
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8. NAP 

A reggeli agytornaként zajló - zöld energiákra épülő- 

memóriajátékot követően, a projekt átfogó 

értékelése várt a fiatalokra. A résztvevők elmondták 

tapasztalataikat és véleményüket a projekt egyénre, 

közösségeikre, illetve a projekten kívüli szemlélőkre 

gyakorolt hatását, taglalták a társadalmasításban 

vállalt szerepüket, valamint a jövőre vonatkozó 

terveiket, melyek alapján átfogó hatásvizsgálatot 

végeztünk. A program kiemelkedő elemét képezte a 

„Kezdeményezz és valósítsd meg!” című csoportos 

munka, mely során a fiatalok alkalmazták az addig 

elsajátított ismereteket, módszereket és létrehoztak, 

egy - a közvetlen környezetükben, közösségükben 

megvalósítandó - projektötletet, prezentálták a 

kezdeményezés tervezetét, majd közösen átbeszélték 

azokat. A nap reflexióval és játékkal zárult. 

9. NAP 

A csere végéhez érve, egyre nagyobb szerepet kapott 

az Erasmus+ program által támogatott európai 

tanúsítványok adta lehetőségek ismertetése, a 

kompetenciák érvényesítése okán kiállított 

Youthpass tanúsítványok egyénre szabása, a 

résztvevői tapasztalatokat igazoló nyomtatványok 

kitöltése, valamint az Europass önéletrajzok 

jelentőségének, és használatának bemutatása, 

elkészítése egyénenként. A délelőtt folyamán, a 

fiatalok közös munkájának eredményeként elkészült 

saját társasjátékuk; a résztvevők kidolgozták a játék 

szabályait és feladványait, valamint megrajzolták a 

játék alapjául szolgáló táblát. A napot egy búcsúest 

zárta, ahol a kötetlen beszélgetések során, a fiatalok 

olyan kapcsolatot építhettek ki társaikkal, mely 

alapját képezheti a későbbi együttműködéseiknek. 
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10. NAP 

A „ZERGE” címet viselő ifjúsági csereprogram 

utolsó napján, a fiatalok délután 6 óráig vettek részt 

a programokon, mely keretében többek közt 

kiosztásra kerültek a Youthpass tanúsítványok, 

megírásra került a szakmai program értékelő 

összefoglalója, lezárásra kerültek az adminisztrációs 

tevékenységek, majd a fiatalok útra keltek, ki-ki 

saját hazájába és kezdetét vette a csere következő 

állomása, a projekt ismertetése, társadalmasítása.  

MEGVALÓSULT PROGRAM KÉPEKBEN 

- AMI MÉG KIMARADT… 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A „H-Union” Magyar Társadalom- és 

Gazdaságfejlesztési Szövetség szeretné kifejezni 

köszönetét az ERASMUS+ Programnak, hogy 

támogatásával megvalósulhatott az „ZERGE - azaz, 

a Zöld Erőforrásokkal a Rentábilis Gazdaságért 

Együttműködve” elnevezésű csereprogramunk.  

Másodsorban szeretnénk köszönetet mondani 

partnerszervezeteinknek, az erdélyi SZMISZ-nek 

(Szigeti Magyar Ifjúsági Szervezet) a felvidéki Cool 

Klub szervezet résztvevőinek, valamint a 

csehországi Kazinczy Ferenc Diákklub tagjainak és 

önkénteseinek (KAFEDIK), hogy a csere egész ideje 

alatt aktívan, teljes figyelemmel együttműködve 

vettek részt a programokon, és megtiszteltek 

bennünket.  

 

 

Nem utolsósorban szeretnénk kifejezni 

köszönetünket a H-Union Szövetség minden 

segítőjének és mindazoknak, akik valamilyen módon 

hozzájárultak a csereprogram sikerességéhez, és 

hogy elképzeléseink megvalósulhassanak.  

Köszönjük az Achilles Parknak a remek szállást és a 

finom ételeket, végül köszönöm a munkát és a 

társadalmasításban való aktív részvételt Léhi 

Ádámnak, a csere elsőszámú fényképészének.  

 

 

 

 

 

 

 

Bízunk benne, hogy a 

jövőben is találkozunk még! 
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SUMMARISE IN ENGLISH 

In Hungary – such as throughout Europe – „Green 

Market” instead of „Black Market” is gaining on 

more and more. But only a few people know what it 

means in reality.  Within the framework of this 

projekt we are trying to result a change of attitude, to 

spread alternative energy sources, as well as 

opportunities for the development of a greener 

economical unit.  

In our long-term goals comes up the spreading of this 

formed, matured attitude in similar programmes, 

conferences, which affects all age groups and social 

strata, as well as the motivation to encourage young 

people to green their area. 

The exchange took place in County Gyor-Moson-

Sopron in the winter of 2016, between 29 January 

and 7 February, where 48 people participated. We 

 

 gave roughly a day for the arrival from the ten-day 

programme, so the actual programs started on the 

first day early in the afternoon and lasted till the last 

day’s late afternoon. The most important element of 

the project was to attract attention, to raise young 

people's awareness and oper their eyes to the use of 

renewable and alternative energy resources, to the 

importance of our resources and the possible steps of 

the development of a green economy, as well as the 

indispensability of cooperation. 

The main motto of our projekt is:  

„Our purpose is to work together for a population, a 

region to be able to initiate, maintain and conduct 

activities that improve their own situation and create 

more opportunities for themselves to determine their 

own economic well-being.”  /Gary B. Hansen) 
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A SZERVEZET NEVE:  
„H-UNION” MAGYAR TÁRSADALOM- 

ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 

SZÖVETSÉG 

RÖVID ELNEVEZÉS: 
H-UNION SZÖVETSÉG 

SZÉKHELY: 

3300 EGER, FAISKOLA ÚT 12/B II./6 

SZERVEZET FORMÁJA: EGYESÜLET   

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:  
10-02-0001436  

ADÓSZÁM: 18584192-1-10 

HIVATALOS WEBOLDAL: 
WWW.HUNION.HU 

E-MAIL CÍM:  
INFO@HUNION.HU 

A SZERVEZET ELNÖKE: 
NAGY GÁBOR 

„ Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával 

valósult meg. A projekt tartalma nem feltétlenül 

tükrözi az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti 

Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége a 

projektre nem terjed ki.” 

 


