
 

EZ TÖRTÉNT AZ ÚTILAPUBAN! 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016 

 

Az Útilapu Hálózatnál önkéntes munka keretében hátrányos helyzetű 

csoportok felzárkóztatásán és társadalomba integrálásán dolgozunk. 

Hisszük, hogy e  tevékenységeink nemcsak az  általunk elért közösségek, 

de a programjainkon résztvevő önkéntesek számára is meghatározóak, 

hiszen az önkéntes tevékenység során magunk is rengeteget fej lődünk, 

új feladatokkal birkózunk meg, és később is aktív állampolgárok 

maradunk, akik tesznek másokért és környezetükért.  

 



2016 főbb eredményei 
2016 aktív év volt  az Úti lapu önkéntesei számára, számos programot 

szerveztünk hazai és nemzetközi érdeklődők részére, és emellett sok 

kihívással is meg kellett küzdenünk.  

Két szakmai munkacsoportunk, a Nem Privát Színház  és az Open Doors 

a korábbinál is nagyobb számú és sokszínűbb programok szervezése 

által megerősödött.   Táborszervező munkacsoportunknak köszönhetően 

idén is 8 táborban több mint 100 nemzetközi önkéntes  dolgozott hazai 

közösségek megsegítésén,  valamint programjainkon keresztül újra sokak 

számára juttattuk el alapértékeink üzenetét.  

Külföldi táborokba szintén közel 100 önkéntesünk utazott ki , nemzetközi 

tréningeken pedig több mint 40 tagunk  tudta készségeit fej leszteni 

különböző területeken.  

2016 elején az irodánkból egy betörés miatt minden értékünk eltűnt, ám 

hála támogatóinknak és lelkes önkénteseinknek, hamar sikerült  

zökkenőmentesen folytatnunk tevékenységeinket, és még nagyobb 

lendülettel folytatni az évet.  

2016 ápril isa óta két irodában is tevékenykedünk, a Nyitva! fesztiválnak 

köszönhetően ugyanis az Open Doors munkacsoportunk egy újabb 

helyiségben is fogadja interkulturális programjaira az érdeklődőket.  

Manu, az olasz EVS önkéntesünk tavasszal hazautazott egy nálunk 

töltött  év után, projektjét a f inn Sarina folytatja nyár óta, aki rengeteget 

dolgozik menekült f iatalokkal az Open Doors munkacsoporton keresztül.  



Őszi találkozó 
Az őszi találkozónkat 2016 

szeptemberében tartottuk, 

hogy a nyár folyamán 

programjainkon résztvevő 

önkéntesek alaposabban 

megismerhessék az Útilapu 

szerteágazó 

tevékenységeit,  és 

megtalálhassák a saját 

csatlakozási pontjukat. A csobánkai hétvége programjai közt szerepelt 

közös kirándulás, úti lapus pólófestés, tábo rtűzezés és számtalan vidám 

pil lanat. A közös játékok és beszélgetések során az újonnan érkezettek 

betekinthettek egyesületünk működésébe, programjaiba valamint a 

terveibe is. A hétvége után a cserkészparkot már egy csapattá 

kovácsolódva hagytuk el,  készen  állva az elkövetkező időszak 

kihívásaira.  

 

 



Nemzetközi önkéntes táboraink 

Magyarországon 
A 2016-os táborszezon előkészítő munkálatai már az év elején 

megkezdődtek annak érdekében, hogy a nyári táborszezon minél 

eredményesebben zárul jon. Tavasszal a Táborszervező munkacsoport 

lelkes tagjai ügyeltek az egyes táborok szervezésére.  

A 2016-os évben két új partnert, így két első tábort is köszönthettünk a 

többi már visszatérőnek számítandó 6 tábor mellett.  

-        Tiszadob: egyik legrégebbi partnerként tarthatjuk már számon a 

tiszadobi tábort,  ahol több mint 15 éve szervezünk programokat. Idén az 

önkéntesek a helyi hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborában 

segítettek és tartottak a gyermekeknek foglalkozásokat, valamint a 

környéken felújítási és kerti munkákat végeztek.  

-        Terény: a tábor legfőbb célja, hogy hosszabb távú kapcsolatot 

építsen ki a helyi lakosok és a nógrádi vidék között, melyben a külföldi 

önkénteseink voltak nagy segítséggel egy fenntartható környezet 

ápolásával.  

-        Ágasegyháza: szintén régi, majdnem 10 éves együttműködésnek 

köszönhető a tábor, ahol az önkéntesek feladatai a környék felújítása, 

iskola renoválása és a helyi gyermekeknek szóló nyári táborban 

foglalkozások tartása volt.  

-        Badacsony: ötödik alkalommal került megszervezésre a balatoni 

tábor, mely az önkéntesek közkedvelt táborának bizonyult. A résztvevők 

a városban és környékén végeztek felújítási munkálatokat és a helyi 

óvoda mindennapjaiban segédkeztek.  

-        SOS Kőszeg: idén második alkalommal szerveztük meg a tábort, 

ahol az önkéntesek az SOS Gyermekfalu legkisebb lakóinak segítettek a 

mindennapi feladatok lebonyolításában valamint foglalkozásokat 

szerveztek számukra az óvodások nyári táborában.  



-        SOS Kecskemét: a korábbi kecskeméti táborhoz hasonlóan, az 

önkéntesek a gyermekfalu fiata ljainak segíttek a mindennapokban, 

valamint a munka fontosságára és értékére hívták fel a f igyelmüket a 

gyermekfalu környezetének közös felújításával és javításával.  

-        SOS Orosháza: ezt az SOS tábort idén szerveztük elsőnek, mely 

nagy sikerekkel zárult. Az önkéntesek a gyermekfaluban élő fiataloknak 

és családjaiknak segíttek a helyi integrációban különböző fej lesztő 

programok szervezésével és a nemzetköziség reprezentálásával.  

-      Szentes: idén új partnerkapcsolat épült ki a szentesi tanyavilággal ,  

ahol az önkéntesek a permakultúra rejtelmeit tapasztalhatták meg egy 

nomád életkörnyezetben. Egy a természet lágy ölén elterülő tanyán az 

önkéntesek egy későbbi permakultúráról szóló tréninget készítettek elő.  

Táboraink vezetőit júniusban egy tréning -hétvégén készítettük fel, ahol 

többnyire tapasztaltabb táborvezetők lévén lehetőségünk nyílt mélyebb 

képzést adni, és egyes táborszituációkra felkészíteni az önkéntes 

táborvezetőket. Idén két táborunkat címkéztük fel a Building Bridges 

programban, SOS Kecskemét és SOS Orosháza, ahol menekültek is 

részt vettek, és kiválóan helyt ál ltak a táboroztatásban asszisztensként 

vagy táborvezetőként.  

A táborszezon lezárásaként ősszel egy kellemes hangulatú táborszezon-

értékelő  keretében táborvezetőink élménybeszámolóit  hallgathattuk 

meg, mellyel lezárásra került a 2016 -os táborszezon. Ősszel megkezdtük 

a felkészülést a következő táborok szervezésére a táborszervező 

munkacsoport régi és új tagjaival.  



Ificsere és tréning 

2016-ban 16 nemzetközi if júsági 

cserén  és tréningen  közel 40 

önkéntesünk  vett részt. A legtöbb 

Erasmus+ projekt Olaszországban  

volt, emellett szerveztek projekteket 

Németországban is a partnereink.  

Útilapu Hálózat - SCI Hungary 

képviseltette magát más, nem SCI 

projekteken is, például Finnországban. A projektek az emberi jogok 

gyakorlására összpontosultak: sztereotípiák, nemek közti egyenlőség, 

rasszizmus stb.  

A 2016-os év során több Nemzetközi est  elnevezésű rendezvényt 

szerveztünk, amelyeken az önkénteseink beszámoltak a projekteken 

szerzet t tapasztalataikról.  

Nagyon érdekes volt hal lani a beszámolókat, amikből megtudhattuk, 

hogy mindenki nagyon élvezte a külföldi programokon töltött időt. Volt, 

aki már idén másodjára ment. Natália is az első olasz tréningje után nagy 

motiváltsággal jelentkezett a másodikra:  

"9-tő l  kezdődött nap, általában valami kihirdetni 

valóval –  mindent meg lehetett beszélni ,  
bárkinek bármi öt lete volt ,  azt be lehetet t  dobni 
a közösbe, így került be az egyik kedvencem: a 
„yes,  but”  lecserélése „yes and”-re –  tudom, 
hogy kis dolog, de magyarul is  sokszor 
használjuk az „igen, de” kifejezést,  mintha 
egyetértenénk, pedig rohadtul nem. Mennyire 

egyszerűbb lenne a.) szimplán nem egyetérteni 

és normálisan kifejezni a  véleményünket; b.) 

helyeselni,  majd „és”  kötőszóval hozzárakni a 

saját  mondanivalónkat. Tádáááám, így születik 
az értelmes kommunikáció. Délután 1 -ig 
dolgoztunk egy fél órás kávészünettel ,  amit a kis 
házikóban alkottunk meg némi rágcsálnivalóval,  
gyümölccsel és persze kávéval,  teával . Az ebéd 
13-15 között  volt,  és  utána vissza az egészhez: 



hétig egy kávészünettel toltuk végig a napot. Még mindig túl sok inputnak 
érzem az egész hetet,  ami a végére kezdett  kicsi t  gyakorlatiasabbá válni .  

Rengeteg országból  érkeztünk (Ausztr ia,  Írország, Spanyolország, Olaszország,  
Bulgária, Lengyelország, Csehország, Finnország,  Svédország, na meg persze 

Magyarország); különböző  hát térrel,  tanulmányokkal,  sokan már 

önkénteskedtek a vi l ág különböző  pontja in, mint például Kenya, El Salvador, 

Uganda stb… Egyébként ez is egy nagy motiváció volt,  és úgy tagla lni a 

szeminárium fő  témáját,  hogy lényegében sosem önkénteskedtem, meg kih ívás. 

De erősen gondolkozom egy messzi  helyen való önkénteskedésrő l ,  mert  sok 

pluszt  tud adni. "  



Hosszú távú önkéntes programok 
Az Úti lapu küldő és fogadó szervezetként vesz részt az Erasmus+ 

keretein belül az EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) programban, i l letve 

LTV (Long-term Volunteering) projektekre delegál önkénteseket 

világszerte.  

Az EVS program célja a 17 -30 év közötti f iatalok önkéntes társadalmi 

tevékenységekben való részvételének támogatása főként Európában, ám 

akár azon kívül is, míg az LTV projekteken korhatár nélkül vehetnek részt 

az önkéntesek a világ szinte bármely pontján. Ezen önkéntes szolgálatok 

ideje alatt a résztvevőknek lehetősége nyíl ik egy másik ország és kultúra 

megismerésére, személyiségük fejlesztésére, és mindezek mellett egy 

intenzív tanulási folyamatnak is a részesei lehetnek  

A 2016-os év során Ázsiába , Amerikába  és Európába  küldtük lelkes 

önkénteseinket, akik számos területen bizonyították rátermettségüket és 

szereztek maradandó élményeket. Közülük Éva, LTV önkéntesünk, így 

számolt be élményeiről:  

 

„Anglia északi részén, Bottonban  
dolgoztam. Kb. 100 értelmi 

és/vagy test i fogyatékkal élő  

emberrel és gondozóikkal együtt 

éltem egy meglehetősen zárt 

közösségben. Minden héten öt  
napon keresztül dolgoztam a fa lu 
kertészetében. Naponta hat órán 
keresztül kapáltunk, 
gyógynövényeket szárítottunk, 
gyümölcsöt szedtünk, virágokat 
ültettünk a fa lu lakóival  és a többi 

önkéntessel együtt . Manapság egyre többen vesznek részt önkéntes munkában. 

Ennek sok oka lehet :  új  élmények szerzése, öröm okozása másoknak, 
toleranciánk fejlesztése,  új kultúrák megismerése,  önmagunk jobb 

megismerése, komfortzónánk elhagyásával lelki leg megerősödni,  stb. Úgy 

érzem, mindezek az okok együtt  engem is megerősí tet tek és jobb emberré 

tettek. Tanárként is  türelmesebb és elfogadóbb lettem.„   

2016 nyara óta szervezetünk EVS önkéntese egy éven keresztül a f inn Sar ina,  

aki az Open Doors munkacsoport mindennapos tevékenységét támogatja 



je lenlétével.  Ő így val lott  saját élményeiről:  

„During my time here I have the possibi li ty to develop new skills,  l ike 
arranging programs to the refugee youth and get new fr iends - Hungarian and 
internat ional people  that  I wil l stay connected also after my EVS year! I  have 
done various things during my EVS. Last  summer I partic ipated at SCI 
internat ional workcamp and  in autumn I helped in arranging a youth 
exchange. Now I am  teaching English and also do some proje ct  writ ing!  Few 
months ago, af ter renovat ing our new DOOR office, we opened our new multi -
cult i -co-workshop.”  

 



Open Doors 
Az Open Doors munkacsoport 2013 óta dolgozik a Károlyi István 

Gyermekközpontban  élő menekült f iatalokkal  és magyar kortársaikkal kreatív 

módszerekkel.  

A munkacsoport legnagyobb mérföldköve az elmúlt évben a Kortárs Építészet i 

Központ által szervezett Nyitva! Fesztiválon  való részvétel.  A program 

keretein belül egy hónapra a munkacsoport megnyithatta saját nyitott  

mult ikulturál is műhelyét . A DOOR ápr il isban nyitott  meg a Vitkovics utcában, 

és egy hónapig minden nap különböző programokat kínált  a munkacsoport régi 

és új tagjai,  a feszt ivál látogatói és akár az utcáról betérő nézelődők számára. 

Programjaink között szerepelt papírsárkány készítő workshop,  f i lmvetítés ,  

varrás, könyvkötés, örömzene, előadás, és ezek a programok sok új tagot és 

önkéntest hoztak a munkacsoport számára. Az egy hónap leteltével úgy 

gondoltuk, hogy szeretnénk hosszabb távon tervezni műhelyünkkel,  így 

november óta bérel jük a Vitkovics 7. alatt  található újabb helységünket, amely 

többek között a nemzetközi SCI PATH projekt  előkészítő találkozójának i l letve 

több Úti lapus eseménynek is otthont adott már. A helyszín fenntartásában 

nagy segítségünkre van EVS önkéntesünk, aki mind a nyitvatartásban, mind a 

programok szervezésében aktívan részt  vesz. Egy videó a felújí tásról és a 

DOOR első hónapjáról:  https:/ /vimeo.com/215969056 

Másik mérföldkövünk a Change for media - Media for change nemzetközi youth 

exchange szervezése volt .  Maga a médiatréning műfaja nem volt  újdonság 

számunkra, azonban  egy Erasmus+ által  támogatott if júsági csere megírása 

és lebonyolítása sok új k ihívást kínált .  A cserére Magyarországról,  

Spanyolországból, Olaszországból, Finnországból  és Örményországból  

érkezett 5-5 f iatal.  A csapat összeál lí tása speciális volt ,  hiszen minden 

országból két f iatal a többségi társadalomból érkezett,  míg két társuk 

migránsként vagy menekültként él az adott országban. Őket  egy-egy 

tapasztalt  csapatvezető kísérte. Ez az igen színes csapat, azért gyűlt  össze 

augusztusban 10 napra ,  hogy együtt tanul janak a videókészítés alapjairól  

különböző kiscsoportos feladatokon, előadásokon és gyakor lat i megoldásokon 

keresztül,  majd egy projektmunka során létrehozzák közös vizuál is 

üzeneteiket. Az elkészült  f i lmek végül a DOORban kerültek bemutatásra. A 

folyamatban a f iatalok rengeteget tanultak egymás kultúrájáról,  országáról,  a 

https://vimeo.com/215969056


migráció helyzetéről az adott országokban. A médiakészítésről  elsajátí tott 

tudásukat pedig saját szervezetükben azóta is hasznosít ják.  

Néhány az elkészült  videók közül:  

Eyes tell stories: https:/ /vimeo.com/182882787  

Don’t judge people: https:/ /vimeo.com/201307418 

In your shoes: https: / /vimeo.com/183814751  

Are we equal? :  https:/ /vimeo.com/201927886  

A többi videó Vimeo csatornánkon megtekinthető: 

https:/ /vimeo.com/opendoorshungary  

A Bui lding Bridges (az SCI nemzetközi menekültügyi munkacsoport ja) 

életében továbbra is aktívan részt veszünk. Novembe rben mi szerveztük a 

PATH nemzetközi projekt prep meet ingjét.  Decemberben igénybe vettük az 

SCI Refugee Fundját  is,  hogy szabadidős programokat szervezzünk a 

menekült f iatalokkal közösen. Így december és január folyamán voltunk 

táncházban, bar langtúrán, korcsolyázni,  i l letve falat  festettünk a 

Gyermekközpontban, valamint tartottunk egy Restaurant Day - t  is.  

 

Más eseményeink időrendben: 

Január   Nyertes pályázat a Nyitva! Fesztiválra 

Building Bridges Találkozó - Róma 

Február   Restaurant Day, Multikulti Muri 6.0 

Április    DOOR megnyitása 

  Média tréning vasárnaponként 

Április    Népszínház Karnevál 

Június    Közös street art workshop az Artemisszió alapítvánnyal 

Július    Sarina érkezése 

Július   Egész hétvégés workshop Battonyán az SOS Gyermekfalvakkal 

együttműködve 

Augusztus  Jekli Ágnes képviseli az Open Doors munkacsoportot a Sziget Festivál TEDx 

színpadán 

Augusztus  Change for Media - Media for Change YOuth Exchange 

Szeptember  Kalligráfia és Textil workshop az Artemisszió Alapítvánnyal 

November   A DOOR átköltözött, éves bérleti szerződés 

 PATH prep meeting  

December  EVS Live, előadás az A38 hajón 

December-Január -  Refugee Fund project  

https://vimeo.com/182882787
https://vimeo.com/201307418
https://vimeo.com/183814751
https://vimeo.com/201927886
https://vimeo.com/opendoorshungary


Együtt a fiatalokért! 
Az Együtt a f iatalokért!  munkacsoportban azért dolgozunk, hogy hátrányos 

helyzetű, gyermekotthonokban nevelkedő f iatalok, valamint aktív önkéntesek 

olyan táborozási,  nem formális oktatási tevékenységekben együ t t  vehessenek 

részt, ahol közösen tanulnak, közös élményekkel gazdagodnak.  

Idén programjaink keretében két  

csoportnak volt  lehetősége 

külföldre látogatni.  Szlovéniában 

a „Craft your own success” ,  azaz 

„Kovácsold a saját sikered!” című 

projekten Olaszországból, 

Lengyelországból, Szlovéniából,  

Szlovákiából  és Magyarországról   

vettek részt 5-5 fős csoportok a 

közel t íz napos programon. A 

résztvevők egy nemzetközi 

csoport tagjaiként megismerkedtek a hagyományos kézműves szakmákkal, 

i l letve elsajátí tották a saját vál lalkozás indításához szükséges 

alapismereteket.  

Franciaországban egy Lil le mellett i kis településen az öko-kertészet  rejtelmeit  

tanulhatták meg elmélet i és gyakorlat i akt iv itások során. Bolgár, görög, francia 

és magyar nemzet iségű f iatalok közös tevékenységeik során megismerték 

egymást, egymás kultúráját,  gyakorolták az idegen nyelvű kommunikációt 

miközben a helyi gyerekeknek is rendeztek egy feszt ivált .   

A munkacsoport koordinátoraiként  ezen programok mellett  részt vettünk az  

SCI hátrányos helyzetű f iatalokat támogató nemzetközi munkacsoport jának 

találkozóján  is Bulgár iában. Az Útilapuhoz hasonló szervezetek f iatalokért 

dolgozó munkacsoport jaiban tevékenykedő tagjaival k iértékeltük az előző 

táborszezont, megosztottuk élményeinket és tapasztalatainkat, együtt 

öt leteltünk és terveztük a következő évet. A hihetet len jó hangulatban eltelt  

hét folyamán nemcsak szakmai foglalkozásokon vettünk részt , dolgoztunk és 

gondolkodtunk együtt,  hanem csapattá is kovácsolódtunk, ami nagyon soka t  



segít abban, hogy a 

továbbiakban közösen 

tudjunk dolgozni a táborok és 

tréningek szervezésén.  



Nem Privát Színház 
Az NPSZ munkacsoport egy szociális problémákat feldolgozó amatőr társulat,  

mely az egyenlőbb emberi kapcsolatokért  szerveződik. Főként a fórum színház  

és az elnyomottak színházának módszereit  alkalmazva teremtünk interaktív, 

diskurzív teret a workshopjainkon, tréningjeinken, előadásainkon. A 

közönségünk résztvevőként van jelen, nem csupán passzív befogadó. Így 

együtt játszva  gondolkodunk közösen különböző problémákról,  konfl iktusokról 

és azok lehetséges megoldásairól.   

Folyamatosan új módszereket próbálunk ki,  izgalmas élményeket és 

tapasztalatokat gyűjtünk és osztunk meg másokkal nemzetközi tréningeken, 

konferenciákon.  

A 2016-os év különösen mozgalmas volt  számunkra.  

Megszerveztük első nemzetközi I f júsági cserénket  az 

Erasmus+ program keretein belül Hol lókőn GetACTive 

néven. A nemek társadalmi szerepeit v izsgálva 10 nap alatt  

két fórum színházas előadást is létrehoztunk és 

bemutattunk olasz, spanyol, bolgár és magyar 

résztvevőkkel.   

Inspirációul mi is elkészítettük új előadásunkat  egy Melinda nevű lány 

kapcsolatairól,  amit azóta is játszunk .  

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1xHMQUkke5KLp0LPw_f-0W_70KtLwBLG4aPMr5b01hmw


Folytattuk a tavalyi hőskeresést a Tudatos Ifjúságért Alapítvánnyal együtt a No Hate Speech 

kampány keretein belül - Láthatatlan Színház projekt. Matricás és flashmobos kampányunkat 

követően nyár végétől idén tavaszig láthatat lan színészeink az általuk 

megjelenített  konfl iktushelyzetekre várták a mit sem sejtő nézők 

közbeavatkozásait .  

 

Workshopjaink  
Tartottunk workshopot jászberényi 

fiataloknak, ahol a felnőtté válással, 

tanulmányaik folytatásával kapcsolatos 

feszültségekre reflektáltunk együtt.  

A tavaszt egy szexualitással kapcsolatos 

beszélgetős workshoppal nyitottuk, 

ősszel pedig az ifjúsági cserére 

hangolódva öt alkalmas workshop 

sorozatot tartottunk gender témában. 

Idén is szerepeltünk vendégelőadóként 

és tartottunk workshopot az Európai Ifjúsági Központban rendezett MUSE Konferencián. 

 

Nyáron sem pihentünk; voltunk a Gaia munkacsoport által szervezett túranapon, 

megjelentünk a Művészetek Völgyében, a Szigeten és egy szuper új fesztiválon, a Traktor 

Works-ön. 

Ezenkívül az egész tavaszt átölelő csoportfolyamatot indítottunk értelmileg akadályozott 

felnőttek számára 

 

 

http://www.tudatosifjusag.hu/project/latodamitenprojekt/
http://www.tudatosifjusag.hu/beszamolo/csend-van-mikor-orditani-kellene-flashmobunk-az-erzsebet-teren/
http://www.coe.int/t/dg4/eycb/default_EN.asp
http://utilapu.hu/new/gaia
http://traktorworks.wixsite.com/traktorworks
http://traktorworks.wixsite.com/traktorworks


GAIA 
 

A GAIA munkacsoport célkitűzése, hogy környezettudatossá formálja az 

Úti lapu tagjainak és látogatóinak szemléletét.  Ennek érdekében lehetőséget 

biztosítunk mindenkinek, akik szeretnék másokkal is megismertetni a zöldebb, 

fenntarthatóbb életmód szépségeit és lehetőségeit.  

GAIA Túranap 
A környezettudatos életmód terjesztését célul kitűző munkacsoport több 

különböző program keretein belül kívánja a 

környezettudatos szemléletet előtérbe 

helyezni.  2015-ben és 2016-ban is túranapot 

szerveztünk Gaia Fenntarthatósági túranap  

néven, mely az SCI GAIA MicroGrants 

programjának támogatásával valósult  meg.  

A budai hegyekben szervezett túrán az elmúlt 

két évben több mint 150 fő vett részt, 

f iatalok, családosok és idősebbek egyaránt. 

A túrán különböző ál lomásokon a résztvevők 

játékos formában beszélgethettek, 

tanulhattak, feladatokat oldhattak meg, 

mindezt a környezetvédelemmel kapcsolatos 

témakörben, valamint újrahasznosított 

anyagokból tárgyakat is készíthettek, 

amelyeket a túra végén ajándékként hazavihettek. Az elmúlt év sikerei után 

2017-ben május 7-én is megrendeztük túranapunkat.  

 

Gilisztakomposzt és előadások 
2016-ban két nagyobb eseményt szerveztünk még.  Az egyik a 

gi l isztakomposztos workshop volt ,  ahol bemutattuk a gi l isztakomposztálás 

lényegét, elkészítésének módját,  kezelését és minden fontos tudnivalót,  majd 

magunk el is készítettünk egy tel jes komposztot.  Másik alkalom kapcsán 

Dezsény Zoltánt, a Magosvölgy Ökológiai Gazdaság  tulajdonosát hívtuk meg 

egy előadás tartására az egyre népszerűbb zöldségközösségek be mutatására,  

valamint a Magosvölgy kapcsán a hazai zöldségközösségek 



megismertetésére.  

Nyári önkéntestáborok 
Nyáron nemzetközi önkéntestáborok szervezésében segédkezünk, 2015 -ben 

és 2016-ban két tábor megvalósulásában vál lalt  a munkacsoport szerepet. A 

terényi önkéntestáborok alkalmával közösségi munkát vál lalunk a község 

számára, melyekben többek közt a résztvevők megismerkedhettek és 

kipróbálhatták magukat pl. :  egy ökogazdaság életében/munkálataiban,  

környezetbarát és hagyományos sártapasztásos ház falána k 

rekontsrukciójában és sok más különböző munkákban amikkel mind a helyi  

lakosokat támogattuk.  

 


