
                                                                                  

A Tempus Közalapítvány támogatásával az Erasmus K1 program keretében tanulmányúton 
vettünk részt Olaszországban, majd kurzusokon Norvégiában és Angliában 

A projekt címe: Közösségi és oktatási központ a fenntarthatóságért a dél-alföldi régióban 

Norvégia, Oslo- Aurskog –Høland

2019. május 20-28.

résztvevők: Mészáros Zsuzsanna, Garamszegi Balázs

Kurzus vezetők: Susan Guerra, Kirsten Paaby 

helyszín: Oslo és  Aurskog –Høland

A kurzus témája: fenntarthatóság, társadalmi-közösségi vállalkozások nagyvárosban és 
vidéken. Helyi fejlesztés, képzés. Az érdekelt felek bevonása. A fenntartható gazdasági 
modellek cseréje. 
Helyszíni látogatások. Példák állami és magán együttműködésre. A téma kapcsolódik az 
Alapítvány Kunbábonyi Képzési Központjának fenntartható működéséhez.

A kurzust nagyon színvonalasan, igényeinknek megfelelően, egyedi módon állították össze 
számunkra. Az utazást megelőzően több levelet váltottunk, így már előre tájékozódni tudtuk 
a kurzus teljes tartalmáról. Webcímekkel ellátott programot kaptunk előzetesen. A két 
tanárunk jóvoltából lehetőségünk volt arra, hogy ketten utazzunk a tervezett egy fő helyett, 
mert a vidéki szállást ingyenesen kaptuk és a vidéki utazást is megoldották számunkra saját 
autójukkal. Így az egy kurzus díjából és utazási, ellátási támogatásból két fő részesülhetett. A 
tanárok minden tekintetben készségesen és számunkra legelőnyösebb módon vezették a 
kurzust. Naponta értékelést (Wrap-up dialogues) végeztünk az aznapi tapasztalatokról, és 
előkészítettük a következő napot. A kurzus különlegességét adta, hogy lehetőségünk volt 
belelátni a norvég emberek mindennapjaiba is, az életterükbe a saját konyhájukban készített 
közös étkezések során. (Új közösségépítő módszerként próbáltuk ki a Kichen dialogue 
módszerét). Kirsten és Susan a kurzus utolsó napján egy jövőbemutató beszélgetést 
vezetett, amelynek során megterveztük az itthon, Kunbábonyban alkalmazható 
tapasztalatokat és időtervet készítettünk. A kurzusról tanáraink is készítettek egy 
összefoglaló bemutató anyagot angol nyelven.

Mi magunk is értékeltük a tapasztalatokat hazaérkezve és elkészítettük a beszámolónkat 
magyar nyelven, hogy másoknak is kedvet adjunk a külföldi tanulásra, illetve inspirációt a 
munkájukhoz.



                                                                                  

1. Helyi fejlesztési projektek Oslóban

1.1.Tøyen, Unlimited, Vollebekk factories

A Vollebekk üzem egy körforgásos gazdaságot bemutató városi erőforrásközpont, amely az 
újrahasználatra és fenntarthatóságra koncentrál. Különböző induló vállalkozások számára 
nyújt lehetőséget. Több partner bevonásával jött létre ez a ház egy üresen álló épületben. Ez 
a konstrukció bemutatása a körfogásos gazdaságban működő újj start up vállalkozásoknak.

A honlapjuk és a film is jól bemutatja a szándékot.

https://vollebekkfabrikker.no 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=drUYyEQBdv4

És, amit mi láttunk. A helyet leginkább inkubátor házként jellemeznénk. Helyet és 
lehetőséget ad kreatív embereknek arra, hogy környezettudatos megoldásokat dolgozzanak 
ki, újrahasznosítsanak anyagokat és ezzel terméket hozzanak létre. Műhelyek, közösségi 
terek állnak rendelkezésre, így egymással is meg tudják osztani a tapasztalataikat.

Sok érdekes, inspiráló ötletet láttunk és beszélgetni tudtunk a vállalkozókkal. Kísérőnk 
minden területet bemutatott.

Kávézaccon nevelt gomba

- kávézaccon nevelt gomba: a kávézaccot a város kávézóiből gyűjtik össze, amit aztán 
többféle gyógynövény hozzáadásával tesznek alkalmassá a gombatermesztésre. 



                                                                                  
Építettek egy kamrát, ami megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat biztosít a 
gombának. Szép kivitelezésű és informatív dobozban árusítják a „gombatermesztési 
alapanyagot”.

                     

 

Mozgó ház

A különleges mozgó házra vágyók számára találták ki a trélerre épített lakást. Fával 
dolgoznak, igényesen és kényelmesre alakítják ki a belső teret: nappali, konyha, fürdőszoba, 
a galérián hálóhely kap helyet a kis házban.



                                                                                  

Bútor újrahasznosítás és alkotás

A régi bútorokat hasznosítja egy másik vállalkozó, felújítja és úgy értékesíti. Kratív új 
megoldások is születnek.

             

A kiállítótér és fotóstúdió lehetőséget ad a bemutatásra, illetve segíti a marketing 
tevékenységet.

Gördeszkából gitár



                                                                                  
Különlegesség, az elhasznált gördeszkákból készített gitár, illetve újabb gördeszkák 
előállítása.

                         

Találkoztunk még textil újrahasznosítókkal, teherkerékpár készítővel is.

Láthatóan azok dolgoznak itt, akik hisznek abban, hogy a már nem használt dolgokból is 
lehet létrehozni hasznos termékeket és akik kellő kreativitással és nyilván bátorsággal is 
rendelkeznek ahhoz, hogy biztos állás helyett ezt a bizonytalanabb vállalkozási megoldást 
válasszák. A norvég vállalkozási formákba nem kaptunk betekintést, így arról nincs pontos 
információnk, hogy milyen vállalkozási formában végzik a tevékenységet. De talán nem is ez 
a lényeg, hiszen ez sajátos lehet az adott ország jogrendjében. Ez a hely,  a megoldás 
azonban inspráló és adaptálható más országokban is. 

Magyarországon is létezik már közösségi kezdeményezésre ehhez részben hasonló 
közösségi műhely. Számunkra pedig a kunbábonyi házban és környezetében létrehozandó, 
a fenntarthatóság szellemiségében készülő berendezésekre és építményekre, valamint 
workshopok tartalmára vonatkozóan nyújtott inspirációt, hisz mi is ezen az úton haladunk.

1.2.Ellingsrud Urban Gardens

A közösségi kert ma már nem újdonság városi környezetben, de még eddig nem láttunk 
magas házak tetején épített valódi kertet. 

Az oslói zöldházban tett látogatásunkkor beláthattuk, hogy akár tyúkokat is lehet tartani egy 
emeletes ház tetején. Beszélgetőtársunk egy török származású kertészmérnöknő, a projekt 
szakmai vezetője volt.



                                                                                  

         

https://www.greenhouseoslo.no

Nabolagshager https://nabolagshager.no/english/

A  Tak for Maten - egy díjnyertes tetőtéri farm, Oslo Living Lab - vállalkozási program, 
amelyben a zöld munkahelyeket és a körkörös gazdaságot valósítják meg helyi kisebbségi 
fiatalokkal, és az idősebb szomszédság tagjai számára találkozási lehetőséget biztosítanak.

Nemcsak a tetőtér ilyetén használata (amely egyben közösségi tér is), hanem a sokféle 
talajkísérlet is érdekes volt, amelyeken a haszonnövények fejlődését figyelik meg: homok, 
föld, faszén stb.

Jellemző az újrahasznosítás itt is.

     



                                                                                  
kísérlet: faszénen nevelt növények mulcsozás szalmával

                  

darázslak

                    

üvegházi kísérlet szárító

1.3.Találkozás az Ashoka nemzetközi szervezet norvég igazgatójával Sarah Prosserrel.
https://www.ashoka.org/en-SE/focus/social-entrepreneurship

https://www.ashoka.org/en-SE/focus/social-entrepreneurship


                                                                                  
„Ashoka úttörő szerepet tölt be a társadalmi vállalkozás területén, 1980 óta azonosítja és 
támogatja a világ vezető szociális vállalkozóit. A szociális vállalkozók olyan egyének, akik 
innovatív megoldásokat kínálnak a társadalom legsürgetőbb társadalmi, kulturális és 
környezeti kihívásaira. Ambiciózusak és kitartóak - fontos kérdésekkel foglalkoznak, és új 
ötleteket kínálnak a rendszerszintű változáshoz.”

Sarah nagyon érdekesnek tartotta az általunk bemutatott Kunbábonyi Tízek Közösségi 
Szövetkezetet, amely hasonló célokat tűzött maga elé, mint az Ashoka által támogatott 
szociális vállalkozók. 

Sarah bemutatta, hogy milyen folyamaton keresztül támogatják a kiemelkedő szociális 
vállalkozókat. 

Magyarországon is ismert az Ashoka tevékenysége.

1.4.Open Garden Party – Oslo European Green Capital 2019
https://www.miljohovedstaden.no/program/hagefest-i-myntgata 

Oslo Európa Zöld Városa címet nyerte el 2019-ben, így több program is zajlik ennek 
keretében. Egy ilyen programon, a legszebb oslói nyitott kertben vettünk részt, ahol helyi 
termékekkel ismerkedhettünk meg (pl: almalé készítők), találkoztunk a programban 
dolgozókkal és élveztük a szabadtéri színpadon szereplő művészek műsorát.

1.5.Ellingsrud Gardens

Különleges élmény és tanulási folyamat volt ellátogatni Oslo külső, családi házas 
kerületében lakó Anne Grethe Orlien-hez. Kunbábonyban is van közösségi kert, ami a 
helyiek összefogásával épült és működik, ezért tanulságos volt megismerni hasonló 
kezdeményezést.

A városból metróval utaztunk. Az állomáson a felszínre egy kőfejtőhöz hasonló 
barlangfolyosón jutottunk ki és egy kis erdő közepére érkeztünk. Jellegzetes norvég 
városszéli falusias környezetbe érkeztünk, ahol nem szokatlan a lótartás és a kertművelés 
sem. Bár inkább gondozott kis pihenő kerteket láttunk. 

Anne a házában fogadott bennünket, ahol még két helyi közösség tagja is részt vett a közös 
ebéden és beszélgetésen. Anne készítette számunkra az ebédet, amit a konyhájában 
fogyasztottunk el. Ez volt az első „Kitchen dialogue”-( Susan és Kirsten által fejlesztett 
módszer)

Anne elmesélte, hogyan szervezte az embereket és a partnereket, támogatókat, hogy 
közösségi kertet hozzanak létre. Nagyon elkötelezett és lelkes. 

A településen kívül, az erdős, de jól megközelíthető néhány kilométerre lévő helyre mentünk 
ki, ahová talicskával toltuk ki a frissítőket az önkénteseknek.

https://www.miljohovedstaden.no/program/hagefest-i-myntgata


                                                                                  

Egy teljesen elhagyott és rendezetlen területet kaptak meg, amelyet először ki kell takarítani 
ahhoz, hogy kertet tudjanak belőle varázsolni.

A munkában mi is részt vettünk az összejött önkéntesekkel, akik nagyon különböző korúak 
és nemzetiségűek voltak. Szívesen fogadtak bennünket, így nagyon  jól éreztük magunkat 
kivéve minden munkálatból a részünket.

Anne Grethe egy kedves beszámolót küldött a résztvevőknek és külön is megköszönte a 
segítségünket.

“Nagyon köszönöm mindenkinek, aki szerdán, 22-én és csütörtökön, 23-án részt vett a 
munkában. Nagy erőfeszítés volt, és látható eredményeket hozott. A városi környezetvédelmi 
ügynökség segített nekünk a szervezetben, és 2 konténert biztosított, amelyek tele voltak. Az 
Alna kerület zöld alapokat biztosított számunkra.

Anne Grete Orlien

2019.05.24.”

Referat fra grønn dugnad på husmannsplassen Enga 22. og 23. mai 2019.

Mål: Aksjonsgruppa for bevaring av husmannsplassen Enga, ønsket oppslutning om en 
grønn dugnad for å rydde tomta. Og et lokalt engasjement og eierforhold til prosessen rundt 
bevaring av husmannsplassen. 

Forberedelser: Befaring med BYM ved Eivind Birkeland og Lise Jørstad tirsdag 16.april. 
Organisering av arbeidsoppgaver i samarbeid med BYM. Annonse i lokalavisen Akers Avis 
Groruddalen. Grønne midler fra Bydel Alna(kroner 50.000).

Rekrutering: Gjennom annonser og plakater i lokalmiljøet med god hjelp fra Ellingsrudåsen 
Frivilligsentral, epost til nettverk og flott plakat(Tore Granheim) Foreningen til minne om 
Kristian og Øyvind / sosiale medier. Andre: Naturvernforbundet i Groruddalen, Østmarkas 
venner, Groruddalens historielag, Oslo og Lørenskog Elveforum. Plakatene om dugnaden på 



                                                                                  
husmannsplassen Enga(600 meter fra Parkeringsplassen inn til Mariholtet) ble også lest av 
turgåere som passerte.

Gjennomføring og arbeid: Værgudene var på vår side uten regn. Blant frivillige var det små 
og store som alle gjorde en fenomenal innsats. Til og med studiebesøk fra Eco-house i 
Kunbabony utenfor Budapest. Deres studiebesøk i Oslo for utveksling av «bærekraftig 
utvikling» ble tilpasset deltagelse på dugnad på Enga, der Balazs og Zsuzza hjalp til med 
tungarbeid som å få opp røtter og buskas, med mer. Det ble et hyggelig fellesskap og 
utveksling av erfaringer. Arbeidsinnsatsen fra alle på dugnaden var imponerende begge dager. 
Vi fikk også hjelp fra Vålerenga, av Kirsten Paaby (paaby- prosess- edu- action) som har fulgt 
vår prosess med utgangspunkt i en workshop «Ellingsrud parsellhage- før- nå og i framtiden». 
Det å knytte nettverk er viktig. Tildeling av dugnadsoppgaver var nesten unødvendig da alle 
fant noe de kunne gjøre på eget initiativ. Imponerende innsats også fra de yngste deltagerne 
som tok utfordringer på strak arm og fikk prøve seg med praktisk arbeid. Oppgaver som: 
klippe ned bærbusker, rydde søppel, rive utedo, fjerne plast og metall, kabeltrommel, knuste 
vinduer med mer. Vinduer som var hele tok vi vare på for å bygge drivhus. Hver dag fikk vi 
fylt en konteiner. BYM kom med en grabb og hjalp oss med fjerning av ødelagte gjerder og 
annet. Hver dag var det mat, frukt og grønt og vann til alle. 

Om deltagerne: Totalt deltok 30 personer. Flere kom begge dager, og vi var 27 personer 
onsdag og torsdag 10 personer. Den yngste 4 år, ellers deltok ungdom og voksne som fant 
hverandre og hadde det moro sammen. Stemningen var upåklagelig, med glede og latter mens 
det ble knyttet nye vennskapsbånd og lagt framtidsdrømmer om Enga; for å dyrke i jorda og 
et historisk informasjonssenter om Ellingsrud. 

Oppsummering: Dugnaden samlet ulike mennesker fra ulike steder. De fleste som deltok 
kom fra Ellingsrud Bydel Alna. Ellers deltok folk fra Groruddalen/andre steder i Oslo, og fra 
Budapest. BYM ved Eivind Birkeland og Lise Jørstad la godt til rette for effektiv utnyttelse 
av konteiner og kom med grabb til hjelp med det som var stort og tungt. Innsatsen, fra det 
enkle til hardt arbeid og 2 fulle konteinere, hadde ikke vært mulig uten dedikerte, 
arbeidsomme, positive frivillige. Lokalavisen var der. Fotograf Bjørn Ingar Pedersen har tatt 
bilder som skal bli en del av dokumentasjonsutstilling om Enga på Ellingsrud gård i 
forbindelse med Oslo miljøhovedstad/ åpent arrangement 24.august 2019. 
Referent Anne Grete Orlien 



                                                                                  

      

 

Hasonlóan szép és tanulságos élményekben részesültünk a meglátogatott vidéki 
helyszíneken.

2. Aurskog –Høland,sustainablie projects in rural area  

A kurzus második részében fenntarthatósági projektek bemutatása történt Aurskog –Høland 
kerületben, amely ugyanúgy 70 km-re van Oslótól, mint Kunbábony Budapesttől.



                                                                                  

2.1. Evenrud farm
Találkozás és beszélgetés Mona Stormark and Terje Klufterud vállalkozókkal.

A farm hasonló a magyarországi tanyákhoz.  Lakóház, állattartásra alkalmas istállók,  egy 
régi házrész, valamint vendégház található a szép természeti környezetben.
Mona foglalkozik a kecsketartással, amit húsként forgalmaznak, húskészítményeket 
készítenek. Terje a közeli településen dolgozik, ő felel a takarmány betakarításáért. Saját 
kezűleg készítették el a korszerű istállót.  Az állatok feldolgozása közeli vágóponton és 
feldolgozó konyhában készül. 
A kecskét, mint „új” élelmiszer-forrás kezdték el tenyészteni Norvégiában.
A tejet a gidák táplálásához használják fel.
A napot ismerkedéssel kezdtük, és a farm bemutatásával, majd segítettünk Monának a 
villanypásztor szalagok összegyűjtésében, amelyet egy másik helyre szeretne telepíteni.
Mona és Terje gondos házigazdaként meghívott bennünket a konyhájukba, ahol együtt 
készítettük a vacsorát, megkóstolhattuk a kecskehúsból készült kolbászt, recepteket 
cseréltünk és beszélgettünk a mindennapi életről: családról, gyerekekről, a gazdaság körüli 
teendőkről, munkamegosztásról. Meghívtuk őket Magyarországra, ahol még nem jártak.
A látogatás után itthonról is leveleztünk velük.

   

 



                                                                                  

2.2.Frilund organic farm, Jobberiet

Erre az organikus farmra úgy érkeztünk, hogy még a kurzus szervezői sem találkoztak 
előzőleg a tulajdonosokkal. Ezért is nagy meglepetés volt a meleg fogadtatás. Két idősödő 
hölgy a házukban fogadott bennünket, teával és palacsintával. Meséltek arról, hogy több 
tanyából álló terület gazdálkodóit szeretnék összefogni. Amellett, hogy saját 
ökogazdaságukat vezetik a közösségfejlesztő munkát is végeznek. Növénytermesztés, 
tehéntartás van a gazdaságban, emellett egy kis bolt is, amelyben a helyi termékeket 
árusítják, valamint egy jógaterem is van, ahová a helybéliek járnak jógázni. Egy központi 
helyet teremtettek a tanyavilágban.

    

  a tankonyha különösen felkeltette az 
érdeklődésünket, mert ilyet mi is szeretnénk megvalósítani.

2.3. Municipality Aurskog-Høland. City Hall.

Családok, civil szerveződések után az önkormányzat tevékenységébe is sikerült betekintést 
nyernünk. Susan több éve dolgozik az önkormányzattal, így azokkal a személyekkel tudtunk 
találkozni, akik a fenntarthatóság, közösségi vállalkozás téma iránt érdeklődnek, illetve e 
területen tevékenykednek, vagy elősegítik vállalkozások létrehozását.



                                                                                  
Mint minden vidéki környezetben itt is gondot jelent az elvándorlás, hogy a fiatalok nem 
találnak maguknak megfelelő jövőképet.  Találkoztunk egy többszöri próbálkozás után 
városból ide, vidékre 

költőző férfivel, aki végül a helyi eseményekről való filmkészítésben találta meg a maga 
szerepét, amelyet az önkormányzat is támogatott, hiszen helyi szükségletre reagált.

Itt bemutattuk a kunbábonyi közösségi vállalkozást, kitértünk a LeMat franchise-ra és annak 
megvalósulására a településünkön.

2.4.Egy vidéki farmon kaptunk szállást a kurzus második felében. Itt egyrészt családias

környezetben tölthettük a szabadidőt, másrészt segíthettünk is a mindennapi 
tevékenységekben pl.: a ház festésének előkészítéseként a tűzifa átrakása, hely kialakítása 
magaságyásnak. Örültünk, hogy viszonozhattuk ezzel a kedves vendéglátást.

2.5. jövő tervezés

Az utolsó napon Osló egyik tradicionális kerületének közösségi házában (amelynek 
történetét is megismertük) a tapasztaltokat összegeztük és megterveztük, hogy milyen 
lépéseket teszünk hazaérve.

                 

3. Ismerkedés a norvég kultúrával

Több alkalmunk is adódott arra, hogy ismerkedjünk a norvég kultúrával, illetve a norvégok 
kulturális, szabadidős tevékenységével.

Erre lehetőséget adott az, hogy 1-1 nap volt utazásra szánva a kurzus előtt és után. Oslóba 
korán érkeztünk, így az egész napot a város megismerésével tölthettük. A fjordon való 
hajózás és a skanzenbe való ellátogatás elengedhetetlen, ugyanígy az opera, a városháza 
megtekintése. Hazautazás előtt pedig a zenemúzeumot nézhettük meg.  A kurzus ideje alatt 
voltunk a tengerparton egy country koncerten, a városban jazz esten egy művészeti 
kocsmában, egy vidéki farm környező erdőjében, tópartján kirándulhattunk és még 
horgászatra is jutott idő.



                                                                                  

 

 

 



                                                                                  

                      

Felejthetetlen élményt, sok ispirációt, tanulást jelentett ez a 7 nap. Különleges 
vendégszeretetben és gondoskodásban részesülhettünk.  

A kurzus megvalósítója:

Phronesis SA 

SMGUERRA CULTURE

AND SUSTAINABILITY

SERVICESand

PS PAABY PROSESS :

EDU – ACTION 

A beszámolót készítette Mészáros Zsuzsa és Garamszegi Balázs

2019. 



                                                                                  


