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Bevezető 

 

Az agrárökológia és a kapcsolódó környezetbarát agrár-élelmiszeripar paradigmaváltást jelent a 
mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozás számára az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az ökoszisztémák 
újjáépítése, valamint a víz, a talaj és minden más erőforrás védelme érdekében, amelytől a mezőgazdasági 
termelés függ. Ösztönözni kell azokat a gazdákat, akik vállalják, hogy újragondolják gyakorlatukat és az 
ökoszisztémához való viszonyukat. A vegyszerbevitel csökkentése, a változatosabb vetésforgó bevezetése, a 
megőrző mezőgazdaság és a biológiai sokféleség megőrzése lépéseket jelentenek az európai gazdaságok 
agroökológiai átalakulása felé. 
 
Számos vállalkozás folytat biogazdálkodást vagy alkalmaz más ökológiai módszereket a termelésben, 
amelyekre nem vonatkozik nemzeti vagy uniós címke. Különböző támogatási rendszereket lehet bevezetni a 
kisméretű és környezetbarát termelés előmozdítására és gazdasági életképességük támogatására. A 
fogyasztókat és a termelőket közvetlenül összekötő rövid ellátási láncok lehetővé teszik az ilyen kistermelők 
jövedelmezőségét és hozzáadott értékének növelését. A helyi termékek irányítási rendszerei, mint például a 
regionális védjegyek, különböző szereplőket hoznak össze, biztosítják a minőséget és elősegítik a helyi 
termékek használatát. 
 
Gyakran megkérdőjelezik, hogy az agrárökológia, a helyi láncok és a kisüzemi élelmiszertermelés képes-e 
ellátni a világ lakosságát. Európában a Fenntartható Fejlődés és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének (IDDRI) 
közelmúltban végzett munkája azt mutatja, hogy 2050-re Európa teljes lakosságát el lehet látni fokozatos 
agroökológiai átalakítással, nulla szén-dioxid-kibocsátási céllal. 
 
Ez a kézikönyv a V4-országokban és Moldovában alkalmazott különböző megközelítéseket és modelleket 
mutatja be. Egy olyan projekt része, amelynek célja a mezőgazdasági és élelmiszeripari kisvállalkozások 
ismereteinek bővítése és kapacitásának kiépítése volt az agroökológiai gazdálkodási módszerek és 
technológiák alkalmazása az innovatív, egészséges és környezetbarát agrár-élelmiszeripari termékek 
előállítása érdekében.  
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Kezdeményezések a partnerországokban 

 

Szlovákia: Egyéni megközelítések a természetbarát termelés elindításához 
 

A közvetlen értékesítés - vagy "udvari értékesítés" - az elsődleges termékek kis mennyiségű, elsődleges 
termelők által történő értékesítését jelenti. A gazdák mentesülnek az Európai Unió szigorú higiéniai előírásai 
alól, azonban nem árulhatnak akármit. Az ilyen értékesítési létesítményeknek és gazdaságoknak is vannak 
kötelezettségeik, és például be kell jelentkezniük és az Állategészségügyi és Élelmiszerügyi Hivatalnak 
ellenőriznie kell őket. Ahogy a következő szlovákiai példák bemutatják, egészséges és értékes élelmiszereket 
lehet otthon vagy egy kis cégnél is elkészíteni és "az udvarról" értékesíteni. 
 
Berta Stašková 
Eredetileg a városból származik, de 15 évvel ezelőtt költözött férjéhez vidékre, ahol 5 hektár rét és 2 hektár 
erdő van a tulajdonukban. Erdészekként, akiknek az élete nagyon szorosan kapcsolódik a természethez, úgy 
döntöttek, hogy a környező réteket természetbarát módon kezelik, és érzékenyen és fenntarthatóan 
használják. A rétek egy része kaszálatlan mézelő rét, amely legelőt biztosít a méheiknek, de számos 
gyógynövényfajnak is forrása. Más részeken különböző haszonnövényeket és gyógynövényeket 
termesztenek. 

Miután több éven át termeltek családjuk, szeretteik és barátaik számára, 
2019-ben Berta Stašková hivatalos háztáji árusként regisztráltatta magát. 
Gyógynövényekből és gyümölcsökből készült szörpöket, lekvárokat és 
dzsemeket, szárított gyógynövénykeverékeket, gyümölcs- és 
zöldségleveket készít. A termékválaszték nem mindig ugyanaz, az adott év 
termésétől függően. 
 
Terményeiket közvetlenül a "háztáji udvarukban" kínálják eladásra, de ez 
nem túl hatékony, mivel a forgalmas élettől szinte elzárt helyen élnek, ahol 
nem mozognak gyakran a potenciális vásárlók. Ez a hátrány azonban 
versenyelőnyükké vált, mivel a terményeiket növényvédő szerek 
használata nélkül hozzák forgalomba, annak ellenére, hogy nem 
rendelkeznek a biotermesztés hivatalos címkéjével. 
 

A Berta Stašková különböző piacokon értékesíti termékeit, ami jó marketingeszközként is szolgál. A vásárlók 
így könnyen megtalálhatják az egyes címkéken található elérhetőségeknek köszönhetően. Megállapodás 
alapján aztán a megrendeléseket közvetlenül a vásárlók otthonába szállítja. Ez bonyolultnak és nem 
hatékonynak tűnhet, de működik. 

 
 

Berta Stašková a piacon  
(Fotó: archívum Berta Stašková 
) 

Berta Stašková termékei - 
gyógynövénysók, 
gyümölcssirupok, 
paradicsomlé  
(Fotó: archívum Berta 
Stašková) 
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Andrej Homola 
A gyógynövényszakértők negyedik generációját képviseli; egy kis családi vállalkozás tagja, amely a Levoča 
melletti Odorica ökofarmon bio-minőségben termesztett gyógynövényekből készít tinktúrákat és teákat.  
 
Andrej Franko, a cég alapítója egész életében gyógynövények, különösen növényi adaptogének gyűjtésével, 
termesztésével és feldolgozásával foglalkozott. Amikor 1989 után nyugdíjba vonult, és megkapta szülei, Anna 
és Ján Franko földjét, úgy döntött, hogy visszatér a kis Odorica farmra, ahol született.  Megalkotta saját 
receptjeit a gyógynövények feldolgozására, és lányával, Zuzana Homolovával 1993-ban megalapította az 
AFRA céget. 

A cég 1996 óta be van jegyezve az 
ellenőrzött ökológiai mezőgazdasági 
termelés rendszerébe, és rendelkezik BIO-
tanúsítvánnyal mind a biotermékek 
termesztésére, mind a bioélelmiszerek 
előállítására. Kezdetben csak egy üzletben 
- a zsolnai AFRA Teaházban - lehetett 
megvásárolni a termékeiket. Fokozatosan 
nőtt az érdeklődés, és 2006 óta más 
üzletekbe, teaházakba és gyógyszer-
tárakba is szállítják termékeiket Szlovákia-
szerte. Idővel a termékek köre 

gyógynövényekkel töltött párnákkal 
bővült. 

 
A gyógynövények termesztésének és feldolgozásának módja a mai napig változatlan maradt. A magtól a 
kifejlett növényig, a betakarításon, a feldolgozáson át a végső címkézésig csak 2-3 ember vesz részt a 
folyamatban, garantálva a termékek legmagasabb minőségét. Minden termék a Szlovák Köztársaság 
Közegészségügyi Hivatalának jóváhagyásával kerül forgalomba. 
 
 A gyógynövénytermesztés mellett az odoricai gazdaságban mangalicát is termesztenek. Édesanyjával, 

Zuzana Homolovával együtt évente 
ökotábort szerveznek, ahol a résztvevők 
részt vesznek a farm mindennapi életében, 
és minden nap olyan tevékenységeket 
tartanak, amelyek a természet 
megismerésére, az ökológiára, az 
újrahasznosításra, különböző tárgyak, 
például mágnesek, origami és számos más 
érdekes dolog készítésére összpontosítana. 

Andrej Homola a piacon  (Fotó: archívum Andrej Homola) 

Zuzana Homolová a gyógynövények között az  
Odorica  farmon  
(Fotó: archívum Andrej Homola) 
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Csehország: Regionális védjegy bevezetése 
 
A Fehér-Kárpátok egyedülálló táj a morva-szlovák határon, szokatlanul változatos és gazdag természet, több 
ezer hektárnyi egyedülálló virágos rétekkel, hatalmas magányos tölgyekkel, kiterjedt erdőkkel és 
mészkősziklákkal. Egy olyan táj, ahol jól megőrződtek az eredeti pásztortelepülés elemei, beleértve a népi 
hagyományokat és kultúrát. Erdők, rétek, kertek mozaikja, amelyet a régi gyümölcsfafajtákat tartalmazó, 
megőrzött gyümölcsösök is kiegészítenek. 
 
 A Fehér-Kárpátok 1980-ban tájvédelmi területté, 1996-
ban pedig az UNESCO bioszféra-rezervátummá 
nyilvánította. Területe 746,9 km2 , és mintegy 80 km-es 
övezetben terül el. Az itteni növény- és állatvilág 
gazdagsága nemcsak a földrajzi elhelyezkedésnek 
köszönhető, amely egyszerre rendelkezik kárpáti 
(hegyvidéki) és pannon (termofil) jellegzetességekkel, 
hanem mindenekelőtt a gondos gazdálkodási 
gyakorlatnak és a rendszeres kaszálásnak vagy a 
kiterjedt legeltetésnek. A Fehér-Kárpátok védett terület 
rétközösségeinek eredete a neolitikumra nyúlik vissza, 
amikor az ember mezőgazdasági tevékenységével 
elkezdte a tájat az igényeihez igazítani. A Fehér-Kárpátok egyedülálló tájképe ritka bizonyítéka annak, hogy 
az emberi tevékenység képes értékes természeti és kulturális értékeket együttesen létrehozni. A helyi 
emberek és a természet együttélése a fenntartható fejlődés egyik példájaként szolgálhat. 
 
1998-ban a helyi természet és az élő hagyományok elképesztő sokszínűségének tudatában lévő emberek 
megalapították a Fehér Kárpátok Hagyományai egyesületet, amelynek küldetése a régió természeti és 
kulturális örökségének megőrzése és fenntartható fejlődésre való felhasználása. A Fehér Kárpátok 
Hagyománya, z.s. természetes és jogi személyek önkéntes, nem kormányzati és nonprofit egyesülete, akiket 
az az érdek fűz össze, hogy segítsenek minden olyan tevékenységet, amely fenntartható módon fejleszti a 
Fehér Kárpátok hagyományos mezőgazdasági és kézműves termelését. Az egyesület megalakulása óta 

Almaültetvények és almalé előállítása a 
Hostětín-i üzemben  

(Fotók: archívum ZO ČSOP Veronica) 

Vidéki táj a Fehér Kárpátokban  
(Fotó: archívum ZO ČSOP Veronica) 
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igyekszik fejleszteni a gyümölcstermesztést azzal a céllal, hogy megőrizze a regionális gyümölcsfafajták 
egyedülálló génállományát. Ennek érdekében feltérképezi a régi és regionális fajtákat, génmegőrző 
gyümölcsösöket és új telepítéseket hoz létre. 2000 óta fontos tevékenységgé vált a helyi gyümölcsök 
feldolgozása, különösen az almalé előállítása a Hostětín-i gyümölcsfeldolgozó üzemben.  
 
A ZO ČSOP Veronica egy nem kormányzati, nonprofit szervezet, a Cseh Természetvédők Szövetségének egyik 
ága, amely 1986-ban alakult Brünnben, és 1995 óta Hostětín településen tevékenykedik, ahol fenntartható 
települési infrastrukturális projektek megvalósításában vesz részt. Itt gyakorlati példákon, megvalósult 
projekteken és azok ellenőrzésének eredményein keresztül mutatja be, hogy a természettel, a helyi 
erőforrásokkal és hagyományokkal való kapcsolat, valamint a megfontolt gazdálkodással együtt megvédheti 
a környezetet és a globális éghajlatot, gazdaságilag stabilizálhatja a vidéket és megoldhatja a 
munkanélküliséget még a viszonylag távoli területeken is. A ZO ČSOP Veronica tagja és egyik alapítója a Fehér 
Kárpátok Hagyományai egyesületnek. 
 
A Fehér Kárpátaljai kézművesség és szolgáltatások regionális védjegye 
A Fehér Kárpátok Hagyományai egyesület a helyi termékek és mesterségek 
megőrzését is igyekszik támogatni. Ennek egyik eszköze a Fehér Kárpátok 
Hagyománya® regionális védjegy, amely lehetővé teszi, hogy a helyi 
kézművesek jobban láthatóvá váljanak a helyi lakosok és a Fehér Kárpátokba 
látogatók körében. A Fehér Kárpátok Hagyománya® az első határokon átnyúló 
védjegy Közép-Európában, mivel a morva és a szlovákiai Fehér Kárpátok 
termékeit egyaránt jelöli. Részletek a www.tradicebk.cz és a www.tradiciebk.sk oldalon találhatók. A 
regionális címkézés nemcsak a termelőknek, hanem a fogyasztóknak, a lakosoknak és az egész régiónak is 
segít. Ez az egyik módja a vidéki régiók ismertségének növelésének és a helyi gazdaság fejlődésének 
támogatásának azokon a területeken, amelyek természeti és kulturális gazdagságuk miatt érdekesek..  
 
 A Fehér Kárpátok Hagyománya® regionális védjegyet viselő termékeknek és szolgáltatásoknak pontos 
minősítési kritériumoknak kell megfelelniük, amelyek elsősorban a következő elvekre összpontosítanak: 
- egyediség a Fehér Kárpátokkal kapcsolatban  
- a régióban történő előállítás hagyománya kézzel 

készített alkotóelemmel 
- nyersanyagok minősége és helyi eredete 
- környezetbarát jelleg 
- a régióban való működés és a helyi gazdaság 

támogatása 
  
A regionális védjegyet a Fehér-Kárpátok minden 
termelőjének, gazdálkodójának, kézművesének, 
vállalkozásának, valamint termékeiknek és 
szolgáltatásaiknak szánják. A vásárlók és a fogyasztók 

A Fehér Kárpátok Hagyománya® regionális védjegyet 
viselő termékek  

(Fotók: archívum ZO ČSOP Veronica) 
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számára garancia arra a bizonyított minőségre, amelyet minden, a regionális védjegy által védett terméknek 
el kell érnie.  
 
A Fehér Kárpátok Hagyománya regionális címke cseh (morva) oldalon jelenleg 44, a határ szlovák oldalán 
pedig 18 birtokos van.  Mit hoz részükre a regionális címke: 
- Segíti a Fehér-Kárpátok termelőit termékeik és szolgáltatásaik népszerűsítésében. 
- Erősíti a termékek és szolgáltatások versenyképességét és piaci pozícionálását. 
- Támogatja azokat a termelőket, akik hozzájárulnak a régió gazdasági fellendüléséhez, és segítik a 

regionális piac megújulását. 
- A helyi termékek iránti érdeklődés elősegíti az eltűnőben lévő mesterségek és készségek fejlesztését. 
- A regionális termelés fontos szerepet játszik a regionális fajták és fajták megőrzésében. Erre példa a 

Hostětín almabor, amelyet hagyományosan a Fehér-Kárpátokban termesztett almából készítenek.  
- Növekszik a bio minőségű helyi élelmiszerek aránya, amelyek előállítása környezetbarát. 
- A mezőgazdasági termékek regionális termelése, termesztése vagy feldolgozása segíti a környezetet, 

mivel a termékek nem utaznak több ezer kilométert.  
- A vásárlók garantáltan megfelelnek a címke kiváló feltételeinek és kritériumainak. 
- A vásárlóknak nagyobb garanciát nyújtanak a "frissességre" a rövid értékesítési útvonalaknak 

köszönhetően. 
- A vásárló láthatja, hogyan készül a termék - az egyesület nyílt napokat, gazdanapokat, kirándulásokat, 

termelési bemutatókat és figyelemfelkeltő rendezvényeket szervez.  
- A regionális piacra történő termelés egyedi - a legtöbb esetben nem nagyüzemi termelésről van szó. 
- Erősíti a helyi lakosság régióhoz való tartozását, ösztönzi a lakosság bevonását a régióba, és megkönnyíti 

a termelők és más helyi szereplők közötti kapcsolatokat. 
- A régió támogatása és népszerűsítése - a turizmus, a fenntartható turizmus, a fenntartható vállalkozások, 

a regionális hagyományok, a mezőgazdaság népszerűsítése, valamint a természet- és tájvédelem 
támogatása.  

- A foglalkoztatás elősegítése a régióban. A prosperáló gazdálkodók, feldolgozók és kiskereskedők 
garantálják a munkahelyek megtartását, sőt bővítését. 

 
A regionális márka és maguk a birtokosok számára is jelentős esemény volt Károly herceg 2010. áprilisi 
látogatása Hostětínben. A látogatás során a regionális márka birtokosainak kézműves vásárát is 
meglátogatta. Károly herceg kezet 
fogott és néhány szót váltott a 
márkatulajdonosokkal. El volt 
ragadtatva a termékekkel, és több 
terméket is vásárolt a 
tulajdonosoktól, annak ellenére, hogy 
azok a látogatás során kapott ajándék 
részét képezték. 
 

Károly herceg látogatása Hostětínban 
(Fotó: archívum ZO ČSOP Veronica) 
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Magyarország: Talajjavító akció 
 
Talajjavítási kísérlet a Koppányvölgyben 
 
A helyi talajkincs állapota 
A Koppányvölgy a Dél Dunántúli Régióban, a külső-somogyi dombvidéken található. Az eredetileg barna 
erdőtalajjal borított, lösz alapkőzetű, meredek domboldalakon a 40-50 éve folyó, nagymértékű eróziót 
okozó, intenzív, szántóföldi művelés következtében a művelt területek rendkívül alacsony szervesanyag 
tartalmú földes kopárrá alakultak. A területek jelentős részén az erózió, elérve egy tömörödött, nagy mész 
tartalmú, rossz vízáteresztő képességű réteget, kissé lelassul, így kialakulnak a helyben „fehérfődes”-nek 
hívott, a felszíni csapadékvíz elfolyást a maximális mértékig fokozó, a beszivárgást gátló, nagy kiterjedésű, 
minimális termőképességű területrészek. Ezek általában a lejtőprofil inflexiós pontja feletti domboldalakon 
alakultak ki és a lefolyás gyorsító hatás miatt az inflexiós pont alatti szakaszokon súlyosbítják a talajeróziót. 
 

 
A klímaváltozás hatására jellemzően a gyorsuló hidrológiai ciklus miatt a klímaszélsőségek előfordulási 
gyakorisága növekedik (extrém szárazság, rövid idejű nagy intenzitású csapadékesemények), így a 
klímaadaptáció során nem az időjárási adottságok egy irányba történő eltolódásához, hanem a 
szélsőségekhez kell alkalmazkodnunk. Ez tekinthető a legnehezebb feladatnak, hiszen mindkét - pl. 
vízháztartási – szélsőségre, akár egy időben is, fel kell készülni.  
 
Mindez nem tekinthető lokálisnak, az ország löszös alapkőzetű dombvidéki és hegylábi területein általános 
probléma. Ezeken a területeken szinte lehetetlen nyereséges termelést folytatni, sok esetben csak a 
földalapú támogatás miatt művelik, de egyre többen fel is hagynak a szántóföldi gazdálkodással, teret 
engedve az özönnövényeknek (főként Alianthus), spontán cserjésedésnek.  
 

Domboldali talajerózió (Fotó és illusztráció: Géza Gelencsér) 
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Ez az állapotromlás az erózió által veszélyeztetett dombvidéki szántóterületek (1,6 millió ha) túlnyomó 
részében jelen van, így kezelése, különösen a klímaváltozással járó alkalmazkodási kényszereket tekintve 
jelentős gazdasági tényező. Aktualitását és jelentőségét jelzi, hogy az ilyen „fehérföldes” területek 
rehabilitációjára jelenleg nincs elfogadott meliorációs eljárás, sőt, a melioráció számviteli és engedélyezési 
szabályai sem ösztönzik a gazdálkodót hosszabb távon megtérülő beavatkozások elvégzésére. További 
nehézséget jelent, hogy a talaj javítására alkalmas, hozzáférhető és elérhető áron megvásárolható szerves 
és szervetlen anyagok túlnyomórészt hulladéknak minősülnek (pl. szennyvíziszap, erőművi fahamu), így 
felhasználásuk nagyon körülményes. 
 
Az ilyen leromlott termőterületek rehabilitációja az érintett térségek versenyképességének megőrzésében 
és klíma rezílienciájának fejlesztésében kulcsfontosságú. Jellemző, hogy ezeken a termőhelyeken már a 
humuszos feltalaj teljes mértékben hiányzik, az egykori alapkőzet („C-szint”) pedig nem tekinthető 
termőrétegnek, hiszen hiányzik a talaj szerkezetességért, vízgazdálkodásáért felelős humusz és holt 
szervesanyag, valamint a talaj mikro-, mezo és makrofauna. A rehabilitáció alapja ezen talajképző tényezők 
helyreállítása. 

 
A megoldás lehetőségei és a kiválasztott eljárás 
A Völgy Hangja F.T.K.E. szakemberei közel 10 éve kezdték meg a helyi agroöko-potenciált jelentősen 
csökkentő környezeti tényezők, különösen a talajpusztulás vizsgálatát. Megoldásként természetesen 
felmerülne a művelési ág váltás is, melyek közül a legkedvezőbb hatású a tartós gyepek létrehozása lenne, 
de ez, az állattenyésztés visszaszorulása miatt nem reális célkitűzés. Az ültetvények, ill. erdők eredményes 
telepítéséhez pedig szintén szükséges lenne az előzetes talajjavítás. A klímaváltozás tükrében cél az is, hogy 
ezen területek talajban megkötött C tartalma növekedjen és több csapadékvizet legyenek képesek befogadni 
és tárolni. 
 
A probléma megoldására egy új, innovatív talajjavítási eljárást dolgoztak ki az egyesület szakemberei, 
amelynek lényege, hogy két, egymás utáni évben a talajon egy biomassza réteget képeznek az alábbi 
anyagokból, amit a szokásos szántási mélység alá forgatnak: 

Domboldali szántók talajdegradációja (Illusztráció: Géza Gelencsér) 
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- a megjavítandó táblák közvetlen közeléből származó, legtöbbször a telekkönyvi határvonalak 
helyreállításakor, vagy a közeli, spontán beerdősült mezsgyékről származó, helyben letermelt és aprított, 
nagyobb tömegű faapríték (fito- és dendromassza); 

- nagyobb zöldtömeget adó zöldtrágya kultúrák mulcsozásával kialakított réteg; 
- szalmaréteg; 
- a biomassza megfelelő feltáródását biztosító mikroorganizmus kultúrák (talajbiológiai készítmények, 

talajélet kondicionálók); 
 
Az így képzett biomassza rétegek talajba forgatása mélyforgató eszközzel (rigol-eke) történik, az első évben 
70 cm körüli, a második évben 40 – 50 cm között. 
 

Az így megváltoztatott talajszerkezet képessé válik a csapadékvíz hatékonyabb befogadására és 
raktározására, valamint a később bejuttatott tápanyagok megkötésére. A beforgatott biomassza, főként az 
erdészeti faapríték gombákban és egyéb mikroorganizmusokban gazdag, így, mintegy oltóanyagként 
viselkedve élénkíti, újratelepíti a talajéletet. Mindemellett a módszerrel hektáronként mintegy 12-15 t szén 
talajban való tartós megkötése valósul meg. Ez, tekintettel arra, hogy az eredeti talaj C tartalma cca. 40 t/ha 
volt, a jelenlegi lösz alapkőzetnek pedig közel 0 t/ha, jelentős eredmény. 
 
A talajjavítási projekt folyamata 
A projekt időszak 36 hónap. Az eddigi mérések és helyismeret alapján 10 hektáros, már szélsőségesen erodált 
területet jelöltek ki az egyesület szakemberei, amelyben egy pufferszegéllyel 4 db 0,25 ha-os parcellát 
alakítottak ki. A parcellák egyike kontrollként szolgál, nem kap kezelést, a fennmaradó 3 parcellán különböző 
kezelési variációk vannak használva. A két tenyészidő teljesítménye alapján a legeredményesebb talajjavítási 
eljárást less kiválasztva. Nem csak a terméseredmény leszfigyelembe véve, hanem a távérzékeléssel (RGB és 
NDVI kamerás drónfelvételezés) követett fotoszintetikus aktivitás különbségek különböző fenofázisokban. 
 
Év 1: 
- A mintavételi, mérési terv készítése; 
- A talajjavítási mód tesztelésére szolgáló parcellák kiválasztása; 
- A dendro és fitomassza termelő helyek azonosítása; 
- A kiindulási helyzetet rögzítő talajvizsgálatok és mérések; 
- Zöldtrágyanövény vetése; 
- Zöldtrágya mulcsozása; 
- Faapríték (fito és dendromassza) készítése, szállítása, deponálása, kiszórása;  
- Mikrobiológiai és egyéb adalék kiszórása; 

Talajjavítás 1. év  és  2 év (Illusztráció: Géza Gelencsér) 
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- Min. 70 cm mély, szintvonalas beforgatás; 
- Kontroll vizsgálatok; 
- Őszi gabona vetés. 
 
Év 2: 
- Kontroll mérések (talaj, fotoszintetikus aktivitás); 
- Aratás, majd zöldtrágya vetés; 
- Őszi mulcsozás; 
- Faapríték (fito és dendromassza) készítés, szállítás, deponálás, kiszórás; 
- Mikrobiológiai adalék hozzáadása és kiszórás; 
- Min. 50 cm mély szintvonalas beforgatás. 
 
Év 3: 
- Kukorica vetés tavasszal; 
- Kontroll mérések (talaj, fotoszintetikus aktivitás); 
- Aratás, kontroll mérések és kiértékelés. 
 
A projekt – a szélsőségesen rossz termőképességű erodált lejtők termőképességének rehabilitációja új 
talajjavító módszer kidolgozásával – közvetlen hatásai különösen fontosak a klímaváltozás mérséklése és a 
hatásaihoz való alkalmazkodás szempontjából. A mérséklő hatása abban rejlik, hogy jelentős szénmegkötést 
eredményez a talajban, egyrészt a mélyebb rétegekbe juttatott dendromassza nehezebben degradálódó fás 
anyaga révén, másrészt a bejuttatott egyéb anyagok (zöldtrágya, mikrobiológiai kondicionálók) 
következtében megnövekvő biológiai aktivitás révén növekszik a talaj ellenálló és megújúló képessége. 
Fontos hatás, hogy a fejlesztés céljára elsősorban a jelentős szállítási költséget (energiaráfordítást) nem 
igénylő, környékbeli, faipari hasznosításra nem alkalmas, főként özönfajokból álló (Alianthus, Acer negundo, 
stb.) vegetáció hasznosítható. Ráadásul a hasznosítás másik, jelenleg népszerű alternatívájával – erőművi 
égetésre való letermelés – szemben ez a hasznosítási forma tartós C megkötést eredményez. 
 
A módszerrel növelhető egy térség agráriumának klíma rezílienciája, hiszen a csapadékvíz beszivárgásának 
és tározódásának javításával csökkenti a talajeróziót, a felszíni vizek diffúz tápanyagterhelését és 
növényvédőszerekkel való szennyezését. Az eljárással javított termőterületek időjárástól való függése 
nagymértékben csökken, főként a javított talajszerkezet és megnövelt szervesanyag tartalom miatt 
jelentősen javuló vízháztartás révén. Ez, az egyre szélsőségesebb időjárási események (szélsőséges 
intenzitású csapadék, aszály, hősokk, stb.) bekövetkeztével nagyon fontossá válik a gazdák számára. A 
kedvező hatások fokozása érdekében a feljavított területeken érdemes környezetkímélő 
termesztéstechnológiát alkalmazni, különösen a zöldtrágya és a mulcsozás kombinált alkalmazása hozhat jó 
eredményeket a talajnedvesség megőrzés és a biológiai aktivitás megőrzése révén. 
 
 

Illusztrációs 
fotók: 
archívum 
Koppányvölgy 
Natúrpark 
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Lengyelország: Inspiráló kezdeményezés - Középméretű természetes gazdálkodás 
 
A három tartományt (lengyelül vajdaságok), amelynek keleti határai egyúttal Lengyelország határai is, az 
események alakulására passzívan váró, konzervatív emberek földjének tekintik, amelyet kissé elutasítóan 
"keleti falnak" neveznek. Ez egy hagyományos mezőgazdasági régió, nagy ipari üzemek nélkül, amelyek 
szennyezik a környezetet és elcsúfítják a tájat. Ellenkezőleg, híres gyönyörű kilátásáról, gombás erdeiről és 
ízletes konyhájáról. A Kuryluk házaspár gazdaságának és feldolgozó és kereskedelmi vállalatának példája 
pedig azt bizonyítja, hogy a régió lakói aktívak, innovatívak és nyitottak a világra.  
 
Biotermelés az emberekért és a természetért - kelet-lengyelországi példa 
Robert Kuryluk helyi lakos (honfitárs) Holeszow faluból, amely a lengyel, 
fehérorosz és ukrán határ közelében található. Húszévesen, apja halála után vette 
át a gazdaság vezetését, bár erdészeti szakközépiskolát végzett. Természetközeli 
szemléletmódja gyorsan vonzotta a biogazdálkodáshoz: 1996-ban az EKOLAND 
biogazdálkodási szövetség az egyik legfiatalabb gazdálkodóként tanúsította.  
 
Hosszú ideig küzdött, könnyű, homokos talajokon gazdálkodott, és sok erőfeszítést igényelt a kielégítő 
terméshozam elérése, beleértve a gondos művelést és gondozást, és nem csak a rozs és a hajdina - a könnyű 
talajok szimbóluma. Sok friss energiát hozott Monika Styczek - egy varsói lakos, a Varsói Élettudományi 
Egyetem biogazdálkodásra szakosodott végzőse, aki több év városi munka után (többek között a Biológiai 
Mezőgazdasági Mozgalmak Nemzetközi Szövetségének (IFOAM) irodájában) úgy döntött, hogy vidékre 
költözik, és csatlakozik Roberthez. 
 
A Kuryluk házaspár több mint 30 hektáron gazdálkodik, ebből 24 hektár szántóföld, 4 hektár rét, 2 hektár 
saját erdő és egy kis házi gyümölcsös, van egy kis tojótyúk állományuk is, körülbelül 30 darab. Több év közös 
gazdálkodás után, két lányukkal egy régi házikóban lakva, energiatakarékos technológiákat és 
környezetbarát megoldásokat alkalmazva építettek egy gyönyörű, fából készült házat. Vendégszobákat és 
egy oktatótermet is terveztek, mivel Monika és Robert is részt vesz a biogazdálkodás népszerűsítésében és 
az oktatási tevékenységekben. Mindketten aktívan tevékenykednek civil szervezetekben. 
 
 A gazdaság zászlóshajója a héj nélküli sütőtök 
termesztése, amelyhez speciális gépek készültek el: 
precíziós vetőgép, speciális gyomirtók, a sütőtököket 
sorokba toló berendezés, cséplőgép, kőmosó, 
szárítóhelyiség, tisztítóhelyiség és csomagoló-
berendezések. A második kiemelt termék 2014 óta a 
valeriána (Valeriana officinalis), egy kétéves növény, 
amelynek gyomlálása jelentős kézi munkát igényel. A 
valeriána szárított gyökerét a gyógyszeriparban 
valeriána kivonására használják. A termesztési 
szezonban a Kuryluk több embernek adnak munkát, és 

Robert a lányaival (Fotó: U. Soltysiak) 
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az Ökológiai Népfőiskola tanoncait is alkalmazzák.  A minősített ökológiai gazdaságukban termesztett egyéb 
növények közé tartozik a vörös vesebab, a tönkölybab, a rozs, a hajdina, a serradella, a keskenylevelű 
csillagfürt és a zab.   
 
Monika Styczek-Kuryluk vállalkozói szelleme abban is 
megnyilvánult, hogy a gazdaságban egy olyan vállalatot hozott 
létre, amely a Kuruluk saját gazdaságából származó, valamint a 
régió más biogazdálkodóitól vásárolt nyersanyagokat dolgozza 
fel. Sokan közülük Robert ösztönzésére döntöttek a 
biogazdálkodás mellett, és azok, akik tagjai az EKOLAND 
Egyesületnek, további prémiumot kapnak termékeikért. Mint 
élelmiszeripari vállalkozásnak, Monica cégének megfelelően 
kellett kialakítania a tároló- és csomagoló létesítményeket, 
hogy megkapja a nemzeti egészségügyi felügyelet 
jóváhagyását a termékek forgalmazásához.  
 
2018 óta bio sütőtökolajat, rozs- és 
tönkölybúzalisztet is konfekcionál, de az 
alapanyagok fizikai feldolgozását alvállalkozók 
végzik. A gazdaság szárított tökmagolaját egy 
erre szakosodott, tanúsított feldolgozó préseli 
az osztrák Stájerországban, amely Európa-
szerte híres a termékről. A rozs- és 
tönkölybúzalisztet, valamint a hajdinalisztet a 
régióban található malom állítja elő, amelyet - a 
Kuryluk család megbízásából - az AGRO BIO TEST 
(PL-EKO-07) tanúsító szervezet ellenőriz, 
ugyanaz a szervezet, amely a gazdaságot és a kereskedelmi vállalatot is ellenőrzi.   
 
A gazdaság terményeinek egy részét (főként gabonát) más biofeldolgozóknak, a csomagolt termékeket pedig 

kiskereskedelmi csomagolásban - nagykereskedőknek és 
bioboltoknak - értékesítik. Egyes termékek külföldre is 
eljutnak vállalkozókhoz. Jól fejlődik a közvetlen értékesítés és 
az ökotermelőket a városi fogyasztókkal összekötő 
élelmiszer-szövetkezetekkel való együttműködés.  
 
Monika Styczek-Kuryluk és Robert Kuryluk a biogazdálkodás 
piacán elért sikereiket a kemény munkának, a kitartásnak, az 
innovációra és az együttműködésre való nyitottságnak, 
valamint annak a hitnek köszönhetik, hogy az eredeti 
élelmiszer-minőség a talajban kezdődik.   
 

Monika munka közben 
(Fotó: archívum Kuryluk család) 

Monika és Robert és traktorra szerelt sorközművelő 
gyomirtójuk (Fotó: archívum Kuryluk család)  

Kiemelt termékek: tönkölybúzaliszt és tökmagolaj 
(Fotó: U. Soltysiak) 
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Moldova: Innovatív start-up az agrár-élelmiszeripari termelés regionális fejlesztéséért 
 
Mezőgazdasági és élelmiszeripari üzleti inkubátor 
A 2020-2022-es években a Szlovák Fejlesztési Együttműködési Program támogatásával Moldovában, a 
Chişinăutól mintegy 40 km-re fekvő Riškova településen épült fel az agrár-élelmiszeripari termékek 
előállítására szolgáló közös konyhával rendelkező agrár-élelmiszeripari üzleti inkubátorház (AFB 
inkubátorház). A cél az volt, hogy támogassák Moldova gazdasági növekedését az innovatív mikro- és kis 
agrár-élelmiszeripari vállalkozások fejlődésének feltételeinek javításával. A Szlovák Kommunikációs és 
Fejlesztési Központ két moldovai szervezettel - a Katalyst és az EcoVisio civil szervezetekkel - működött 
együtt. Mindkét moldovai partner már a projektet megelőzően is nagy tapasztalattal rendelkezett a célzott 
kérdésekkel kapcsolatos szisztematikus szakértői munka terén. 
 
A projekt lényege egy úgynevezett "minősített közös konyha" létrehozása volt (amelyet a projekt szó szerint 
az alapoktól kezdve, a lepusztult eredeti disznóól újjáépítéséből épített fel), valamint az inkubátor 
"felhasználói" törzscsoportjának létrehozása, azaz 6 újonnan alapított induló vállalkozás és 26 támogatott, 
közeledő kis- és mikrovállalkozás létrehozása. E formátum létrehozása új munkahelyeket is teremtett (14-et, 
ebből 11-et a "sérülékeny csoportok - elsősorban nők" számára). 

 
 
  
 
 
 

A fizikai tér létrehozásán túl 
(amely magában foglalt egy 
kísérleti ökofarmot is, amely a 
közös konyha közelében, az 
Eco-village nevű helyen, a 
projektpartner EcoVisio 
gondozása alatt állt), a projekt 
mint koherens inkubátor-
koncepció fontos momentuma 
volt a kkv-k számára szervezett 
képzések, workshopok és 

szaktanácsadás, amelyek a kapacitásépítésre és az élelmiszer-feldolgozási technológiákra összpontosítottak. 
Ezek a képzések és tanácsadások nagyon gyakorlatias jellegűek voltak, és megfeleltek a moldovai partnerek 
által a projekt kezdete előtt végzett felmérés során meghatározott különböző követelményeknek. 
 
A célcsoport (mezőgazdasági és élelmiszeripari kisvállalkozók vagy egyéni vállalkozók, kistermelői és 
élelmiszer-feldolgozók, induló vállalkozások) a támogatás igénylését megelőzően széles körű 
igényfelmérésen vett részt, amelynek során egyéni interjúkkal azonosították az induló vállalkozások 
általános erősségeit és gyengeségeit, valamint a képzéssel és a közös konyhahelyiséggel kapcsolatos konkrét 

A leendő közös konyhai területének állapota a projekt előtt (Fotó: Iurie Popovici) 

...és a státusz 2021 októberében (Fotó: Zuzana Jezerská) 
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igényeket és érdeklődési köröket, továbbá egy online felmérést is végeztek, amelynek célja az élelmiszeripari 
inkubátor által a vállalkozásoknak nyújtott konkrét szolgáltatások rangsorolása és finomítása volt.  
 
A projektben nagy hangsúlyt fektettek valamennyi tevékenység környezetvédelmi szempontjára, amely 
szerves részét képezte valamennyi tervezett képzésnek, valamint az inkubátorban és a közös konyhában 
végzett tevékenységeknek. Az esélyegyenlőség és a női vállalkozók támogatása szintén átfogó témák voltak, 
amelyeket teljes mértékben megvalósítottak. 
 
A projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok (például a nők képviselete) az AFB inkubátor 
koncepciójának érvényesítését jelentette, és ezt követően annak lehetőségét, hogy Moldova más régióiban 
(és esetleg más országokban) is megismétlődjön. 
 
Közös konyha építése  
A közös konyha modelljét, különösen a moldovai projektben, az USA-ból inspirálták és gyakorlatilag 
"átvették", ahol nagy hagyománya van ("co-working kitchen space"). Ez a modell már számos országban 
elterjedt, Európában is, például Bécsben (https://www.herd.wien/). A fejlődő vagy alacsony jövedelmű 
országokban azonban más megközelítést kell alkalmazni, mint az eltérő jövedelemhányadossal rendelkező 
gazdagabb országokban. 
 
a) Kezdetben fontos alaposan feltérképezni azt 
a helyzetet, ahol a leendő AFB inkubátorház működni 
fog, különösen akkor, ha az nem a helyi gazdálkodók 
és/vagy vállalkozók közvetlen igénye. Ez különösen a 
mezőgazdasági tevékenységek helyzetét, az 
infrastruktúra állapotát, mind a lakosság, mind a 
meglévő KKV-k vagy egyéni termelők szerkezetét és 
társadalmi összetételét, igényeiket, a rájuk nehezedő 
korlátokat jelenti. Gyakran azonban már 
egyértelműen tudatosul a változás szükségessége, a 
gazdálkodók tisztában vannak azzal, hogy hol vannak 
a hiányosságok, és keresik a megoldásokat és a 
segítséget. 
 
b) Az AFB inkubátornak konkrét, gyakorlati 
megoldásokat kell kínálnia, ezért egy ilyen projektet 
mindig alulról jövő kezdeményezésnek kell tekinteni. Másképp egyszerűen nem működik hosszú távon. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az AFB-inkubátorház még az állami támogatás kevésbé kedvező légkörében 
is kialakítható, sőt, a kezdeti finanszírozás elengedhetetlen. 
 
c) Az AFB inkubátor szerves részét, azaz anyagi alapját képezik a technikai berendezések (feltéve, hogy 
van hely). Az eszközöknek professzionális paraméterekkel kell rendelkezniük, és éppen ezek a jellemzők azok, 
amelyek megnövelik az árukat, és megfizethetetlenné teszik őket az átlagos kkv-k számára. Lehetséges 
használatuk (optimális esetben szerény díj ellenében) növeli a termékek értékét, versenyképessé téve azokat 
a piacon. Azonban nem minden MSP engedheti meg magának még a legkisebb díjat sem. A szóban forgó 
projekt esetében ezek a kisvállalkozók termékeik 5-10 %-át adták át az inkubátornak pénzügyi hozzájárulás 
helyett. 

Felszerelés a közös konyhában (Fotó: Zuzana Jezerská) 
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Az alapfelszereltségnek különösen a következőket kell tartalmaznia: 
- tárolóhely a hűtőtárolás több változatához (fagyasztó, majd 80-150 C, téli tárolás áram nélkül) és száraz 

tárolás, nedvességhez való hozzáférés nélkül, 
- alapvető dehidratáló berendezés, 
- professzionális tűzhelyek és sütők, 
- nagy kapacitású darálók és szeletelőgépek, 
- mosógép, 
- elegendő számú és méretű mosogató, ivóvízhez való hozzáférés és megfelelő hulladékgyűjtő rendszer. 
 
A műszaki berendezésekbe való beruházás előfeltétel, amely nélkül ez az AFB inkubátorház-koncepció nem 
létezhet. A moldovai projektben ez az összeg körülbelül 13 000 EUR volt. 
 
d) Egy másik fontos tényező a hivatalos tanúsítás. A tanúsítvány garantálja, hogy a közös konyha szakmai 
paraméterekkel rendelkezik, fenntartja a termelés minőségi szintjét, és hogy az ott előállított termékek 
megfelelnek a piacra jutás minőségi feltételeinek . Ez növeli a láthatóságot, a hitelességet, az exportot stb. 
A tanúsítási folyamat azonban nagyon igényes és bürokratikus, sok, gyakran abszurd akadállyal. Minél 
kevésbé demokratikus az ország, annál nehezebb, sőt lehetetlen. A moldovai partnerek a projekt két éve 
alatt nem tudták megszerezni a minősítést. 
 
A vállalkozók és a humán erőforrások kritikus tömegének megteremtése  
Optimális, ha az inkubátorház létrehozásában mezőgazdasági kkv-k vagy egyéni vállalkozók vesznek részt, 
akik egyben az inkubátorház magját, kezdeti sejtjét is alkotják (körülbelül 5-10 egység). Emberi vállalkozói 
tőke nélkül nehéz elindítani egy AFB inkubátort. Ugyanakkor ez egy áramló komponens, amely dinamikusan 
változhat, ezért fontos, hogy a szövetségesek hálóját lehetőség szerint valamikor az igények feltérképezése 
során hozzuk létre. 
 
A működés, a fejlesztés és a fenntarthatóság fontos részét képezik az inkubátorok által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások, mint például képzések, workshopok, előadások, termesztési bemutatók, előkészítés stb. 
Ez az érték, amelynek ismét egy konkrét, kinyilvánított érdeken kell alapulnia, segíti a kkv-k "klaszterének" 
kialakulását, akár nagyon speciális kkv-két, amelyek kicserélik tapasztalataikat és gyakorlataikat, gyakran 
közös konyhában kísérleteznek, és így új termékeket hoznak létre. Ez egy olyan terület is, ahol az 
inkubátorház működtetéséhez szükséges források előteremthetők, mivel ezek a tevékenységek mindig 

Képzések és workshopok a közös konyhában (Fotó: archívum Katalyst) 
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nyitottak a széles érdeklődő közönség számára. A moldovai projektben ezek a bemutatók és érdekes 
munkatalálkozók még a nagyvállalatokat is motiválták a részvételre. 
 
Az inkubátor vezetői csapatában az alapvető adminisztrátorok és a tisztasági és higiéniai személyzet mellett 
egy élelmiszertechnológusnak is helyet kell kapnia; több szakember külsős lehet. A tapasztalatok alapján a 
technológiai és gazdasági (könyvelés, promóció, értékesítés) területeken is igény van tanácsadásra, sokszor 
ad hoc jelleggel. 
 
Forgalmazás és értékesítés 
A mezőgazdasági termelők vagy maguk értékesítik termékeiket, vagy a kialakított kereskedői vagy 
forgalmazói hálózatukon keresztül, de a kisebb és mikrovállalkozások vagy az egyéni vállalkozók esetében a 
láncnak ez a része többnyire hiányzik vagy fejletlen, mert nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi vagy emberi 
kapacitással. 
 
Az AFB inkubátor kétféleképpen segíthet: képzéssel (marketing, üzleti ismeretek stb.) vagy saját kapcsolati 
hálóval, kereskedői adatbázissal, saját forgalmazással, kiállításokon való részvétellel stb. - mindazokat, 
amelyeket az egyes gazdálkodók egyedül nehezen tudnának megvalósítani. 
 
A modell alkalmazhatósága más országokban 
Egy más társadalmi-gazdasági környezetben alkalmazható AFB inkubátor modul létrehozása esetében a 
megismételhetőség terminológiailag nem tárgyalható, mivel (1) nem klasszikus kutatási folyamatról van szó, 
(2) a megismételhetőség fogalma kizárt a fejlesztési beavatkozások esetében, amelyek az adott 
körülményekhez és helyi viszonyokhoz való alkalmazkodásra épülnek.   Ezért beszélhetünk a változáson 
alapuló alkalmazkodóképességről. 
 
A megosztó konyha és a megosztó gazdaság fogalma egyidős az emberiséggel. A mai modern módosítás 
természetesen máshol van, és rendelkeznie kell a szükséges jellemzőkkel és előfeltételekkel ahhoz, hogy 
hatékonyan, hozzáadott értékkel és végső soron kereskedelmileg is megvalósítható legyen. Mint már 
említettük, a fejlesztési projektek esetében a leendő közösségfejlesztés hozzáadott értéke a legfontosabb. 
 
Az AFB inkubátorház megvalósításának előfeltételei a következők: 
• a társadalmi-gazdasági és politikai helyzet értékelése, hogy az lehetővé teszi-e egyáltalán egy modul 

létrehozását 
• a mikrorégió alapos megismerése (helyi partnerek bevonásával)  
• a leendő "sejt" kezdeti humán erőforrásainak és humán potenciáljának feltérképezése  
• szakértő(k) biztosítása és bevonása minden alapvető szinten 
• alulról felfelé építkező megközelítés alkalmazása 
• az AFB inkubátor technikai eszközeinek kiépítése  
• alapvető üzleti terv 
• rugalmasság alkalmazása 
• a fenntarthatóság szisztematikus kiépítése  
 
Mint minden innovatív tevékenységben, az emberek jelentik a siker alapját. Ez talán kétszeresen igaz a 
fejlesztési projektek esetében. A helyi emberek egy csoportjának akarata, meggyőződése és hite nélkül az 
AFB inkubátorház működőképességébe és jólétébe vetett hite nélkül e progresszív mezőgazdasági modul 
megvalósítása nagyon hosszú távra nyúlik. 
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Köszönetnyilvánítás 

 
A Szlovák Kommunikációs és Fejlesztési Központ, mint a projekt vezető partnere először is köszönetet 
szeretne mondani mindazoknak, akik a projekt különböző szakaszaiban hozzájárultak a projekthez idejükkel, 
szenvedélyükkel, lelkesedésükkel és tapasztalataik megosztásával. 
 
Továbbá, seretnénk köszönetet mondani a V4 országokból és Moldovából származó partner-
szervezeteinknek, akik hozzájárultak a projekt megtervezéséhez és sikeres megvalósításához. 
 
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani a Nemzetközi Visegrádi Alapnak, amiért lehetőséget biztosított 
számunkra a kézikönyv elkészítésére és a projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítására, mint például a 
képzések, workshopok, tanulmányutak és webináriumok, amelyek célja a környezeti fenntarthatóságot és a 
gazdaságot támogató legjobb gyakorlatok és rendszerek népszerűsítése az 5 partnerországban. Úgy véljük, 
hogy munkánk hozzájárult ahhoz, hogy a kulcsfontosságú szereplők jobban megértsék a fenntartható 
mezőgazdaság és élelmiszeripar szerepét, és hogy az agrár-élelmiszeripari piacok a fenntartható és az 
éghajlatváltozással szemben ellenálló megoldások irányába mozduljanak el. 

 
További információért látogasson el a projekt weboldalára:  
https://sccd-sk.org/projekty/v4-moldova-eco-agro-food-nova-perspektiva-polnohospodarstva-2/ 
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Slovak Centre for Communication 
and Development (SCCD) 
Pražská 11 
Bratislava, SK-81104, Slovakia 
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Centre Veronica Hoštětín 
Panská 9 
Brno, CZ-60200, Czech Republic 
hostetin.veronica.cz 
 

Katalyst – Agrifood Business 
Incubator 
Vladimir Korolenko 5, ap. 7 
Chisinau, MD-2028, Moldova 
katalyst.md  
 
 

Polish Chamber of Ecological Food  
ul. Kickiego 1/lokal U4 
Warszawa, PL-04373, Poland 
jemyeko.com 

Völgy Hangja F.T.K.E. / Vox Vallis 
Development Association  
Nyugati utca 122 
Somogydöröcske, HU-7284, Hungary 
koppanyvolgy.com 

 
A projektet Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya 
társfinanszírozza a Nemzetközi Visegrádi Alap visegrádi támogatásaiból. Az alap 
küldetése a fenntartható közép-európai regionális együttműködésre vonatkozó 
elképzelések előmozdítása. 


