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Köszöntő

Kedves Olvasó!

Engedje meg, hogy átnyújtsam Önnek az Öko-völgy 

Alapítvány elsô két évérôl szóló jelentésünket! 

Ahogyan 2008-2009-ben, úgy fô célunk továbbra 

is, hogy elôsegítsük a fenntarthatósággal kapcso-

latos kutatásokat és tapasztalatcserét. Ezért arra 

törekszünk, hogy hagyományos-bevált és modern-

fenntartható megoldási javaslatokat, gyakorlati 

tapasztalatokat kutassunk fel és közvetítsünk a 

társadalom felé.

Éves jelentésünk közreadásával – eredményeink 

számbavétele mellett – nem titkolt célunk, hogy 

kedvet ébresszünk a Kedves Olvasóban ahhoz, 

hogy kapcsolatba lépjen velünk, részt vegyen prog-

ramjainkon. 

Szívbôl kívánom, hogy mielôbb találkozzunk kon-

ferenciáink, klubjaink, Nyílt Napjaink, vagy más 

rendezvényeink valamelyikén!

Hosszú Zoltán

elnök, Öko-völgy Alapítvány

Dolgozzunk ki 
 egy követendô példát! 

Éljünk  
 egy jobb világban!

www.okovolgy.hu

Kiadja: Öko-völgy Alapítvány 
az Alkalmazott 
Fenntarthatóságért
8699 Somogyvámos Fô u. 38.
e-mail: info@okovolgy.hu

Bankszámlaszám: 
K&H Bank 
10403909-50505556-56541011
Felelôs kiadó: 
Hosszú Zoltán

A Környezeti, GAzdAsáGi és társAdAlmi
fenntArthAtósáG meGvAlósíthAtó!

   Cseréljünk 
tapasztalatokat!
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Alapítványunkról
„Az egyén felvilágosítás nélkül nem tud felelôsséget vál-
lalni; akit viszont megfelelôen tájékoztattak, nem tud mást 
tenni, mint felelôsséget vállalni.” 

Jan Carlzon

Az Öko-völgy Alapítvány az Alkalmazott Fenntarthatóságért elnevezésû civil szer-
vezetet négy magánszemély hozta létre 2008-ban.

Az Öko-völgy Alapítvány célja „... a tudomány különbözô területein, illetve az 
emberiség által felhalmozott hagyományos tudás gyakorlati alkalmazása, kutatása, 
továbbfejlesztése és terjesztése, azaz az alkalmazott fenntarthatóság megvalósítása. 
A környezet védelme, a természeti és társadalmi értékek megôrzése, fejlesztése.” 
(Részlet az Alapítvány Alapító Okiratából)

E célok megvalósítása érdekében mûködnek együtt a kuratórium tagjai, az elnök, 
a tudományos igazgató, a program koordinátor, a titkár, valamint több független 
tanácsadó. A csapat jelenleg kis létszámú, de igen elkötelezett.

Törekvésünk, hogy mind nemzeti, mind nemzetközi szinten segítsük érvényesülni 
a fenntarthatóság szempontjait a mindennapokban, illetôleg a tudományos kutatá-
sokban és fejlesztésekben.

Működés
„Túl sokan vagyunk, akik megvalósítván célunkat, így 
kiáltunk fel: - Nézd csak, mit értem el! - ahelyett, hogy 
így fogalmaznánk: - Nézd, hová vezettek a segítô kezek.-” 

Henry Ford

Jelszavaink:  A fenntarthatóság megvalósítható!
  Az ökológiai lábnyom könnyedén csökkenthetô!

Mintaterületünk

A fenti jelmondatok igazságának élô bizo-
nyítéka kutatási- és bemutató mintaterüle-
tünk, a 260 hektáros Krisna-völgy ökofalu, 
amely Magyarországon, Somogyvámos falu 
határában helyezkedik el. 135 fôt számláló 
lakosságának ökológiai lábnyoma mindösz-
sze 1,5 ha/fô, szemben a 3,6 ha/fô magyar-
országi és 2,7 ha/fô világátlaggal.

Az itt lakók életmódjukkal példát ad-
nak mindannyiunk számára, és azt is be-
mutatják, hogy miként valósítható meg a 
fenntarthatóság a gyakorlatban.

Partnereink

Egyetemek és fôiskolák:
2008-2009-ben összesen 8 felsôoktatási intézménnyel kötöttünk együttmûködési 
megállapodásokat. E szerzôdések a következôket tartalmazzák:
•	 mintaterületünkön kutatási témákat és konzultációs lehetôséget biztosítunk 

szakdolgozatok elkészítéséhez;
•	 lehetôvé tesszük egyetemi terepgyakorlatok és a BSc képzés szakmai gyakorlati 

félévének tartalmas eltöltését;
•	 Ökologika Klubokat tartunk a partner felsôoktatási intézmény hallgatói és más 

érdeklôdôk számára.

Kutatóintézetek:
A Magyar Tudományos Akadémia két kutatóintézetével közösen keressük a választ 
a fenntarthatóság témakörébe tartozó talajtani és növényökológiai kérdésekre.
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Környezetvédelmi non-profit szervezetek:
Közös programokat - klubokat, képzéseket, bemutatókat, elôadásokat - szervezünk 
különbözô civil szervezetekkel. Igyekszünk kapcsolatokat építeni hazai és külföldi 
ökofalvakkal.

Profit-orientált cégek:
Mikroorganizmus készítmények (EM) mezôgazdasági és szennyvíz-technológiai al-
kalmazhatóságának és különbözô amaránt fajták termeszthetôségének témaköreiben 
kezdtünk együttmûködésbe egy-egy céggel.

Célközönség

Tapasztalatunk szerint a kutatók, szakemberek élénken érdeklôdnek a fenntartható-
ság és korunk problémáinak ökologikus megoldásai iránt. Az Öko-völgy Alapítvány 
által kínált programok és mintaterületünk, mint „talált kísérlet” kitûnô lehetôséget 
kínálnak arra, hogy több szakterület együttmûködésével végezzenek vizsgálatokat, 
valamint kamatoztathassák tudásukat a fenntarthatóságot szolgáló technológiák 
fejlesztése során.

Kapcsolatot építünk az üzleti szféra képviselôivel, akik számára a fenntarthatóság 
elérése érdekében nélkülözhetetlen a CSR (a vállalatok társadalmi felelôsségvállalására 
vonatkozó) elôírások alkalmazása. Emiatt különösen fontos, hogy megértsék saját 
felelôsségüket és felmérjék lehetôségeiket, hogy egy élhetôbb világ mellett kötelez-
hessék el magukat.

Fontos célközönségünk a civil szféra tagjai, akik között számos szervezettel és 
személlyel azonosak a törekvéseink. A fô cél ebben az esetben is a fenntarthatóbb 
életmód megvalósítása.

Hiszünk abban, hogy mindaddig, amíg a társadalom széles rétegei nem kezdenek 
el közösen munkálkodni, nem várhatóak számottevô eredmények a fenntarthatóság 
tekintetében. 

CsaPatunk

A kuratóriumi elnök – Hosszú Zoltán
Felelôssége az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott 
vízió követése, valamint a partnerekkel való kapcsolattartás, 
tárgyalás. Krisna-völgy lakójaként, a fenntartható életmódot a 
mindennapok gyakorlatában megvalósító vezetôként képviseli 
Alapítványunk törekvéseit.

Feladata a pénzügyi és mûködési feladatok irányítása, kapcso-
latok építése a döntéshozói és üzleti szféra tagjaival. Az Alapítvány 
képviseletében ô ápolja nemzetközi kapcsolatainkat, valamint 
itthon és külföldön is tart elôadásokat, képzéseket.

A tudományos igazgató – Kun András
Tíz évig dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai 
és Botanikai Kutatóintézetében növényökológusként. Végzettsége 
szerint kertészmérnök, tudományos munkássága a florisztika, 
vegetációdinamika, növényföldrajz témaköreiben bontakozott ki. 

Elsôsorban a tudományos jellegû munkát vezeti, emellett 
rendszeresen ír és szerkeszt cikkeket, tanulmányokat, koordinálja 
a szakdolgozatok készítését. Feladatai közé tartozik a kutatási 
projektek kidolgozása, valamint a tudományos kapcsolatok épí-
tése, fenntartása.

A program koordinátor – Rév Szilvia
Biológus-ökológusként évekig dolgozott magyarországi környe-
zet- és természetvédelmi civil szervezeteknél, elsôsorban botani-
kai-természetvédelmi programokban. Tapasztalatokra tett szert a 
környezettudatos életmód népszerûsítésével, kommunikációjával 
kapcsolatban. 

Fô tevékenységi köre az egyetemi klubok és más elôadások 
szervezése, valamint az Öko-völgy Program bemutatásának biz-
tosítása. Ezen felül Fenntarthatósági Nyílt Napokat szervez, kiad-
ványokat és honlapot szerkeszt.

A titkár – Kirs György
Végzettsége szerint angol és szerb bölcsész és nyelvtanár, tanulmányait 
a Szegedi Egyetemen végezte. A budapesti Külkereskedelmi Fôiskolán 
is oklevelet szerzett Nemzetközi Kommunikáció szakirányon. 

Fô tevékenységei a pályázatírás, adminisztráció, fordítás és 
tolmácsolás. Fontos szerepe van a külföldi kapcsolattartásban és 
kapcsolatépítésben. Az angol nyelvû oktatási segédanyagok és 
más kiadványok elkészítésének feladata is a hatáskörébe tartozik 
csakúgy, mint a nemzetközi képzések megszervezése. Ezenkívül 
részt vesz az alapítvány angol nyelvû honlapjának szerkesztésében.
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tanáCsadóink

Az alábbiakban egy-egy konkrét személy példáján mutatjuk be az Alapítványunkat 
különbözô tevékenységekkel segítô, mind népesebb együttmûködô csoportokat

„A tanár” – Farkas Judit PhD
A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a Néprajz- Kulturális ant-
ropológia Tanszék oktatója. Tudományos munkájának több mint 
tíz éve kiemelt témaköre a magyarországi ökofalvak, ezen belül 
többek között a Krisna-tudatú hívôk közösségének a mûködése. 
Kulturális antropológus tanítványai számára 2009-ben meghirdette 
az Öko-völgy kutatószeminárium nevû tantárgyat, melynek kereté-
ben 12 hallgató kétszer egy hetet töltött mintaterületünkön, és kö-
zülük 10-en szakdolgozati témájukként is tovább vitték témájukat. 
2009-ben elnyerte az elsôként kiosztásra került Öko-völgy Díjat.

„A kutató” – Tóth Tibor DSc
Tudományos tanácsadó, a Magyar Tudományos Akadémia Talaj-
tani Kutatóintézetének munkatársa. A világ számos országában 
folytat kutató- és oktatómunkát, Magyarországon kívül többek 
között Indiában, Kubában, Japánban, Olaszországban. Fô kutatási 
területe a szikes talajok és a talajjavítás. Tanácsaival segíti terve-
zett kutatásainkat, amelyek keretében a biogazdálkodás hatását 
vizsgáljuk a talajminôségre és a talaj termékenységére.

„Az önkéntes” – Kovács László
A miskolci egyetem kulturális antropológus hallgatója. Fô kuta-
tási témája a vallás és fenntarthatóság kapcsolata. 2009 nyarán 
egy hónapot töltött mintaterületünk biokertészetében önkéntes 
kertészeti munkával. Ez idô alatt nem csak a kertészkedés 
fortélyaiba és a fenntartható életmód mindennapjaiba tanult 
bele, hanem – más önkénteseinkhez hasonlóan – életre szóló 
élményekkel és emberi kapcsolatokkal lett gazdagabb. Azóta 
többször visszatért Krisna-völgybe, hogy az ökofalu lakóival 
interjúkat készítsen.

„A hallgató” – Lánczi Dániel Csaba
2009-ben végzett a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyete-
men, földrajz-környezettan szakon. Szakdolgozatának témája 
Krisna-völgy ökológiai lábnyomának kiszámítása volt. Eredmé-
nyeit számos kiadványban, weboldalon, fórumon publikáltuk; 
II. Fenntarthatósági Konferenciánkon pedig elôadás keretében 
ô maga mutatta be munkáját. Jelenleg tanárként dolgozik. Az 
ökológiai lábnyom kutatásának témakörében tovább folytatjuk 
közös kutatásainkat, például könyvfejezetek írása kapcsán.

Tevékenységeink

konferencia-szervezés

2009 októberében második alkalommal rendeztük 
meg fenntarthatósági témakörû, mûhelymunkákat is 
magába foglaló tudományos konferenciánkat. Ren-
dezvényünkön fôként egyetemi hallgatók, pedagó-
gusok, elkötelezett környezetvédelmi szakemberek 
és érdeklôdô civilek vettek részt. Az elôadók között 

neves ökológusok, a fenntarthatóság szakemberei és szakdolgozóink kaptak helyet. 
Konferenciánkon 2009-ben 420 fô vett részt.

ökologika klub

Az elmúlt évben együttmûködéseink keretében, illet-
ve 4 egyetem, egyetemi klub és kulturális intézmény 
meghívására 6 alkalommal tartottunk bemutatókat az 
Öko-völgy Programról és a fenntarthatóság megvaló-
sításának módjairól. Az elôadásokat, filmvetítéseket a 
hallgatókkal, érdeklôdôkkel folytatott élénk eszmecsere 
követte. Szívesen fogadjuk a hasonló megtisztelô fel-
kéréseket a jövôben is!

Fenntarthatósági nyílt nap

Az egész napos, szakvezetéssel egybekötött program 
lehetôséget nyújt arra, hogy az érdeklôdôk alapos 
betekintést kapjanak a Krisna-völgyi tájgazdálkodás, 
tehenészet, méhészet, biokertészet, nádgyökérzónás 
szennyvíztisztító, és a Botanikus Kert mûködésébe. 
Ezeken a napokon lehetôség nyílik tapasztalatcserére 
a környezettudatos mindennapok gyakorlati megol-
dásairól. A szakvezetés 5-15 fôs csoportokban zajlik. 
2009-ben 2 alkalommal tartottunk ilyen programot.

gondolat-kiállítás a krisna-völgyi Búcsúban

A 3 napos, mintegy 6000 látogató részvételével lezajlott Krisna-völgyi Búcsún 2009-
ben is önálló rendezvénysátorban vártuk az Öko-völgy Program iránt érdeklôdô 
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vendégeket. Az itt folyó nyilvános beszélgetések alkalmával 
lehetôség nyílt személyesen megismerkedni Krisna-völgy 
vezetôivel és neves kutatókkal, akiket a fenntarthatósággal 
kapcsolatos legkülönfélébb témákról kérdeztünk.

önkéntesek fogadása

Önkénteseket mintaterületünk zöldség- és gyümölcskerté-
szetében tudunk fogadni. Ez remek lehetôség a biokertészet 

fortélyainak gyakorlati elsa-
játításához. 2009-ben a mintegy tucatnyi önkéntesünk 
pár naptól pár hónapig változó hosszúságú idôt töltött 
Krisna-völgy kertészetében. Életre szóló élményeket 
szereztek az ökofalu lakóinak mindennapjairól, és 
megismerhették a legkülönfélébb, helyi biotermékekbôl 
készített lakto-vegetáriánus finomságokat.

ökologika levelezôlista

Ökologika elnevezésû levelezôlistánkat 2009 közepén 
hoztuk létre, s a tagság az év végére már mintegy kétszáz 
tagot számlált, akik megközelítôleg kilencven témakörben 
váltottak leveleket. Levelezôlistánkon hírekkel szolgálunk 
az Öko-völgy Alapítvány programjairól, illetve Krisna-
völgy biogazdálkodásának aktualitásairól. Eszmecseréket 
folytatunk az ökofalvak, a környezettudatos életmód és 
a fenntartható társadalom témaköreiben, az Öko-völgy 
Program szellemiségének megfelelôen.

szakdolgozatok, és Bsc szakmai gyakorlati képzés

Több mint 70 szakdolgozati témát hirdettünk meg, 
és nagy örömünkre 2009-ben már 31 hallgató írta, 
további 8 pedig eredményesen meg is védte nálunk 
készített szakdolgozatát. Az egyik legsikeresebb, és 
nagy visszhangot kiváltó munka témája Krisna-völgy 
ökológiai lábnyomának kiszámolása volt.

Kedvcsinálóként néhány témakör, amelyben 
hallgatói kutatómunkák folytak, illetve folynak: Az 

ökofalvak társadalmi fenntarthatósága; Újabb növények meghonosítása az éghajlat-
változás körülményei között; Vízminôség változása a nádgyökérzónás szennyvíztisz-

títás során; Az ökofalu, mint turisztikai látványosság; A tehén szerepe a faluközösség 
életében; Párválasztás és családos élet Krisna-völgyben; Közösségi élet és társadalmi 
fenntarthatóság. 

Szakdolgozóink eredményeiket II. Fenntarthatósági Konferenciánkon, négyszáz 
fôs hallgatóság elôtt mutathatták be. A szakdolgozati konzultációról és a szakmai 
gyakorlati félév eltöltésének lehetôségérôl az év végéig 8 felsôoktatási intézménnyel 
jött létre szerzôdéses megállapodásunk.

Oktatás és képzés

2009-ben kidolgoztunk egy oktatási programot, amely a fenntarthatóság 3 fô területét 
öleli fel. A képzés egy teljes hétig tart, amely magába foglalja a terepmunkát, vala-
mint alapvetô képzést nyújt a fenntarthatóság gazdasági, környezeti és társadalmi 
területeirôl. Az elsô nemzetközi képzést tavaly októberben tartottuk több mint 50 fô 
részvételével. A program olyannyira ösztönzô volt a résztvevôk számára, hogy ôk 
is létre szeretnék hozni önellátó gazdaságukat a Független Államok Közösségében. 
Az Öko-völgy Alapítvány kész arra, hogy továbbra is segítse munkájukat tanácsaival 
és tapasztalataival.

Publikálás

Tudományos körökben, valamint a nagyközönség elôtt 
is beszámoltunk eredményeinkrôl és tevékenységeinkrôl 
különbözô kiadványok, nyomtatott cikkek és konferencia-
poszterek formájában. 2009 folyamán megjelent tudományos 
publikációink száma 12. 
A 2009-ben kiadott 3 féle színes, népszerûsítô, szemléletfor-
máló és kapcsolatépítô nyomdai kiadványunk összesen 10 
500 példányban jelent meg.

kutatási programok

A tudományos kutatások terén fontos állomást jelentenek 
azok a kutatási együttmûködési szerzôdések, amelyeket 
az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetével, vala-
mint két céggel, a Greenman Kft.-vel és a Klorofill Bt.-vel 
a 2009-es konferenciánkon írtunk alá. Emellett további 
három kutatási együttmûködésben veszünk részt. 
A megkezdett vizsgálatok kiterjednek a biogazdálkodás 
körülményei között folytatott növényvédelem és talajerô-
utánpótlás területeire, valamint a visszavethetô magvú 
haszonnövények és a növénytársítások kutatására.
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Az Öko-völgy Alapítvány 
2008. és 2009. évei számokban

Tevékenységi kör 2008 2009

Tudományos programok

Partner intézmények (cégek és felsôoktatási kapcsolatok, db) 6 12

Kutatási programok* (db) 2 6

Szakdolgozatvezetés (db) 5 31

Egyetemi tantárgyi- és terepgyakorlatok (rendezvény, db/
résztvevô, fô) 0/0 2/23

Nemzetközi képzés (rendezvény, db/résztvevô, fô)* 0/0 1/45

Tudományos publikációk (db) 4 12

Oktatási programok, rendezvények

Fenntarthatósági Konferencia (rendezvény, db/résztvevô, fô)* 2/190 1/420

Fenntarthatósági Nyílt Napok (rendezvény, db/résztvevô, fô) 0 2/28

Külföldi elôadókörút* (db) 0 6

Elôadások* (db) 24 73

Ökologika Klubok (rendezvény, db/résztvevô, fô) 0/0 6/127

Kiadványok, könyvek (db/példány) 1/2 000 3/10 500

Marketing, kommunikáció

Saját honlapjainkon megjelent cikkek* (db) 94 215

Más honlapokon rólunk írt cikkek (db) 5 28

Filmek (magyar/angol nyelven)* (db) 1/0 3/1

Média megjelenés (hírlap/TV/rádió)* (db) 3/2/1 8/7/4

Ökologika levelezôlista tagságának száma (fô) 0 198

Pénzügyek

Pályázatok (benyújtott/elnyert)* (db) 1/1 4/3

* Részben vagy teljesen nemzetközi szintû tevékenység

Távlati terveink
„Lehetôségek nélkül a képességek nem sokat érnek.” 

Bonaparte Napóleon

tanácsadói testület

Az Öko-völgy Alapítvány tervei között szerepel egy tanácsadói testület létrehozása. 
A leendô testület feladata, hogy szakértôi információkkal, javaslatokkal lássa el az 
Alapítványt a fenntarthatóság témakörét érintô tudományos kérdésekben. Feladata 
lesz az is, hogy szakmailag értékelje az Alapítvány mûködését, javaslatokat tegyen 
a programok kivitelezésének javítására.

A testületben terveink szerint olyan szakemberek kapnak majd helyet, akik szemé-
lyes jelenlétükkel, ötleteikkel, tanácsaikkal szeretnék segíteni az Alapítvány munkáját.

Fenntarthatósági Oktató- és kutatóközpont (öko-Porta)

Rendszeresen érkezô nagyszámú vendégünk, mind szerteágazóbb tevékenységünk 
egyaránt a fejlesztés, csapatunk és partneri körünk bôvítésének szükségességére 
utalnak. Ezért várható, hogy a jövôben Alapítványunk önálló épületet igényel majd.

A Fenntarthatósági Oktató- és Kutatóközpontban – melyet a mindennapokban 
„Öko-Porta” néven emlegetünk – irodák, konferencia- és rendezvényterem, könyv-
tár, kiállító terem és laboratórium kapnak majd helyet. Kivitelezésére pályázati 
lehetôségeket, illetve támogatókat keresünk.

Jelenleg folyik az Öko-Portán tartandó tanfolyamok tematikájának, tantervének 
a kidolgozása.
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Ön és az  
Öko-völgy Alapítvány

Számos lehetôséget kínálunk, hogy Ön is bekapcsolódhasson az Öko-völgy Ala-
pítvány tevékenységeibe, és közösen tehessünk a mindenki számára élhetôbb, 
fenntarthatóbb világért. 

Ezért arra kérjük és bátorítjuk, hogy vegyen részt a munkánkban, csatlakozzon 
hozzánk, támogassa törekvéseinket! 
Legyen Ön is tagja annak a csapatnak, amely elkötelezte magát az emberiség fenn-
tartható, békés és boldog jövôjének megteremtése iránt!

kapcsolódjon programjainkhoz ön is!

•	 Iratkozzon fel Ökologika levelezôlistánkra!
•	 Vegyen részt Ökologika Klubjainkon!
•	 Támogasson minket!
•	 Legyen az önkéntesünk!
•	 Írja nálunk szakdolgozatát!

kapcsolattartás és információ

Hosszú Zoltán
elnök
hz@okovolgy.hu
Együttmûködés és támogatás

Rév Szilvia 
program koordinátor
rev.szilvia@okovolgy.hu
Képzés, önkéntesség, PR

Kun András 
tudományos igazgató
kun.andras@okovolgy.hu
Kutatás, publikációk, oktatás

Kirs György
titkár
kgy@okovolgy.hu
Általános információk

www.okovolgy.hu
www.ecovalley.hu

Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiak közül 
melyik kapcsolódási forma érdekelné Önt?

Szeretnék…
  feliratkozni az „Ökologika” elnevezésû 

levelezôlistára
  tanfolyamon részt venni (biokertészet-, 

ájurvéda-, vegetariánus fôzés- és  jóga 
kurzusok)

  önkéntesként tapasztalatokat szerezni  
a Krisna-völgyi biokertészetben

  szakdolgozatot írni vagy gyakorlati félévet 
eltölteni Krisna-völgyben

  részt venni az Ökologika Klubokban
  részt venni Fenntarthatósági Nyílt Napokon
  további tájékoztatást kapni  az Öko-völgy 

Tagsági Rendszerrôl
  meghívót kapni az Öko-völgy Alapítvány 

programjaira

Egyéb érdeklôdési területem: 

Név: 

E-mail cím: 

Posta cím: 

Telefonszám: 

Életkor: 

Foglalkozás: 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az itt megadott adataim az Öko-völgy  
Alapítvány címlista adatbázisába kerüljenek. 

              Aláírás
Adatait harmadik félnek nem adjuk át. Adatait kérésére a 
késôbbiekben bármikor töröljük.

Kérjük, töltse ki ezt a kártyát,  
és juttassa el hozzánk.  

Címünk: 8699 Somogyvámos Fô u. 38.



KapCsolóDjon!

Látogasson el mintaterületünkre!

Iratkozzon fel  
Ökologika levelezôlistánkra!

Vegyen részt  
Ökologika Klubjainkon!

Támogasson minket!

Vegyen részt tanfolyamainkon!

Legyen biogazdaságunk önkéntese!

Írja nálunk szakdolgozatát!

Vegyen részt  
Fenntarthatósági Nyílt Napjainkon!

Írja meg honlapunkra:  
Ön mit tesz környezetéért?
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Kiadványaink 
megrendelhetők:
info@okovolgy.hu

Tudta-e, hogy egy Krisna-völgyi lakos ökológiai lábnyoma mindössze 42%-a egy átlagos hazai polgárénak?
Krisna-völgy • 1,5 ha/fô

A fenntarthatóság 
határértéke • 1,8 ha/fô

Magyarország • 3,5 ha/fô


