
MEGHÍVÓ 
FENNTARTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSEK ÉS AZ ÁLLATTARTÁS  

TAPASZTALAT, TERMÉNY, TERMÉK CSEREBERE 

KEDVES BARÁTAIM!   

A Polyán Egyesület szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a külterjes, csa-

ládi és kisközösségi léptékű állattartásról szóló tapasztalatcserére.  

A találkozó időpontja és helye: 

2 0 1 2 .  S Z E P T E M B E R  1 4 .  P É N T E K  1 4  Ó R A   

M I K Ó H Á Z A ,  G Y Ö N G Y Ö S  B O K R É T A  F A L U H Á Z  

A  TALÁLKOZÓ  CÉLJA  
Egyre többen vagyunk olyanok, akik fenntarthatóságban, gazdálkodásban, 

önellátásban, önrendelkezésben gondolkozunk. Mi is ilyen kezdeményezés-

nek tartjuk magunkat! 

A Polyán gazdaságot elsősorban állattartásra alapoztuk, ezen belül is jelenleg 

a kárpáti borzderes szarvasmarha fajta,  az őshonos cigája és racka juh és a 

hucul ló tartása van előtérben. Ezen kívül tartunk mangalicákat, őshonos ba-

romfi fajtákat. 

Azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb fenntarthatósági kezdeményezés a baromfi, 

esetleg kecske tartásán túl ritkán merészkedik. Akik belevágnak a juh, szar-

vasmarha, ló tartásba, azok sajnos keserű tapasztalattal rendelkeznek. Hisz-

szük, hogy a természettel együttműködő (fenntartható) gazdálkodás állattar-

tás nélkül nem létezhet, ezért fontosnak tartjuk, hogy az állattartáshoz szük-

séges tudás, a mindennapok nehézségeit és szépségeit felelevenítő tapaszta-

lat minél több fenntarthatósági kezdeményezéshez eljusson. 

Ezért gondoltunk arra, hogy az állattartásról, ezen belül is a kárpáti borzde-

res szarvasmarha fajtáról szervezünk egy tapasztalatcserét. 

És hogyha már így összejövünk, akkor ne csak tapasztalatot, hanem ter-

ményt, terméket, eszközt is cseréljünk, azaz a találkozás alkalmat teremt arra 

is, hogy mindenki elhozhassa a gazdaságban megtermelt, előállított felesle-

get, és azt elcserélje olyan terményre, termékre, esetleg eszközre, amire 

szüksége van. Ezzel kettős célunk van: 

1. a csere lehetőségével segíteni mindenkit a minél nagyobb önellátásban, 

2. újra életre hívni az emberiség egyik fontos ismerkedési színterét, az áru 
cserét.  

Részletek Petercsák Tivadar 
„Népi szarvasmarhatartás 
a zempléni Hegyközben” 

című munkájából. 
 
„A Hegyköz gazdaságtörté-
netével foglalkozó munkák 
hangsúlyozzák, hogy a terü-
let klímája, talaja és dom-
borzati viszonyai miatt 
földművelésre kevésbé al-
kalmas. Az erdő hasznán 
kívül az állattartás és a 
gyümölcstermesztés biztosí-
tott szerény megélhetést a 
lakosságnak. Azokban a 
korszakokban, amikor az 
állattartás fellendült, a 
lakosság életszínvonala is 
emelkedett, és a földműve-
lés terén is javulás követke-
zett be. Az állattartáson 
belül mind a gazdálkodás-
ban, mind a lakosság élel-
mezésében meghatározó 
szerepe volt a szarvasmarha 
tenyésztésnek. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
A hegyközi gazdálkodás 
rendszerében szoros kapcso-
lat, egymásrautaltság van a 
növénytermesztés és az 
állattartás között. Az állat-
tenyésztés a gazdálkodás 
szerves része, egyrészt a 
termelést segíti, másrészt 
biztosítja a közvetlen fo-
gyasztási javakat..”  



TERVEZETT PROGRAM  
3. Frankó Tamás Mikóháza polgármestere - Köszöntő 

4. Vágvölgyi Gusztáv Polyán Egyesület alelnöke - a Polyán gazdaság és 
Mikóházi fenntartható falu program bemutatása 

5. Miklós Rudolf a Polyán gazdaság gazdája - A külterjes állattartás  családi 
és kisközösségi léptékben, ezen belül is kiemelten a kárpáti borzderes 
szarvasmarha tartásának tapasztalatai. 

6. Békefi Janka Debreceni Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Tan-
szék – A kárpáti borzderes szarvasmarha fajta története, és a  borzderes 
kutatási program eddigi eredményei, a közeljövő tervei. 

7. Állattartással kapcsolatos tapasztalatcsere – itt lehetőséged van arra, 
hogy akár a saját tartási tapasztalataidból hozz egy mini előadást, vagy 
létszámtól függően nagy-, vagy kiscsoportokban beszélgessünk az állattar-
tásról 

8. Termény, termék csere-bere 

9. Batyus vacsora 

MIT ,  MIRE LEHET CSERÉLNI? 
Mi pl. szívesen cserélünk borzderes sajtot gyümölcsre, mézre, terményre, 

vessző kosárra, kolbászra, szalámira, vagy egy kicsit nagyobb léptékben gon-

dolkozva szívesen cserélünk borzderes bika borjút, vagy bárányt gazdálkodási 

eszközökre pl. nagy szükségünk lenne most egy jó gépi kaszára, mert a mi 

tárcsás kaszánk eltörött, vagy ekére, vagy  bálázóra… az is megeshet, hogy 

valakinek van olyan kasza alkatrésze amire nekünk szükségünk van, és akkor 

biztos találunk olyan csereértéket, amiben meg tudunk alkudni.  

…ÉS HA NEM TUDOM ELCS ERÉLNI? 
Ha mégsem sikerül elcserélni minden termékedet, akkor másnap kihozhatod 

a III. Hegyközi Helyi Termék Fesztiválra és eladhatod a helyi termék vásáron! 

A helyi termék vásáron nem kell helypénzt fizetned, sőt ha a helyi termék 

kóstoló udvar számára is van terméked, akkor még mi is lehetünk vásárlók. 

+1  FESZTIVÁL MEGHÍVÓ  
A fentiekből következik, hogy a meghívás a Fesztiválra is szól, és így a Polyán 

Egyesület vendégeként vehetsz részt a PalackaFeszten! Mit jelent ez? 

Egyrészt árusító helyet a helyi termék vásáron (amennyiben igényled), a 

Polyán Egyesület ellátó udvarában egy viszonylag zavartalan letelepedési le-

hetőséget, amennyiben szívesen segítenél, akkor rengeteg önkéntes munka 

lehetőséget, amennyiben tudsz segíteni egész napos ellátást és nem utolsó 

sorban egy jó kis programot (a fesztivál programját mellékelem). 

Érdeklődés: +3620 9750 171, polyan.egyesulet@gmail.com 

Jelentkezés: online jelentkezési lap 

SZERETETTEL VÁRUNK!              Vágvölgyi Gusztáv   SZERVEZŐ 

 
 
 
 
 
 
 

Ez a rendezvény a Polyán 
Egyesület támogatásával 

jött létre  
 

  Ellátás  
A fentiek miatt az ellátásra 
nem tudunk túl sok pénzt 
fordítani, viszont tudunk 
hozni a gazdaságban ter-
melt, termett helyi terméke-
ket kóstolóba! Ha pedig te is 
ugyanígy teszel, akkor a 
találkozó végén tudunk egy 
jó kis „batyus” vacsorát 
rendezni! 
 

  Szállás   
Mivel másnap lesz a Palacka 
Fesztivál – III. Hegyközi Helyi 
Termék Fesztivál, ezért 
mindenképp érdemes ma-
radni!  
Szállás ügyben úgy tudunk 
segíteni, hogy a fesztiválra 
az önkénteseinknek mindig 
le van foglalva egy helyi 
falusi vendégszállás, itt 
lehet aludni. Azonban azt 
nem tudjuk garantálni, hogy 
ágy is jut, de hálózsákos 
hely az biztos, és az udvaron 
lehet sátrat is felállítani. 
Ezenkívül tudunk ajánlani 
fizetős helyeket, azonban 
ezt mihamarabb le kell fog-
lalni! 
 

  Utazás   
Mikóháza jól megközelíthe-
tő autóval és tömegközle-
kedéssel is. Tömegközleke-
déssel érdemes Sátoraljaúj-
helyig vonattal jönni, onnan 
busszal, vagy kerékpárral 
lehet eljutni hozzánk. Ha 
valaki áruval felpakolva 
érkezik , akkor meg lehet 
szervezni, hogy kimenjünk 
elé az állomásra. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxiUXRJX3JGd2FZZGs5QnZhaWpWcGc6MQ

