
IV. Fenntarthatósági Konferencia

Ökológiai gazdálkodás a gyakorlatban

Krisna-völgyi bemutató és
szakértői kerekasztal az ökológiai gazdálkodás hazai helyzetéről 

Somogyvámos, 2011. október 5.

A konferencia programja:

9.00 - 9.50 Érkezés és regisztráció

10.00 - 10.10 Köszöntő
10.10 - 10.40 VIDA GÁBOR ökológus, az MTA rendes tagja: Hármas szorításban az emberiség
10.40 - 11.00 ROSZÍK PÉTER c. egyetemi docens, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
A biogazdálkodás helyzete és hatása a környezetre
11.00 - 11.20 CZELLER GÁBOR elnök, Magyar Biokultúra Szövetség: (Az előadás címe egyeztetés  
alatt)

11.20 -11.40 Szünet

11.40 - 11.50 A 2011. évi Öko-völgy Díjak átadása
11.50 - 13.00 Kerekasztal beszélgetés. A beszélgetés moderátora HOSSZÚ ZOLTÁN (elnök, Öko-völgy 
Alapítvány), résztvevői: VIDA GÁBOR, ROSZÍK PÉTER, CZELLER GÁBOR, PŐCZE VILMOS 
(környezetgazdálkodási igazgató, Krisna-völgy) (további résztvevők egyeztetés alatt). 

13.00 -13.40 Ebéd

13.50 - 17.00 Bemutatók Krisna-völgy területén. Vendégeink jelképesen végigjárhatják a „gabona 
útját” a vetéstől a kenyérig, érintve az ökológiai tejtermelést és a biokertészetet. Látható lesz 
például ökrös szántás, ökrös járgány, gabonaőrlés családi méretű kézi malommal, lepénysütés 
földtűzhelyen (esőmentes időben). A gabona elvetéséhez kapcsolódóan lesz búzafűlé készítés. A 
kenyérhez házisajt- és vajkészítési bemutató is dukál, a háromhajós téglapincében pedig a 
biokertészet terményeinek tárolási módja tekinthető meg.

17.10 - 17.20 Összegzés és zárszó

JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓK

A jelentkezés határideje: 2011. szeptember 30.
Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: info@okovolgy.hu

Kérjük, jelentkezéskor adják meg a következő adatokat:
Név, 
e-mail cím, 

mailto:info@okovolgy.hu


foglalkozás/munkahely, 
ebédet igényel-e igen/nem

A részvételi díjat, és ebédrendelés esetén annak árát is, kérjük visszaigazolásunk után átutalni az 
Öko-völgy Alapítvány bankszámlaszámára: 11600006 – 00000000 - 47455979 (ERSTE Bank).
Kérjük az átutalásnál tüntesse fel: „Konferencia jelentkezés”, valamint a jelentkező nevét.

A konferencián való részvétel díja:
Szeptember 25-ig befizetve

- Diákok és nyugdíjasok számára (igazolvánnyal): 1490 Ft
- Dolgozók számára: 2990 Ft

Szeptember 25-e után befizetve, mindenki számára: 3990 Ft

Lehetőség van lakto-vegetáriánus ebéd rendelésére is, ennek díja: 1450 Ft

Támogatói díj: 9000 Ft (amely magában foglalja a részvétel és az ebéd költségét is)

TÖMEGKÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Somogyvámos tömegközlekedéssel a következő módokon közelíthető meg:
-  vonattal  a  Fonyódról  Kaposvárra  közlekedő  szárnyvonalon  somogyvári  leszállással 
(Somogyvárról autóbusszal lehet továbbutazni a 3 km-re lévő Somogyvámosra)
-  autóbusszal  vagy  a  Budapesttől  Öreglakig,  vagy  a  Kaposvárról  Somogyvámosig  közlekedő 
járatokkal (Öreglaktól csak személyautós „rásegítéssel” lehet Somogyvámosra jutni)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


