
MEGHÍVÓ
Az Öko-völgy Alapítvány ezúton szeretne meghívni minden kedves érdeklődőt a

„Szorít a cipő? - Válts kisebbre! 

Ökológiai lábnyomunk és a fenntarthatóság”

című konferenciára.

Helyszín: Somogyvámos, Fő u. 38. (Krisna-völgy)
Időpont: 2009. október 15.    9 -17 óráig.

A  konferencia  helyszíne,  a  16  éves  Krisna-völgy  élő  példája  annak,  hogy  a  fenntarthatóság 
megvalósítható. Egy főre számított ökológiai lábnyoma – egy ELTE-n készült tanulmány szerint – 
mindössze  42%-a  a  magyarországi  átlagnak.  Meggyőződésünk,  hogy  a  somogyvámosi  ökofalu 
tapasztalatai  mintaként  szolgálhatnak  mások számára  a  fenntarthatóság  megvalósítása felé  vezető 
úton.
Jelen  konferenciával  a  fenntarthatósággal  kapcsolatos  tapasztalatok  cseréjéhez  szeretnénk 
hozzájárulni.  Megszólalnak  Krisna-völgy  vezetői,  és  olyan  egyetemi  oktatók,  hallgatók,  akik  a 
fenntarthatóság szempontjából vizsgálják az ökofalvak működését, jellegzetességeit. A rendezvényen 
együttműködési megállapodások aláírásával bővítjük partnereink körét, egyre több hallgató számára 
lehetővé  téve  Krisna-völgyi  szakdolgozati  téma  választását,  illetve  szakmai  gyakorlati  félév 
eltöltését.
Szándékaink szerint a konferencia segít bepillantást nyerni a fenntartható, kis ökológiai lábnyommal 
rendelkező közösségek működésébe, és a hallgatóság megismerheti az Öko-völgy Programban való 
részvétel lehetőségeit is.

A konferencián való részvétel  díjmentes, de feltétele az  előzetes regisztráció, melynek határideje:
2009. október 5.
Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: info ’kukac’ okovolgy.hu
A regisztrációhoz szükséges adatok: név, e-mail cím, foglalkozás, munkahely/intézmény.
A program magában foglal egy (ugyancsak díjmentes) vegetáriánus ebédet is!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel: Hosszú Zoltán
                  Öko-völgy Alapítvány



PROGRAM

9.00-9.50 Érkezés és regisztráció

10.00 Vida Gábor (az MTA rendes tagja), a konferencia Védnöke: Megnyitó és bevezető előadás

10.40 Pőcze Vilmos (Tájrendezési igazgató, Krisna-völgy) és Bede Fazekas Ákos (hallgató, Corvinus 
Egyetem): Az ökofalvak jelentősége, lokális válaszok. A klímaváltozás növényeinek kutatása
11.00 Barsi Attila (Mezőgazdasági igazgató, Krisna-völgy) és Lánczi Dániel Csaba (az ELTE végzett 
hallgatója): Fenntartható gazdálkodás, biogazdálkodás. Krisna-völgy ökológiai lábnyoma

11.20 Szünet (pogácsa, gyógynövény tea)

11.40 Németh Péter (Oktatási igazgató, Krisna-völgy) és Tóth Réka (hallgató, PTE): Társadalmi 
fenntarthatóság és oktatás. Gyermeknevelés és oktatás Krisna-völgyben
12.00 Hosszú Zoltán (az Öko-völgy Alapítvány elnöke) és Giczi Barna (hallgató, PTE): A 
fenntarthatóság pillérei. A társadalmi fenntarthatóság

12.20 A délutáni program ismertetése

12.30-13.30 Ebédszünet

13.30-14.30 „Terepi” műhelymunka: beszélgetés hét különböző témakörben Krisna-völgy vezetőivel, 
illetve a délelőtti előadókkal.
(Mindenki csak 1 témakörre jelentkezhet! A csoportok a Templom előtti térről indulnak a Krisna-
völgyi ökofalu és biogazdaság különböző helyszíneire.)
Választható témakörök:  

1. Ökofalvak és a klímaváltozás növényei - Pőcze Vilmos és Bede Fazekas Ákos
2. Fenntartható gazdálkodás, ökológiai lábnyom - Barsi Attila és Lánczi Dániel Csaba 
3. Társadalmi fenntarthatóság és oktatás - Németh Péter és Tóth Réka 
4. A fenntarthatóság pillérei - Hosszú Zoltán és Giczi Barna 
5. Biokertészet - Balassa Sándor (Krisna-völgy kertészetének vezetője) 
6. Természetgyógyászat, vegetarianizmus - Farkas Veronika (Krisna-völgy szociális igazgatója)
7. Gazdasági fenntarthatóság - Gömöri Sándor (Krisna-völgy főkönyvelője)

14.40 Hosszú Zoltán: Az Öko-völgy Program elmúlt évi eredményeinek bemutatása
14.55 Az Öko-völgy Díj átadása
15.00 Farkas Judit (PTE): Kutatási tapasztalatok az Öko-völgy Programban 
15.15 Malatinszky Ákos (SZIE-KTI): Egyetemisták a fenntarthatóságért – A gödöllői GATE Zöld 
Klub Egyesület 19 éve dióhéjban 
15.30 Együttműködések aláírása és az együttműködő partnerek beszédei
16.30 Sölétormos Jenő (Krisna-völgy elnöke): Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti 
kultúra kialakításában
16.50 Zárszó


