
MEGHÍVÓ
A III. Fenntarthatósági Konferenciára

Az Öko-völgy Alapítvány meghív minden kedves érdeklődőt a
„Fenntarthatóság pillérei” című, háromszor egy napos konferenciájára.

Helyszín: Somogyvámos, Fő u. 38. (Krisna-völgy)
Időpontok: 2010. október 5, 6, 7.

A konferencia  három  napja  a  környezeti-  (október  5.),  a  társadalmi-  (október  6.)  és  a  gazdasági  (október  7.)  
fenntarthatóság témaköreit járja körül.

Délelőtt  előadások és  kerekasztal  beszélgetések  zajlanak,  délután  pedig  a  helyszínt  biztosító  Krisna-völgy ökofalu  
tekinthető meg, szakvezetők segítségével.
Krisna-völgy  ökológiai  lábnyoma  –  egy  ELTE-n  készült  tanulmány  szerint  –  mindössze  42%-a  a  magyarországi  
átlagnak, és így a fenntarthatósági határértéken belül helyezkedik el. Meggyőződésünk, hogy az ökofalvak tapasztalatai  
a fenntarthatóság mintáiként szolgálhatnak. Ehhez a tapasztalatcseréhez szeretnénk hozzájárulni a délutáni körsétákkal, 
biztosítva a lehetőséget - a bemutatás mellett - a résztvevők szabad eszmecseréjéhez is.
A konferencián  való  részvétel  díjmentes, de  feltétele  az  előzetes  jelentkezés és  két  kérdőív  kitöltése (a  KEOP 
pályázati előírásának megfelelően). 
A jelentkezés határideje: 2010. szeptember 25.
Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: info@okovolgy.hu

A jelentkezéskor kérjük, feltétlenül adja meg a következőket:
Melyik napra jelentkezik (több nap is megadható); név; lakhely: megye; e-mail cím; foglalkozás, munkahely.

A program magában foglal egy (ugyancsak díjmentes) kiadós vegetáriánus ebédet is.

Amennyiben  több  napra  szeretne  jönni,  a  szállás saját  költségre,  egyénileg  szervezhető.  Ajánljuk  Krisna-völgy 
vendégházát. Érdeklődés a szállásról és költségéről: 30/631-00-63.

A konferencia az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul  
meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel: Hosszú Zoltán
elnök, Öko-völgy Alapítvány

(Az előzetes programot ld. a következő oldalon!)



III. Fenntarthatósági Konferencia
2010. október 5, 6, 7.

ELŐZETES PROGRAM

Mindhárom napon:

10.00 – 13.30: Előadások és kerekasztal beszélgetés. (Naponta más és más előadók és témakörök.)

13.30 - 14.30 Ebéd

14.30 - 16.10 Körséta szakvezetéssel Krisna-völgyben. (Mindhárom nap azonos módon.)

16.15 - 17.00 Összegzés és zárszó. (A nap témakörének megfelelően)

Ízelítő az egyes napok délelőtti előadásaiból (10.00 – 13.30)

Október 5. (kedd) Tények és remények. Beszéljünk a Földről!
- Mi történt a világban  az elmúlt évben – környezeti szempontból? 
- Mire számíthatunk a Kárpát-medencében a klímamodellek szerint?
- Így is lehet: Zöldülő magyar háztartások

Október 6. (szerda) Társadalmi jelenségek Magyarországon a válságok korában
- A hagyományos falu- és a mai ökofalu-közösségek Magyarországon. Az ökofalu, mint társadalmi  
jelenség
- Fenntarthatóságra törekvő közösségek Magyarországon
- Ember a tájban – táj a társadalomban. Fenntarthatóság történeti-néprajzi perspektívából

Október 7. (csütörtök) Lehet-e gazdaságos, ami fenntartható? 
- Erőforrásválság: globális folyamatok és lokális lehetőségek
- Az önellátás elvei és közösségi gyakorlata
- A családi önellátás lehetőségei – kutatási eredmények

A részletes programot várhatóan szeptember 5-ig véglegesítjük.
Kérjük, figyelje honlapunkat is! www.okovolgy.hu

 


