
Az ökofalvak jelentősége:Az ökofalvak jelentősége:



MottóMottó

„„Nem a sötétséget kell Nem a sötétséget kell 
szidni, hanem gyújtani szidni, hanem gyújtani 
kell egy gyertyát!”kell egy gyertyát!”

Magyar Élőfalu HálózatMagyar Élőfalu Hálózat



Ökofalvak a VilágbanÖkofalvak a Világban

•A környezeti terhelés – egyúttal az ökológiai lábnyom – A környezeti terhelés – egyúttal az ökológiai lábnyom – 
csökkentésecsökkentése
•  Fenntarthatóságot és jó életminőséget biztosító település-Fenntarthatóságot és jó életminőséget biztosító település-
modellekmodellek
•  Új települések létrehozása, vagy meglévők felélesztése, Új települések létrehozása, vagy meglévők felélesztése, 
átalakítása átalakítása 
•  Vidéki és városi környezetben egyaránt használható tudás Vidéki és városi környezetben egyaránt használható tudás 
•  Ökológiai tervezés Ökológiai tervezés 
•  Önkéntes egyszerűség vállalásaÖnkéntes egyszerűség vállalása
•  Részvételen alapuló közösségi formákRészvételen alapuló közösségi formák
•  Ökológiai, szociális és spirituális inspirációÖkológiai, szociális és spirituális inspiráció
•  Lokális megoldásokLokális megoldások
•  93 európai szervezet93 európai szervezet

(GEN bemutató anyag alapján)(GEN bemutató anyag alapján)



Ökofalvak MagyarországonÖkofalvak Magyarországon
Magyar Élőfalu Hálózat Szakmai Kollégium (MÉH)Magyar Élőfalu Hálózat Szakmai Kollégium (MÉH)



- lelki elvek alapján szervezett közösség - lelki elvek alapján szervezett közösség 
- sokrétű organikus gazdaság az önellátásért- sokrétű organikus gazdaság az önellátásért
- ökológiai tervezés, átgondolt település-fejlesztés- ökológiai tervezés, átgondolt település-fejlesztés
- kulturális központ, vegetáriánus étterem- kulturális központ, vegetáriánus étterem
- teljes foglalkoztatottság- teljes foglalkoztatottság
- helyi képzések, általános iskola, főiskola- helyi képzések, általános iskola, főiskola
- valós szükségletek szerinti fogyasztás- valós szükségletek szerinti fogyasztás
- hozzáférhető tudás, szakmai kurzusok- hozzáférhető tudás, szakmai kurzusok
- Öko-völgy Alapítvány - fenntarthatósági - Öko-völgy Alapítvány - fenntarthatósági 
kutatások és bemutató programok kutatások és bemutató programok →→

Krisna-völgy 1993-2009:Krisna-völgy 1993-2009:



- az alapszükségletek biztonságos ellátása - az alapszükségletek biztonságos ellátása 
- kertészeti, szántóföldi és állattartási kutatások- kertészeti, szántóföldi és állattartási kutatások
- az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklése- az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklése
- megújuló energiaforrások használata- megújuló energiaforrások használata
- természetközeli szennyvízkezelés, hulladék-- természetközeli szennyvízkezelés, hulladék-
gazdálkodásgazdálkodás
- az egyszerű életmódot segítő ökoépítészeti - az egyszerű életmódot segítő ökoépítészeti 
megoldások megoldások 
- környezettudatos tájhasználat- környezettudatos tájhasználat
-  harmonikus közösségszervezésharmonikus közösségszervezés

Fenntarthatósági kutatások és bemutató Fenntarthatósági kutatások és bemutató 
programok:programok:



Botanikus kertBotanikus kert



Botanikus kertBotanikus kert

• A Botanikus kert alapítása: 2001 – 11 hektáronA Botanikus kert alapítása: 2001 – 11 hektáron
• Jelenleg: 850 fásszárú és közel 1000 lágyszárú taxon, Jelenleg: 850 fásszárú és közel 1000 lágyszárú taxon, 

tematikus gyűjtemények, hazai élőhelyek, tájképi tematikus gyűjtemények, hazai élőhelyek, tájképi 
kertek, 2010-től bemutató tanösvények, kertek, 2010-től bemutató tanösvények, 

• 2008 áprilisától a Magyar Arborétumok és Botanikus 2008 áprilisától a Magyar Arborétumok és Botanikus 
Kertek Szövetségének (MABOSZ) tagja Kertek Szövetségének (MABOSZ) tagja 

• Telepítési kísérlet haszonnövényként is értékes Telepítési kísérlet haszonnövényként is értékes 
exótákkal (virág, gyümölcs, gyógynövény, stb.)exótákkal (virág, gyümölcs, gyógynövény, stb.)

• Lehetőség természetismeret bővítésére, ökoszisztéma Lehetőség természetismeret bővítésére, ökoszisztéma 
vizsgálatokravizsgálatokra



Botanikus kertBotanikus kert



Botanikus kertBotanikus kert



www.okovolgy.hu
www.krisnavolgy.hu

E-mail: pd@1108.cc

Köszönöm a figyelmet!
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