
II. Ökológia akadémia 
Herman Ottó Természetvédő  Kör 

Túrkeve, Fekete István Oktatóközpont 
2009. december 17-18-19 

 
17. csütörtök 

13. óráig  megérkezés, a szállás elfoglalás 

13,00 órától:  „Mit keresünk mi itt?” – ismerkedő beszélgetés motivációkról. Moderálja: Zalatnay 
László 

14,00 órától:  Ökológikus ökonómia, fenntarthatóság, rendszerszemlélet avagy a holoisztikus 
interdiszcipinaritás – felvezető a rendezvényről – tartja Kontos Tivadar a Herman Ottó 
Természetvédő Kör és Sallai R. Benedek a Nimfea Természetvédelmi Egyesület részéről. 

15,00 óra:  „Beszélgessünk a fenntarthatóságról” – előadás és fórumbeszélgetés a fenntartható 
fejlődésről és az NFFT jelentésről Zalatnay Lászlóval, a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődés Tanácsának tagjával. Moderálja: Kontos Tivadar, a Herman Ottó 
Természetvédő Kör elnöke (közben 30 perc szünet) 

18,30 óra:  vacsora 

20,00 óra:  „Ladakh Tanulságai” filmnézés, majd beszélgetés a filmről. A beszélgetést moderálja: 
Tóth István, a Beklen Alapítvány munkatársa. 

 

18. péntek 

8,30 órától:  „Fenntartható, vagy fejlődés?” – gyakorlati megközelítéssel a fenntartható 
agylövésről - beszélgetés és közös gondolkozás Balogh Péterrel, a Nagykörűi 
Alapítvány munkatásával. (közben 30 perc szünet) 

13,30-tól  „Herman Daly: A közgazdaságtudomány lehetetlenségi tétele” – beszélgetés a 
közgazdaságtan és a nemzeközi világgazdaság környezeti és társadalmi hatásairól. 
Előadó: Iványi Anna, közgazdász, külkereskedő, környezetkutató. Moderál: Seres 
Orsolya, a Nimfea Egyesület munkatársa (közben 20 perc szünet) 

16,00 órától:  „Lehet más a világ?” - beszélgetés az ökopolitikáról és a fenntarthatóságról a politika 
„ketrecében”. Előadó, moderátor: Sallai R. Benedek a Nimfea Természetvédelmi 
Egyesület leköszönő vezetője és a „Lehet más a politika” kezdeményezés országos 
választmányának tagja. (közben 20 perc szünet) 

18,30-tól  vacsora 

20 órától:  „Home – A Földünk” c. film megtekintése, majd beszélgetés a globális világválságról. 
A beszélgetést moderlja: Tóth István, a Beklen Alapítvány munkatársa. 

19. szombat 

8,30-tól:  „A fenntarthatóság a gyakorlatban” – terepi kirándulás lovaskocsival, gépkocsival és 
gyalog Túrkeve zártkertjeiben és a Túrkevei Tájrehebilitációs Térségfejlesztési 
Program állattartó helyszínein. Vezeti Simon Edit, agrármérnök, a Herman Ottó 
Természetvédő Kör programvezetője. Közben beszélgetés az élelmiszer-
önrendelkezésről és a fenntarthatóságot szolgáló vidékfejlesztésről. A beszélgetést 
provokálja: Rácz Renáta és Barna Tamás, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
munkatársai. Közben pálinkakóstoló és tízórai bio mangalica termékekből. 

12,30  visszaérkezés az ebéd színhelyére 

13,30-tól „Hogyan tovább?” értékelő beszélgetés a rendezvényről, a témákról 

14,30-tól  hazautazás 
 

 
Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási Mechanizmuson  

és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül. 
 

         
 
 

 


