
 

                                      
Szeretettel meghívjuk   

A Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesülete és a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 
közös szervezésében a Biotár V. Országos Öko Expo és Bio Fesztivál keretén belül tartandó szakmai 

konferenciára, 

 
A fenntarthatóság kistérségi kérdései című szakmai tanácskozásra. 

Időpont: 2012. június 8. (péntek) 09.00-12.00 

Helyszín: Sport Beach & Camping- Gárdony, 2483 Gárdony, Harcsa u. 2.  

08.30  Regisztráció 
09.00      Megnyitó  
   Dr. Révészné Nagy Mária Ildikó elnök,  
  Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 
 
 09.10    Köszöntő  

Fekete Györgyné elnök, Gárdony Város Önkormányzat Idegenforgalmi, Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnöke 

 
09.20    A változó környezet és a fenntartható fejlődés kérdései 

Dr. Hetesi Zsolt asztrofizikus, ELTE Környezettudományi Kooperációs 
Kutatóközpontjának tudományos munkatársa 

 
09.45   Fenntarthatóság kistérségi szinten  
                      Dr. Bartus Gábor PhD Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára  
 
10.10   A termelői piac lehetőségei, Vidéki kistermelők a városi piacokon 
           Konrád Istvánné elnök, Magyar Piac Szövetkezet 
 
10.35  Hogyan segítsük a helyi termékek piacra jutását- kistermelők, termelői piacok - 

Jogszabályok a gyakorlatban 
Szabadkai Andrea elnökségi tag, MNVH 

 
11.00  Helyi termék mint sikeres marketingeszköz 

Kontics Monika Munkaszervezet vezető, Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 
Egyesület 
 

11.25  A Velencei-tavi kistérség alkalmazkodási stratégia-tervezete 
Dr. Horváth Levente Budapesti Corvinus Egyetem kutatója 

 
 11.50     Vita, vezeti a tanácskozás moderátora, Dr. Horváth Levente 
 
12.30     Fogadás, Öko Expo kiállítói terület hivatalos megnyitása 
 
Részvételi szándékát  - a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt - kérjük legkésőbb 2012. június 06-án 

13.00-ig szíveskedjen jelezni a 
06-22-355-044-es fax számon, vagy a bal-na@bal-na.hu e-mail címen. 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
 

Stadler Klára           Bálint György 
Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület      Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesület 

munkaszervet  vezetője                                elnöke 

mailto:bal-na@bal-na.hu�


   

  

 
Díszvendég: bio szőlő bio bor 

 
Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre 

Gárdonyban a Biotár Országos Öko Expo és Bio 
Fesztivál, az országban egyedülálló öko szemléletű 

strandon a Sport Beach-en - ahol, folytatva az 
elmúlt évek hagyományát - ismét közös 

összefogással hívjuk életre az egészség- és 
környezettudatos kiállítók és látogatók 

rendezvényét. 
Öko-bio és helyi termékek vására  

Ételekkel, italokkal, környezetbarát építési és 
közlekedési technológiákkal, előadásokkal, 
érdekességekkel, változatos programokkal várunk 
minden érdeklődőt! 

 
Zöld járművek kiállítása a Karbonbolt 
szervezésében 

Próbáld ki Te is a jövő alternatív hajtású járműveit, 
a magyar fejlesztésű zöld járgányok bemutatóján! 
A bemutató szervezőinek segítségével tudd meg 
mekkora a karbonlábnyomod, és járj utána, hogy 
csökkentheted azt! 

Öko Teregetés – ruha csere-bere – idén már 
harmadik alkalommal  

Újítsd fel ruhatárát környezettudatosan! 
Ahány ruhát hozol, annyit vihetsz helyette! 

Alu-go foglalkozás az Alu-go kreatív közösséggel 
Hasznosítsd újra az alumínium italosdobozokat, 
készíts szemet gyönyörködtető műalkotásokat! 

Programok szombaton és vasárnap ( június 9-10) 

Mini-varróiskola a Napraforgó Kézműves 
Műhellyel 

Tanulj meg varrni és készíts magadnak saját 
bevásárló táskát a Napraforgó Kézműves Műhely 
segítségével!  

Késfaragó műhely fiúknak Amíg a lányok varrnak, 
addig készítsd el saját fakésedet! 

Kemence építés Lesd el a környezettudatos, házi 
kemence építés fortélyait! szombaton vegyél részt 
az építésben, hogy vasárnap közösen 
falatozhassunk a kemencében készült 
finomságokból. 

Hagyományőrző programok – Jurtán innen, jurtán 
túl  

Íjászat, ostorozás, kürtölés 

Kiállítás Korabeli kézművesség bemutatása 
(páncélkészítés, láncingkészítés, vesszőkészítés és 
egyebek) 

Korabeli játszóház gyerekeknek (karikadobás, 
diótörés, zsákban futás, zsáklövés) 

Mesék és mondák Rovásírás játék gyerekeknek 
Lepénysütés (megfelelő számú érdeklődő esetén) 

Bartha Kata Molyoldája Kreatív és környezetbarát 
kézműves foglakozások kicsiknek és nagyoknak 

Jár a malom jár…  a kenyér útja- gyermek játszó a 
Levendula Játszóházzal Interaktív program 
gyerekeknek melynek segítségével az aratástól a 
ropogós cipó megsüléséig ismerhetik meg a 
kenyérkészítés útját 

Galiba Együttes  Az Alba Regia Táncegyüttes kísérő 
zenekara vár a magyar népzene ritmusaival 

Programok csak pénteken (június 8 ) 

Délelőtt: Szakmai konferencia:  A fenntarthatóság 
kistérségi kérdéseiDélután: Szakmai tanácskozás: 
Bio szőlő, bio bor- A környezet- és fogyasztóbarát 

alternatíva 
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