MEGHÍVÓ
„Természetes Életmód programok a klímaváltozás idején, Tatán”
Szeretettel meghívja Önt a Természetes Életmód Alapítvány

Önfenntartó gazdálkodás… című
szakmai rendezvényre, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01438 azonosító számú projekt keretében.
Időpont: 2021. november 22. (hétfő) 16:00 óra.
Helyszín: Tata, az Új Kajakház és Ökoturisztikai Központ (Tata, Tópart sétány 2.)
„Ha tudni akarjuk, honnan van, amink van, hogy holnapra több lehessen belőle. Föld-anyánkat kérdezd, ő tud mindenről, ami velünk történt,
emlékezik mindenre, ami elődeinkkel esett meg. Beszélj a földdel!” Zalka Miklós /magyar író

A rendezvénysorozat előadásainak célja, hogy találkozzunk olyan földszerető, földet művelő gazdákkal, akik példájukon keresztül,
közös gondolkodásra, cselevésre késztetnek bennünket, és segítenek megéreztetni, hogy „minden, ami a föld felszínén és felszíne alatt
van, szakadatlanul átalakul, mivel a Föld él, és lelke van." Paulo Coelho
PROGRAM:
16 órakor
16:10 órakor
17:30 órakor
17.50 órakor
19:00

KÖSZÖNTŐ és a PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA Labanc Györgyi kuratóriumi elnök
SZAKMAI ELŐADÁSOK
SZENDVICS VACSORA, BIOALMA, CIKÓRIAKÁVÉ, GYÓGYTEA,
SZAKMAI ELŐADÁSOK folytatása
RENDEZVÉNY ZÁRÁSA

Szakmai előadások és előadók:
1.) A faekétől, az iparszerű mezőgazdaságon át, az okszerű tájhasználatig. Czumpf Attila agrármérnök, humánökológus, DINPI Gerecsei
Tájegység természetvédelmi őre, az Ágoston-ligeti Ökofalu megteremtője.
2.) A mezőgazdaság múltja, fenntarthatatlan jelen, és fenntartható jövője. Szabadka Péter agrármérnök, gazdálkodó.
3.) Családi biogazdaság a nagyszülőktől az unokákig… Nagy Sándor agrármérnök gazdálkodó, a Szomódi Sándor-tanya megálmodója...
Mottó: „a föld szeretete, a haza szeretete!”
Szeretettel várunk minden olyan érdeklődőt, aki szívesen tanul más gyakorlatából, örömmel gazdálkodik, vagy gazdálkodna, és a föld szeretetét
képes átadni a jövő érdekében. Aki a termőföldről való rendszergondolkodás megismerésével, szeretne némi jártasságot, látás- és
gondolkodásmódot elsajátítani, a saját életükre és közösségükre való alkalmazáshoz.
Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze 2021.november 21. 18 óráig a bakfitty@t-online.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:
+36 30- 419-5080 Labanc Györgyi
A következő rendezvényen: 2021. november 27.-dikén hétfőn, különleges vendégeket várunk: Dr. Vásárhelyi Tamás poloskakutatót, a Magyar
Természettudományi Múzeum nyugalmazott igazgató helyettesét, a Hermann Ottó tanösvény, és a Beporzó tanösvény tervezőjét és segítőit.
Helyszín: Új Kajakház és Ökoturisztikai Központ (Tata, Tópart sétány 2)
Kérjük, a 264/2021 (V.21.) Korm.rendeletben foglaltakra tekintettel és egymás egészségi állapotának megőrzése érdekében az Új Kajakház és
Ökoturisztikai Központba hozzon maszkot is magával!
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

