
„Azonnal hagyjuk abba!”*
Műhelybeszélgetések a fenntarthatóságról

Kishantos, 2016.10.15. – 2017.06.17.

DÁTUM TÉMA ELŐADÓK MEGJEGYZÉS

2016. 10. 15. 
szombat

A program célja és felépítése

Élelmiszerbiztonság 1.
(növényvédő szerek, állatgyógyszerek, nehézfémek)

Ács Sándorné MSc

Prof. Darvas Béla DSc
Prof. Székács András DSc

hormonmoduláns 
hatás, glyphosate, 
neonikotinoidok,
méhészet,
akvakultúra

2016. 11. 19. 
szombat

Hol és miért tévesztettünk utat?
Félelmetes ütemben pusztítjuk a természet rendszereit

Unokáink jövőjének eladása a fenntartható fejlődéssel 
össze nem egyeztethető paksi bővítéssel

Ács Sándorné MSc
Lendvai Gábor PhD

Mangel Gyöngyi MSc

A biológiai sokféle-
ség és az ökoszisz-
témák jelentősége

2016. 12. 10. 
szombat

Élelmiszerbiztonság 2.
(GMO, gyógynövények, mikotoxinok)

CETA és TTIP: az utolsó szög a vidék koporsójában

Prof Darvas Béla DSc
Prof Székács András DSc

Fidrich Róbert - MTVSZ 
– Föld Barátai Magyar-
ország

Szintetikus és ter-
mészetes,
TTIP,
a „biogazdaság” 
koncepció ökológiai 
csapdája

2017 .01. 14. 
szombat

Fenntartható építés, települési stratégiák 
és energiarendszerek

A fenntartható földhasználati rendszer alapelvei

Ertsey Attila DLA

Ács Sándorné MSc

tájhasználat, élelmi-
szer-önrendelkezés

2017. 02. 18. 
szombat

Demokráciatanulás a fenntartható fejlődésért (1.)
Magyar Népfőiskolai Társaság 
Kishantosi Népfőiskola és a VestjyllandsHojskole

Szigeti Tóth János PhD 
Mihályfi Márta az MNT 
főtitkára
Ács Sándorné MSc
Bolye Ferenc           

2017. 03. 18. 
szombat

Fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A világ mezőgazdaságának fejlődési trendjei

Greenpeace a fenntartható mezőgazdaságért

Prof. Ángyán József DSc

Podmaniczky László PhD

Rodics Katalin MSc

2017. 04. 15. 
szombat

Demokráciatanulás a fenntartható fejlődésért (2.)

Környezeti kommunikáció

Szigeti Tóth János

Mangel Gyöngyi MSc

2017. 05. 20. 
szombat

Géntechnológia a mezőgazdaságban és máshol Prof. Székács András DSc
Prof. Darvas Béla DSc

transzgenikus növé-
nyek,
új technológiák (pl. 
CRISPR/CAS),
gyógyszerészet,
GM-szúnyogok

2017. 06.  17. 
szombat

Közgazdaságtan: az alapjövedelem zsákutcája és a szük-
séges paradigmaváltás fő kérdései

Összegzés, záró beszélgetés

Ertsey Attila DLA

Ács Sándorné MSc

A műhelybeszélgetések alkalmai megteremtik az együtt gondolkozás lehetőségét tudósok, érdeklődők, 

civil szervezetek és diákok részére. Célunk többek között az is, hogy rendszerbe foglaljuk a fenntartható-

ság komplex ismereteit, melyeket jelenleg egymástól elkülönült szakterületeknél találunk.



Szervezők: Mezőföld Népfőiskolai Társaság és Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Minden alkalom 11.00-től 17.00-ig tart ebéddel és kávészünetekkel

A program részvételi díja alkalmanként 2.500 Ft, mely tartalmazza az ebédet, kávét, ásványvizet is.
Kedvezményes részvételi díj: 1200 Ft, Támogatói részvételi díj: 5000 Ft

A programba bejelentkezni az adott programot megelőző csütörtök délig lehet 
az alábbi elérhetőségeken:

Tel: 25/506-020, 30/514-5274, 30/3850-379, Fax: 25/506-021, E-mail: kishantos@datatrans.hu
A program változás jogát fenntartjuk.

Kishantos telep megközelítése: Fejér megyében Hantos és Mezőfalva települések között helyezkedik el, Hantostól 3 km-re balra 
(pontosan a 22. km kőnél) egy tujasor vezet be a központhoz. GoogleMaps, GPS:  Kishantos telep

*A 8-12 éves gyerekeknek szervezett kishanto-

si öko-jurta táborban egyik este a csillagos eget 

néztük a gyerekekkel - és egy csillagász mesélt 

nekünk a világmindenség csodáiról. A beszélge-

tés közben az egyik felnőtt elmondta, hogy ha mi 

emberek így folytatjuk, ahogy most csináljuk, ak-

kor tönkretesszük a bolygónkat. Erre egy 11 éves 

kislány hangosan felkiáltott: „Most azonnal hagy-

juk abba!”

A világos, romlatlan gyermeki logika fogalmazta 

meg azt, amit programunk vezérfonalául válasz-

tottunk: „azonnal hagyjuk abba” mindazt, ami 

veszélyezteti gyermekeink jövőjét, és azonnal 

kezdjük el mindazt, ami a biztonságot, és az él-

hető életet jelenti számukra. Ezeket a kérdéseket 

szeretnénk megvitatni a legkiválóbb, elkötelezett 

és független szakemberekkel és civil szervezetek 

képviselőivel 9 hónapon át tartó programunkban. 

Célunk az is, hogy rendszerbe foglaljuk a fenntart-

hatóság komplex ismereteit, melyeket jelenleg egy-

mástól elkülönült szakterületeknél találunk. A mű-

helybeszélgetések alkalmai megteremtik az együtt 

gondolkozás lehetőségét tudósok, érdeklődők, civil 

szervezetek és diákok részére. Célunk, hogy bátran 

szemébe nézhessünk a mai gyermekeknek, és el-

mondhassuk, hogy megtettünk mindent a jövőjü-

kért, az egészségükért, a boldogságukért.

Az Ő jövőjükért...


