Az Ökoiskola Hálózat 260. Hírlevele
2010.11.11.

Különszám!
Tisztelt Ökoiskolák!
Bizonyára értesültek már róla, hogy november 18-19.-én megrendezzük az Első Magyar
"Fenntarthatósági Csúcs" konferenciát. Az első nemzeti fenntartható fejlődési csúcs
találkozón ott lesznek felelős gondolkodóink és a cselekvésben élenjáróink.
A rendezvényen ott a helye a nonprofit, civil szervezetek képviselőinek (és az oktatás
képviselőinek) (a szerk.) is!
Szponzoraink jóvoltából meg tudjuk tenni, hogy a konferencia második napjára, 2010.
november 19-ére 50 fő résztvevőt tudunk fogadni térítés nélkül (napijegyekről van szó: ebéd
és kávé, üdítő ellátás).
Siessen regisztrálni, hogy Ön is az első 50 fő jelentkező között lehessen!
Nem kell mást tennie, mint a www.fenntarthatosagicsucs.hu weboldalon regisztrálnia
konferencia második napjára.
A "Megjegyzés rovatba" feltétlenül írja be: "Civil. Az 50 fős keretbe jelentkezés."
Tisztelettel kérjük tudomásul venni, hogy aki már regisztrált a konferenciára, s ezzel
megrendelte a részvételt, erre a felajánlásra való jelentkezését nem fogadjuk el!
Első Magyar „Fenntarthatósági Csúcs”
A felelősségvállalás jegyében
Konferencia és kiállítás
Időpont: 2010. november 18-19. (csütörtök-péntek)
Helyszín: Balatonalmádi, Hotel Ramada
REGISZTRÁCIÓ
Az ENSZ által szervezett 1992-es riói és a 2002-es johanessburgi Fenntartható Fejlődési
Világtalálkozót majd 2012-ben követi a következő globális eszmecsere. Az Első Magyar
"Fenntarthatósági Csúcs" konferencia 2010-ben e világtalálkozók közé betagozódva, a
magyar fenntartható fejlődésért tevő, cselekvő, felelősen gondolkodó és élő emberek, cégek,
szervezetek évről évre visszatérő találkozója kíván lenni.
A konferencia fő kérdéskörei:
1. Fenntartható társadalom, fenntartható gazdaság (energia)

2. Klímaváltozás, környezetvédelem, zöldülő üzlet
3. Az üzleti szektor felelőssége
4. Felzárkóztatás, esélyegyenlőség
5. Gondolkodásmód-, értékváltás (tudatos létezés, egészségügy, oktatás)
A kiállítással egybekötött konferencia előadói, a tudomány, oktatás, nonprofit szektor, üzleti
élet kiválóságai, írók, filozófusok, s nem utolsósorban a kormány felelős döntéshozói,
fontosnak tartják a fenntartható fejlődés minden vetületének, területének átfogó, nemzeti
szintű megvitatását, a problémák megbeszélését, a megoldások keresését, a párbeszédet.
"Sokkal többen vagyunk, mint gondolnánk, akik felelősséget éreznek a jövőért, s ezért aktív,
cselekvő módon tesznek is érte. Sokan, de még nem elegen, ahhoz, hogy megforduljon a
fenntarthatatlan, a földet, a természetet tönkretevő, a klímát megváltoztató, egymásnak ártó
magatartás és gondolkodásmód, s átalakuljon az élet itt a földön fenntarthatóvá, minden
élőlény, köztük minden ember létezéséhez alkalmassá." - mondta Demcsák Mária, a
konferencia szervezője.
Jöjjön el Ön is, legyen aktív, cselekvő előmozdítója a fenntartható fejlődésnek!
Részletes tematika és információk a regisztrációs feltételekről, a kiállítási és előadási
lehetőségekről: www.fenntarthatosagicsucs.hu weboldalon.
Szervező:
Piac és Profit Konferenciaközpont
telefon: +36 1 239 9597, fax: +36 1 239 9595, e-mail: konferencia@piacesprofit.hu
, vsiko@piacesprofit.hu

Felhívnánk a kedves Címzettek figyelmét, hogy ne
késlekedjenek a regisztrációval, mert értesüléseink szerint,
már csak néhány hely van szabadon!
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.

