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A Nádasdy Akadémia fő missziója a Nádasdy Ferenctől származó „fenntartható 
környezet” fogalmának megismertetése, mely túllép a „fenntartható fejlődés” 
növekedés-és profitorientált ideológiáján, mert felismeri,  hogy maga a növekedés 
és a profit okozza a természeti környezet pusztulását. 
A valódi gyógyuláshoz paradigmaváltásra van szükség,  
Nádasdy Ferenc egy globális üzenetet hordozó szellemi centrum ígéretét 
képviselte. Halálát követően az Alapítvány kuratóriuma újrafogalmazta az 
Alapító szándékát és új célokat tűzött ki az Akadémia elé.  
A „Harmadik Út” és a magyar vidék jövője 
Az alternatív csúcstalálkozó célja a globális válság jelenlegi állapotának 
diagnózisa, a korábbi törekvések áttekintése, és a jelen sürgető feladatainak 
megfogalmazása. 
A válság hatására számos olyan műhely jött létre, melyek egy élhető jövő 
felépítésén dolgoznak. A Nádasdy Akadémia e műhelyek rendes évi 
eszmecseréjének, munkamegbeszélésének találkozóhelyéül kíván szolgálni.  
A szimpózium központi eleme a művészethez kötődik. Idén a természetművészet  
mutatkozik be. A szimpózium félidejében kamarakoncert hangzik el. 

 



A szimpózium programja1 
 
9.00 Érkezés, regisztráció 
  
10.00 Köszöntés               
Ertsey Attila, a Nádasdy Alapítvány elnökének köszöntője 
Varga Tünde, Nádasdladány polgármesterének köszöntője 
 
10.15 dr. Zlinszky János: Paradigmaváltás előtt, a globális ökológiai és gazdasági 
krízis okai 
10.30 Ertsey Attila: Visszatekintés a Harmadik Út mozgalom születésére (hazai 
és nemzetközi előzmények, Németország, Zöldek, 1980), az össztársadalmi 
alternatíva elmúlt 30 évének története 
 
A paradigmaváltás műhelyei - Fenntartható energiastratégiák 
 
11.00 Munkácsy Béla (ELTE): Vision 2040 2.0; alternatív nemzeti 
energiastratégia, az átállás egy lehetséges forgatókönyve 
11.20 Nagy József: 1 falu – 1 MW program, Bükk térségi Leader Egyesület 
Építészet 
11.40 Makovecz Pál: a Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány 
12.00 Ertsey Attila, Herczeg Ágnes, Grekofski Nathalie: a Makovecz-hagyaték és 
a Nádasdy kastély lehetséges integrációja 
12.20 Erőss István képzőművész: A természetművészet törekvései  
 
12.40 Kamarakoncert  
 
13.00   Kávészünet 
 
A paradigmaváltás műhelyei - Élelmiszer-önrendelkezés, helyi közösségek 
 
A beszélgetés a családi gazdaságok és a közösségi támogatású mezőgazdaság 
helyzetét tekinti át. Legfontosabb témák: 

                                            
1 A szervezők a program változtatásának jogát fenntartják. 

- a gazdák és a fogyasztók közti kapcsolat megteremtésének lehetőségei- az 
önkéntes szövetkezés első lépései 
- a termelők piacra jutása 
- a városi lakosság túlélésének esélyei 
 
13.30 Aldea Benedek, Közösségi Támogatású Mezőgazdaság, Herecsény 
14.00 Varga Sándor, Élőbolygó Alapítvány biodinamikus gazdaság, Szentgál 
 
14.30 Kerekasztal – panelbeszélgetés az előadókkal (moderátor: dr. Zlinszky 
János biológus) 
 
15.00  Hogyan tovább, felkészülés a 2015-es év programjára,  (Ertsey Attila) 
Közös nyilatkozat elfogadása 
 
15.15   Faültetés a kastélyparkban  (Pagony Táj- és Kertépítész Iroda) 
  
15.30  Büfé 
  
16.30  A konferencia ünnepélyes bezárása 
 
Jelentkezés:  
Az ertsey.attila@freemail.hu e-mailcímen, 2014 szeptember 02-ig 
Részvételi díj: 5000 Ft (diákigazolvánnyal 2000 Ft) 
A részvételi díjat kérjük az Alapítvány számlaszámára utalni. 
Raiffeisen Bank: 12001008-00101689-00100000 
Helyszíni befizetés is lehetséges. 
A részvételért a Magyar Építész Kamara kreditpontot ad. Az elbírálás 
folyamatban van. 
  
Megközelítés: 

- gépkocsival  Budapestről 85 km (1 h 18 p), az M7 felől 
(lásd térképmelléklet)  

  
Kapcsolat:  30 / 555 1284 



       

 
 


