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támogatásával
A Nádasdy Akadémia célja a régóta esedékes paradigmaváltás előkészítése, műhelybeszélgetések révén. Az
idén a címben szereplő két fókusztémát tűzzük napirendre.
A klímaváltozás a Duna-medence sivatagosodását hozza magával. Ennek ellenében legfőbb eszközünk
folyóink megfelelő használata, a fokgazdálkodás újrafelfedezése és alkalmazása. Először is meg kell
védenünk folyóinkat, másodszor egy jövőképet kell kitűzzünk, melynek elemei a megőrzött Szigetköz
tündérkertje, és a folyóvölgyek ártéri gazdálkodása, mely az egyre szélsőségesebb időjárás és az ennek
hatásaként is jelentkező árvizek kártételeit is képes megelőzni.
A kapitalizmus globális válsága egyre növekvő ökológiai és szociális katasztrófákkal jár együtt. Ezt tetézi a
közelgő szingularitás, amikor a mesterséges intelligencia kiszoríthatja az embert a munkából.
Erre a katasztrofális zsákutcára a megoldás keresése helyett csak további tüneti kezelések születnek, mint
például az egyre népszerűbb alapjövedelem.
Mi a válság okaira kérdezünk rá, és rávilágítunk az alapjövedelem vonzó tévútjára.
Az eszmecserét a művészet, mint gyógyító közeg katalizálja. A művészet az, ami a változás alapja, mint
egyetlen megmaradt kapcsolatunk a harmóniával és szépséggel.
Délelőtti program
9.30-10.30
Érkezés, regisztráció
10.30 Megnyitó Ertsey Attila, a Nádasdy Alapítvány elnöke
10.40 A paradigmaváltás műhelye: a Duna-medence jövője
10.40 A fokgazdálkodás mai perspektívái
dr. Andrásfalvy Bertalan
11.10 Az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának kísérletei az ezredforduló után (Nagykörű, Bodrogköz
és más kezdemé-nyezések)
Kajner Péter, Szövetség az Élő Tiszáért
11.50 fenntartható alternatívák a folyamszabályozásban, Koncsos László, BME (egyeztetés alatt)
12.20 a Szigetköz állapota és lehetséges jövője, Bárdos Deák Péter, természetfotós, Duna Charta
Panelbeszélgetés
13.00 Természetművészet - Változatok - Growing Boat
A Műcsarnokban a fenti címmel jelenleg látható kiállítás kihelyezett műalkotása Alois Lindenbauer osztrák
képzőművész műve

Séta a parkban, a Növekvő Hajó fűzépítmény megtekintése, Keserü Katalin kurátor kíséretében
Délutáni program
14.00 Kamarakoncert hegedűre és zongorára A Kruppa vonósnégyes kamarakoncertje
Haydn és Kurtág művek
15.00 A paradigmaváltás műhelye: alternatív közgazdaságtan
Az alapjövedelem kritikája és valós válaszok: a társadalmi részesedés és a pénz jövője Ertsey Attila DLA,
építész
Panelbeszélgetés
16.00 Büfé
16.30 A konferencia ünnepélyes bezárása
Jelentkezés: Az <mailto:ertsey.attila@freemail.hu> ertsey.attila@freemail.hu e-mailcímen, 2016.
aug. 31-ig
Részvételi díj: 5000 Ft (diákigazolvánnyal 2000 Ft)
A részvételi díjat kérjük az Alapítvány számlaszámára utalni.
Helyszíni befizetés is lehetséges. Számlát ill. igazolást tudunk adni. Raiffeisen Bank: 1200100800101689-00100000
Megközelítés: gépkocsival Budapestről 85 km (1 h 18 p), az M7 felől, Székesfehérvár után,
Szabadbattyán kijáratnál (lásd térképmelléklet)
Kapcsolat: 30 / 555 1284
Telekocsit szervezünk a fenti telefonon és e-mailen!

