MUT Falutagozat
IV. Falumegújítási konferencia - Erdőbénye
2009. november 26-27.

Innovatív módszerek a településközi együttműködés
hatékonyságának javítására
A konferencia célja annak áttekintése, hogy a települések identitásőrző fejlődésében a térségi – településközi
kapcsolatok milyen jelentőséggel bírnak, és milyen módszerekkel lehet a kiegyensúlyozott falu-város kapcsolatok
kialakítását, fenntartását elősegíteni. A MUT Falutagozata immár negyedszer hívja, várja azokat a döntéshozókat,
szakembereket, érdeklődőket, akik szívükön viselik kistelepüléseink sorsát és készek arra, hogy együtt gondolkodjanak
közös jövőnkről.

A konferencia tervezett programja
November 26. csütörtök
9.30 – 10.00 Megérkezés, regisztráció (Ottó Barbara és Nyitrai Ákos)
I. blokk: A régió kihívásai, helyi erőforrások 10.00 – 13.00
Az előadások első csoportjában azok a beszámolók, elemzések szerepelnek, amelyek határozott
indokokat fogalmaznak meg a települések együttműködésének szükségességére vonatkozóan. A
meghívott előadók településeket összefogó szervezetek képviselői, akik a saját szervezetük
működésével, konkrét tapasztalataik bemutatásával tudják indokolni az együttműködés szükségességét,
előnyeit, annak hiányának hátrányait.

Elnököl: Ónodi Gábor, a MUT Falutagozat elnöke,
1.) 15 perces előadások
10.00Góg Tibor,
A településközi együttműködés fejlesztésének
Tokaji kistérség, fejlesztési koordinátor
eredményei, konfliktusai a Tokaj-Hegyalján
Májer József
A Zempléni településszövetség működésének
Bodrogkeresztúr polgármestere
tapasztalatai
Koszorú Lajos
A településközi együttműködés lehetőségei,
építész, Teampannon Kft
tapasztalatok a BAZ Megye Rendezési tervének
tanulságai szerint
Felkért hozzászóló:
Bodonyi Csaba, Tokaj főépítésze
Kérdések:
11.00 –
Kávészünet: 11.30 2.) 15 perces előadások
11.45 H.-Tétényi Éva
ISTER-GRANUM Eurorégió, mint EGCT, az
Ferik Tünde
együttműködések új formái
Laposa József
A kiemelt térség fejlesztési előnyei
Ónodi Gábor

Tokaj-Hegyalja, C. Terre, St. Emilion Világörökségi
Borvidékek összehasonlító elemzése, tanulságok
Kérdések:
12.30 Ebédszünet 13.00 - 14.00
II. blokk: Országos kitekintés, fejlesztési irányok
14.00 – 17.15
A kihívások ismertetése után a regionális fejlesztéspolitika képviseletében a tárgyban aktív és
eredményes Fejlesztési Ügynökségek beszámolói következnek arról, hogy a kompetenciájukba tartozó
fejlesztési eszközök hatékony felhasználásához milyen jellegű településközi kooperációs viszonyokat
tartanak szükségesnek, milyen előnyös kooperációs formákat alakítanak ki a régióikban, különös
tekintettel a falu-város kapcsolatokban rejlő lehetőségekre.

MUT Falutagozat
IV. Falumegújítási konferencia - Erdőbénye
2009. november 26-27.
Elnököl: Lendvai Ivánné, a MUT Falutagozat elnökségi tagja
Norda - Észak-magyarország Regionális 14.00 Előadók: Varga László, Széni Nándor
Fejlesztési Ügynökség
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
14.20 Előadó: dr. Debreczeni Ferenc
Ügynökség
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
14.40 Előadó: Pottyondy Ákos
Ügynökség
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
15.00 Előadó: Sári László
Ügynökség
Kávészünet: 15.20 – 15.45
Kerekasztal beszélgetés: 15.45 – 17.15
Felkért vitaindító, moderátor: Takács András
Résztvevők: az előadók
MUT Falutagozat elnöke zárszóval röviden összefoglalja az elhangzottakat.
VACSORA 18,00 –
Erdőbényei Kádártánc, VIVÁNUS borházban borkóstoló, borvásárlási lehetőséggel

November 27. péntek
Reggeli:7.00 Fakultatív tájbejárás: 8.30-tól
(pontosítása kerül)
Nem olyan jó idő esetén
Gyalog, autóval, busszal átmenni az Aranyos-völgyön (maga a völgy kb. 12 km).
- megállni egy rövid sétára az Erdőbényei Fás Legelő Természetvédelmi területnél
- megnézni a Liget Juhászatot...
rövid tájékoztatás a területre tervezett mega-erőmű tervekről... - "előadó" Takács András
- megállni a Völgykapu Fogadóban egy teára, kávéra, pohár pálinkára
és/vagy megállni Aranyos faluban egy pohár pálinkára,
- rövid tájékoztatás a falu múltjáról, jelenéről, jövőjéről - "előadó" Takács András
vagy
jó idő esetében
egy 2,5-3 órás túra az "Aranyosi-hegyre", régi szőlőhegy, most országos jelentőségű védett terület,
onnan belátható a Zempléni-hegység nyugati része + a Hernád-völgy
rövid tájékoztatás a területre tervezett mega-erőmű tervekről... - "előadó" Takács András
vagy
program esős időre:
Az Aranyos-völgyön átkelve kb. 5 perc Abaújszántó, itt megtekinthetjük Cekeházát (korábban önálló falu), a
"halálraítélt" települést, nem tanulság nélküli egy ilyen szakmai körnek rövid tájékoztatás a területre tervezett
mega-erőmű tervekről - "előadó" Takács András
Abaújszántón borkóstolási és vásárlási lehetőség... ugyanott ebéd Abaújszántón az Aba Vezér Étteremben
vagy az Aranyos-völgyben, a Völgykapu Fogadóban
vagy Boldogkőváralján egy pincében (ez még egyeztetést igényel, árak, ételek, foglalások, létszám)

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT
mut@mut.hu és/vagy fax: +36/1 215-5162
bankszámla: OTP 11709002-20614973

