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Vigántpetend Onkorm ányzata Képviselő-testülete Hello Wood

Együttműködési szándéknyilatkozat

Vigántpetend község ÖnkormányzataKépviselő-testülete és a Hel1o Wood Kft. kozott
(óváhagl,ta a Képviselő-testület 2074. II.20-i ülésén)

Vigántpetend Község Onkormányzatának Képviselő-testülete és a Hello Wood Kft (alapítás után
Hello Wood Alapítvány) - továbbiakban. Felek - közös nyllatkozata, amelyben az egyittműködés
kazép- és hosszú távű céIjait ismertetik és hangolják össze, valamint nyilatkoznak arról, hogy ezen
célok eléréséért kozosen, egyrnás érdekeit tiszteletben tartva, illetve egymást segítve munkálkodnak.

i. A Hello Wood Vigántpetendköztgazgatási teniletén, az egykort Csoromfolde település helyén egy
"erdei tabor" |étrehozásáttűúeki céljául. A tervezett létesítmény nemzetközi jelentőségű eseményei
több korosztály és generáció számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy megismerkedhessenek az
építés, az alkotás folyamatával illetve alétrehozás, a teremtés élményével. A Hello Wood jelenlétét
közösen, az aIábbi fogalmak és ismertetett célok mentén határozzuk meg,.

a) fenntarthatóság

A fejlesztések és beruházások tervezése és megvalósítása során kiemelten fontos szempontnak tartjuk,
hogy azok környezettudatos és a környezethez mérten arányos fejlesztések formájában jelenjenek meg.
A fenntarthatóság fogalmát komplexen értelmezve célunk a helyi anyagok és erőforrások felhasznáIása,
újra felfedezése, í4ra hasznosított anyagok alkalmazása, új technológiák helyben történő adaptálása és
a hagyományos rendszerekkel történő alkalmazása, a folytonosság fenntartása.

b) alternatív energiák és infrastruktúra

A fejlesztés egyik alapvető célkitűzése, hogy energetikai szempontból és európai mércével mérten is
egy példaértékű helyszínt teremtsünk, az ehhez kiválasztott terulet pedig kivételes természeti
adottságokkal rendelkezik. Emellett a szé| és a napenergia felhasznáIása, továbbá a felhasználás
módszereinek kísérleti kutatása, fejlesztése; továbbá az esővíz gyűjtése és tisztítása, valamint a
keletkező hulladék mínimalizálása és újrahasznosítása. Fontos feladat még egy természet közeli, a

természettel együtt lélegző helyszín megteremtése. A szükséges infrastruktúra tekintetében (víz,
csatorna, áram- és gáz ellátás internet stb.) hosszútávon működó alternatív lehetőségek fejlesztését és

alkalmazását c élo zzuk meg.

c) ellátás

A tervezett fejlesztés egy olyan "modell" kialakítására tesz kísérletet, mely minden szempontből az
önellátás az önfenntartás felé törekszik: energetikailag, infrastrukturálisan, társadalom szerkezetileg és
ellátás tekintetében egyaránt Célunk, hogy az itt tartőzkodók elsősorban a közvetlen környezetben
megtermelt és előállított javakathasználják fel, illetve ehhez aktívan hozzá is járuljanak.
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d) falu, új közösség

A jelenlét célja, hogy a falu témáját, a vidéken élés lehetőségeit és annak új formáit, illetve a 21.
szíaadi kísérleti modelljeit, továbbá ezek szerkezetét vizsgáljuk, mind a természettel való kapcsolat,
mind az épitett környezet, mind pedig a társadalmi szerkezet tekintetében.

Célkitűzésrink egyrészt egy olyan épített környezet létrehozása, mely teret ad az új gondolatoknak, és
modellezni képes egy régt- új létformát Másfelől az is, hogy az itt szerzetí tapasztalatokat akár egy
esetleges éles helyzetben a falu egyéb tenileteire, vagy akár egy tágabb környezetre kiterjesztve is
alkalmazni, hasznosítani tudjuk.

Ezen felül az is, hogy a tervezett helyszín és közösség a falu lakosságával is képes legyen aktív
kapcsolatot ápolni és az it születő eredmények a falu szerves részévé válhassanak; továbbá, hogy a
telep működése hosszú távon is képes legyen a helyi lakosok számára munkahelyet, illetve egyéb
keresleti lehető séget bizto sítani

e) fesztivál, események

A tervezett létesítménynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a már évtizedek óta működő és jelenleg
megújuló Művészetek Völgye program egyik meghatározó, új helyszítévé válhasson,

Ezzel kapcsolatban az a célunk, hogy támogassuk Vigántpetendet, hogy az a kitűzött terveknek
megfelelő módon kapcsolódhasson vissza a programsorozatba, illetve, hogy jelenléte egyre erősebbé
és krilonlegesebbé válhasson. További kittizésünk, hogy a program időtartama alatt különleges
tartalmak szolgáltatására Iegyen képes, illetve, hogy akár időszakosan is, de munkahelyet, munka
lehetőséget tudjon teremteni. A Művészetek Völgye nem az egyetlen kitűzött- és nem is feltétlenül az
egyetlen kiemelt népszeruséget hozó program. Csórom- folde egyéb események, lokálisabb programok
helyszínévé is kíván válni.

Az ideiglenes programok tekintetében további célkituzés, hogy a helyiek azok előkészítésében is már
intenzíven részt vehessenek munkájukkal és egyéb erőforrásaikkal egyaránt.

Közös célunk, hogy a fent felsorolt szempontoknak megfelelő fejlesaések egyrészthasznot hozzanak
ateívezett létesítménynek és a falunak egyaránt, másrészt, hogy hosszútávon bevételeket generáljanak
és népszenisítsék a települést, illetve, hogy esetlegesen a lakosság számot is növelni tudják

2. A Hello Wood céljatt a közösséggel, Vigántpetend-del (ezen belril: az önkormányzattal, a helyi
civil szervezetekkel, illetve a mértékadó egyéb informális csoportokkal, az egyház képviselőivel)
illetve a Csórom-pusztára tervezett oktatási központtal egyeztetve, ezek érdekeit és céljait szem előtt
tartva és egymást erősítve, valamint ezeket integrálva szeretné megvalósítani, ide értve a tewezett
fej 1 esztések et, b eruházásokat, pro gramokat is.

3. Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete

a.) Vigántpetend Önkormányzata nyitott és fogadó kész a Hello Wood Kft. kezdeményezéseire és a
Hello Wood Alapítvány (HWA) bejegyzését követően a civil szewezettel való együttműködésre.

b ) A FIW célkitűzései a falu jelene és jovője szempontjából távlatosak, azok a településen az
ezredfordulón megindult fej lődós és fej lesztés irányaival harmonizálnak.
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d.) a róvid és távlatos célok kimu nkálá .meg' 
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e,) A Felek jelen egyrittműködési szándéknyi 
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z:' -,Jubileumi rendezvényei - előkés;?téset, egymás szándékait

Budapest, - Vigántpet end,2014.november 2l.

Hello Wood Kft. részéről
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