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Gödöllői klíma-klub

  

  

2011. június 2.

  

Jelenlévők:

  

Kaszap Márta, Simó Móni és Pali, Boza-Kiss Benigna, Pilcsik Tünde, Milánkovics Kinga, Simon
Milton, Vadovics Edina és Kristóf, Baranyi Gabi

  

1. Bemutatkozás az új/régen látott tagoknak.

  

2. Rövid beszámoló arról, hogy Edinát és Kristófot meghívták a KLIKK! Klímabarát hálózatok
és kisközösségek műhelykonferenciára, ahol a Gödöllői klíma-klubbal kapcsolatos eddigi
tapasztalataikat osztották meg a hasonló érdeklődésű résztvevőkkel. A konferencia a májusban
kiadott Klímabarát városok kézikönyv témájához kapcsolódott, és több meghívott is volt, akik
jelenleg klímabarát kisközösségek szervezésével foglalkoznak, illetve érdeklődnek a téma iránt.
Az Átalakuló városok című könyv szerzője, és az egész mozgalom szülőatyja, Rob Hopkins
megfogadta, hogy a klíma védelme érdekében nem utazik repülővel sehová, ezért virtuálisan
vett részt a konferencián (Skype-on bejelentkezett).

  

3. Megnéztük a Jövő Farmja című 50 perces filmet , amely mindenkire nagy hatással volt. A
filmet egy Angliában élő farmtulajdonos készítette, aki rádöbbent, hogy az élelmiszertermelés
milyen mértékben függ a kőolajtól, és ha egyszer kifogyunk ebből a nem megújuló
energiaforrásból, akkor az az egész emberiség élelmezését veszélybe sodorhatja. A film erre a
problémára keresi a megoldásokat, arra, hogyan lehetne függetleníteni az élelmiszertermelést a
fosszilis energiahordozóktól, és egy sokkal természetközelibb és környezetbarátabb, alacsony
energiafelhasználású gazdálkodási formára áttérni, mint amilyen a permakultúra.
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4. A film utáni beszélgetés során sokféle téma felvetődött. Ezek közül néhány:

    
    -  Márta elmesélte, hogy annakidején Bokorligeten ők is próbálkoztak a permakultúra
megvalósításával, hívtak is hozzá egy szakértőt, aki megtervezte a permakultúrás kertet, de
valahogy nem sikerült olyan jól, mint várták.   
    -  Felmerült az, hogy milyen fontos, hogy minél több helyi kiskert legyen, ahol az emberek
saját maguknak képesek megtermelni a gyümölcsöket és a zöldségeket, amely a számos
környezeti előny mellett azért is fontos lenne, mert ezáltal sokkal kevésbé függenénk az
élelmiszerellátástól és az importtól. Habár a fővárosban és környékén ez sajnos nem jellemző,
azért vidéken még mindig sokan művelik a kertjeiket. Fontos lenne, hogy a következő
generációt is rádöbbentsük ennek a fontosságára.   
    -  A Gödöllői Helyi Élelmiszertanács (G7), amelynek Kristóf is a tagja, szintén ezt támogatja.
Sokan még mindig azt gondolják, hogy Gödöllő és környéke nem alkalmas a
növénytermesztésre, és ezt a tévhitet igyekeznek megváltoztatni az emberekben.   
    -  A permakultúra nagyon érdekes, mindenkinek megragadta a fantáziáját, abban viszont
megegyeztünk, hogy rengeteg elméleti tudás, gyakorlati tapasztalat és elszántság kell ahhoz,
hogy sikeresen megvalósítható és önfenntartó legyen, mint ahogy a filmben is láttuk. Az
ugyanis, hogy hol, milyen növényeket, milyen társításokkal tudunk sikeresen meghonosítani,
nagyon függ a helyi adottságoktól, nem csak nagy léptékben, hanem még akár a saját
kertünkön belül is. A másik probléma, hogy nagyon nehéz feladni azokat a hagyományos
kertművelési nézeteket, amikben felnőttünk (pl.: hogy a földet szántani kell).   
    -  Kinga felvetette, hogy azért általában a kertművelés nagyon sok időt igényel, és az jó,
hogy magunknak termelünk, de emellett másra (pl.: munkára) nem nagyon marad időnk, így
például a család, a gyerekek iskoláztatása, stb. problémás kérdések. Erre megoldás lehet a
közösségi kertészkedés, amikor több család összefog, és ugyanazt a kertet művelik, így sokkal
kevesebb időbe és energiába kerül. Ilyen próbálkozás Gödöllőn is van, 2 klubtagunk a
családjaikkal összefogtak még 4 másik családdal és közösen művelik az egyikőjük kertjét.
Felvetődött, hogy ez komoly bizalmi kérdés is, ezért nehéz az elterjesztése.   
    -  Innen eljutottunk oda, hogy az egész olajproblémának csak egy aspektusa az
élelmiszertermelés, de igazából életünk minden területére hatással van, a kultúrára, az
oktatásra, a közlekedésre, stb. Ha tehát meg akarjuk oldani a problémát, az egész életünket
gyökeresen át kéne strukturálni....   

    

    

  

  

A következő      klubtalálkozó időpontjáról később adunk tájékoztatást. A helyszín a
szokásos lesz: REGINA NőHáz, Gödöllő, Röges utca 66.
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