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A 2016 tavaszi Permakultúra Kerekasztal beszélgetés folytatásaként 2016. november
17-én megtartottuk az első hazai Permakultúra Szimpóziumot, több mint 20 résztvevővel.
A tavaszi alkalmat követően konkrét lépések történtek a permakultúra kutatása és
felsőoktatási szintű oktatásának elősegítése érdekében. Sikerült összegyűjteni a
permakultúrához kapcsolódó szakdolgozati témákat, amelyek elérhetők lesznek az alap- és
mesterszakos hallgatók részére. Mindeközben a Magyar Permakultúra Egyesület is erősödött
és tovább építette kapcsolatait nemzetközi szinten, amire elsősorban az európai Nyeleni
Élelmiszer Önrendelkezési Fórum adott lehetőséget október végén. Itt megerősítést nyert az a
gondolat, miszerint a gazdálkodók, a gyakorlatban tevékenykedők, az akadémiai kutatók és
oktatók egymásra találása, együttműködése elengedhetetlen fontosságú az olyan társadalmi
mozgalmak fejlődésében, mint a permakultúra.
Ennek jegyében szerveztük a szimpóziumot, amely négy tematikus előadás keretében
a permakultúra különböző dimenzióit világította meg a résztvevőknek, és adott alapot a
megvitatásuknak.
Az első előadást Kardos Etelka tartotta a Magyar Permakultúra Egyesület
megalakulásáról. A hazai permakultúrás mozgalom történetét mutatta be röviden, majd a

nagyszékelyi közösségi kezdeményezés permakultúrás vonatkozásairól mesélt. Ez az előadás
tehát a permakultúra mozgalmi oldalát mutatta be.
Ezután Baji Béla beszámolója következett, amelyben a tápiószelei kísérleti területéről
és a permakultúrás praktikák alkalmazásából nyert tapasztalatait osztotta meg velünk, így itt
volt
alkalmunk
beszélgetni
a
permakultúrás
gyakorlatok
létjogosultságáról,
használhatóságáról, ami egy másik nagy dimenziója a szemléletnek.
A harmadik előadást Dr. Szalai Zita, a Szent István Egyetem Kertészettudományi
Karának docense tartotta a permakultúra kutatásáról és egyetemi oktatásáról.
Végül Hruska Marek és társainak előadása következett az ikladi szociális
gazdaságról, ezt követően pedig a permakultúra társadalmi aspektusait vitattuk meg röviden.
Sajnos az idő rövidsége nem adott alkalmat a mélyreható vitára és eszmecserére,
ezenfelül a szimpóziumnak végül inkább az ismeretterjesztő, népszerűsítő oldala
domborodott ki, kevésbé a műhelymunka jellege, de jó tapasztalat volt a folytatáshoz és
reméljük, hogy sok résztvevő tudása gyarapodott az eseménynek köszönhetően. Történtek
azonban konkrét célkitűzések a jövőre nézve, az egyik, hogy a Magyar Permakultúra
Egyesület és a Szent István Egyetem között egy együttműködést szeretnénk kötni, amely
lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók az egyesületnél, illetve permakultúrás gazdaságokban
tölthessék szakmai gyakorlatukat. A másik, hogy a GATE Zöld Klub tavasszal esedékes Zöld
Forgatagján több népszerűsítő előadást is tervezünk a permakultúráról, ahol a szakdolgozat
lehetőségeket és gyakorlati helyszíneket is próbáljuk majd a hallgatók figyelmébe ajánlani.
Végül arról is megegyezés született, hogy továbbra is szeretnénk folytatni a megkezdett
közös munkát még több résztvevő bevonásával, és 2017 végén egy év múlva újból leülni
közösen a Permakultúra Konferencia során!
Az összefoglalót készítette: Szilágyi Alfréd János

