KESZÖV

"Azt kell ennünk, amit az áldott anyaföld megterem,
mindazt változatosan és mértéktartással."
(Atilla királytól)
(https://embers-eg.webnode.hu/ne…/atilla-kiraly-tanitasaibol/)

Kedves Magyar Emberek!
Elindult Hazánkban a konyhakertek, zártkertek újra hasznosítása.
A kezdeményezés célja, hogy a kistelepüléseken – a falvakban, - és a
kisvárosokban lévő elhanyagolt (vagy másra használt) földterületeken elinduljon
újra a hagyományos kertgazdálkodás: Zöldség és gyümölcstermesztés.
Minden tenyérnyi, zsebkendőnyi, apró földterületen. Elengedhetetlen, hogy
őshonos gyümölcsfajtákat (alma, körte, barack, cseresznye, meggy…)
telepítsünk újra.
Az otthonok előtt terebélyesedjenek ismét!
Ültessük tele újra a portákat gyümölcsöt termő bokrokkal! Málna, ribizli,
egres… bokrok elférnek az apró kertekben is. Maghozó fákat (dió, mogyoró,
mandula) ültessünk bőséggel, - mely alapja a növényi tejnek is. A termésből mi
magunk is el tudjuk készíteni az egészséges növényi tejet - takarékosan!
Vegyszermentes zöldségeket (burgonya, répa, káposzta, paradicsom, paprika…)
termeljünk bőséggel! Egyre táguló, fejlődő tudatosságunknak köszönhető, hogy
növekvő igény mutatkozik az egészséges életmód alapjául szolgáló növényi
táplálékra.
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Önállósodásunk útján alapvető állomás eme közös munka. Járjunk nyitott
szemmel, - segítsünk másokat is! Hívjuk fel Mindenki figyelmét erre a
lehetőségre - feladatra!
Mindannyiunk érdeke, hogy a parlagon lévő gyomos földek visszakerüljenek a
gazdaságba; gazdagságba. Ez az EGY Útja - Módja van annak, hogy a romló
életkörülmények ellenére magunk biztosítsuk az egészséges élelmezésünket. Ez
a feladat közös: EGYmást segítve tudunk előre haladni. Elengedhetetlen
Mindannyiunknak megérteni, hogy cselekednünk kell! Itt és Most.
Kezdeményezésünket hivatalos formába öntve megalapítottuk:
a KERTMENTŐK SZÖVETSÉGE EGYESÜLETET, a KESZÖV –öt.
Programunkat széles körben kívánjuk terjeszteni. A Szövetség – a KESZÖV
minden településen keresi azokat az önkénteseket, akik szívesen vennének
részt a helyi KESZÖV csoportok megalapításában és a kertüzemeltetésben. A
KESZÖV kertek kiterjeszthetők a település minden művelés alá vonható
kertjére a gazda beleegyezésével, esetleges részvételével.
Szorgalmazzuk az egészséges életet itthon, a jelenben.
Az utóbbi években elvadult falusi – kisvárosi kertek megmentésére
iskolakerteket is létrehozunk, ahol az – általános és középiskolás gyermekek –
szabadidőben való foglalkoztatása az egészséges életmódra nevelést úgy
szolgálja, hogy egyben a tiszta levegő, a napfény, és az egészséges élelem
növényi alapanyagának megtermelése életre szóló meghatározó élmény marad.
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Az alanyi jogon járó alapjövedelemnek az egészséges ételek megtermelése, lesz az alapja.
A jelentkezéseket a balatoni.agota@gmail.com címen tehetitek meg.
Ahhoz, hogy anyagi forráshoz szervezetten - (pályázatok útján is!)
hozzájussunk, most kell megtenni az első lépéseket.
További szép, békés, dolgos napokat kívánok Mindenkinek.
Baranyiné Balatoni Ágota.
Kartal, 2020. április 16.

