A Nap és a Zöld Város

A Zöld Város Mozgalom célja, hogy az élő zöldfelületek óriási jelentőségét mind a lakosság, mind a döntéshozók számára
az általuk ingyen nyújtott szolgáltatások tömegének számszerű kimutatásával materiális-tudományos síkon bizonyítsuk,
kezd lassan beérni.
Azonban a települési élő zöld
rendszer, a Zöldinfrastruktúra,
továbbra is a műszaki
infrastruktúrák mögött ballag
prioritásban, leginkább a rutin
beidegződéseknek
köszönhetően.
Hogy e tudati gátak
megnyíljanak, szükségét
éreztük a legújabb tudományos
eredmények – pl. asztro- és
kvantumfizika és -biológia –
figyelembe vételével egy olyan
aspektust is megmutatni, mely
magának az Életnek az újraértelmezését kívánja meg. A földi élet és a Nap élet kapcsolata új perspektívát nyit e téren.
Az élet életet szül és életet kíván. Az egyre növekvő városokban az egyre növekvő emberi tömeg életet – zöldet – kíván
maga köré, mert a pusztán műszaki létesítmények között összezsúfolódva az elidegenedés, a jóllét hiánya fokozottan
jelentkezik.
Bolygónkon az élet fő forrása a NAP. A nap nucleo-asztrofizikai kutatása meglepő (?) módon a biológiához, az élet
kozmikus törvényéhez vezetett. A régi társadalmak avíttasnak gondolt élet alapú nap tisztelete és a modern tudományok
eredményei összeértek!
Milyen hatása van a Napnak és ez által hogyan fogalmazódik át az élet definíciója? Mit jelent ez a társadalom, a városi
lakosság számára? Milyen feladatokat ad, illetve milyen lehetőségeket kínál ez a városi társadalomnak?
Hogyan tudnak a különböző szakterületek az élettel, magával a nappal és primer hasznosítójával, a városi élő természettel,
a Zöldinfrastruktúrával együtt gondolkozni? Lehet-e marketing fenntarthatóságból a valódi, élet alapú fenntarthatóságot
létrehozni a politika-, társadalomtudományok, a tájépítészet, az építészet, az ökológia, a vízgazdálkodás-mérnöki, a
„smart”megoldások, a közművek stb. területeinek interdiszciplináris eszközrendszerével?
Hogyan próbálkozik a tájépítészet – mint a városi zöld élet letéteményese – az egyes projectekben a fentieket
megvalósítani?
A fentiekre keresik a választ előadóink, ki-ki a maga szűk szakterületén, de a fő szervező erőt – a Napot és földi
nagyköveteit: a Fákat/zöldet – figyelembe véve.
Záró akkordként a kört a Zöldinfrastruktúra gerincét alkotó fák lelke-szelleméről szóló előadás zárja, visszakötve a földi
életet a Naphoz.
Izgalmas interdiszciplináris kalandra hívunk minden városi döntéshozót, tervezőt, kivitelezőt, kutatót, diákot és érdeklődőt!
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