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YOUTH4REGIONS MÉDIAPROGRAM

A Youth4Regions médiaprogram a regionális politikára 
szakosodott újságírók új nemzedékének kiképzését támogatja. 
Arra ösztönzi ezeket az ifjú európaiakat, hogy beszámoljanak az 
uniós finanszírozású projektekről. 

Alább olvasható két újabb cikk a fiatal újságíróknak szóló 
YOUTH4REGIONS blogverseny pályaművei közül. 

Milánó csírázófélben van

Alig fél évszázaddal Krisztus 
születése előtt a római költő, 
Vergilius kifejezte bánatát a földjei 
elvesztése miatt egy idősebb 
honfitársa, Meliboeus melankolikus szavain 
keresztül, aki Rómába kényszerült száműzetésbe. 
Abban az időben az Európában és Ázsiában élők 
fő bevételi forrása a mezőgazdaság volt, az 
emberek legnagyobb része vidéken lakott, míg 
a nagyvárosok az értelmiségiek és politikai 
szereplők csomópontjai voltak. 

A helyzet azóta gyökeresen megváltozott: a dolgozó 
népesség ipari készségeket szerzett, és zsúfolt városi 
központokban él, míg a megművelt területek olyan 

helyekre szorultak vissza, ahol a mezőgazdaságot nagy lép-
tékben művelik. E két véglet között egy steril és lassan mozgó 

területi tipológia jelent meg: az úgynevezett városkörnyéki 
területek, ahol a városi és mezőgazdasági jellemzők összefo-
nódnak, néha sajnálatos következményekkel. 

Az ilyen megoldások elkerülhetetlenül zsákutcába 
vezetnek: újféle környezettudatosság van terjedő-
ben, amely alacsony árú, nulla kilométeres termé-
keket szeretne, amelyeket rendkívül nehéz találni 
egy olyan világban, ahol a vidék nagyon távol van 
a nagyvárosi területektől. Ezenkívül a településeken 
hiányzik a humán tőke homogenitása: a nem fog-
lalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 
fiatalok százalékos aránya drámaian megnőtt az 
elmúlt években; a migránsok városokban történő 

integrációja még mindig folyamatban van; és számos európai 
országban, köztük Olaszországban is agyelszívás tapasztal-
ható a magasan képzett kutatók körében. 

De mi van, ha a városkörnyéki területek fejlesztése megoldást 
nyújt mindkét helyzetre? Vergilius verseit a modern idők visz-
szhangoznák – a gyorsan mozgó nagyvárosi területeknek 
hátra kell lépniük, és emlékezniük kell a bukolikus időkre.

Itt jön a képbe az OpenAgri: az ERFA által finanszírozott projekt, 
az innovatív városfejlesztési tevékenységek olaszországi meg-
jelenése, amelynek célja a város és a vidék modern kapcsola-
tából fakadó, fent említett nehézségek ellensúlyozása. A projekt 
Nagy-Milánóra összpontosít, amely a terméketlen és félig 
elhagyott – nem lakott és műveletlen – területekkel körülvett 
expanzív és rendkívül igényes nagyváros tökéletes példája. 

Francesca jelenleg az olaszországi Bocconi Egyetem 
gazdasági és társadalomtudományi szakán tanul 

alapképzésben, ahol az első tanévben egy 
helyi újságnál szerzett tapasztalatának 

köszönhetően most gazdasági és 
oknyomozó újságírásra szakosodik.
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Az OpenAgri jelmondata az „Új munkahelyekhez új készségek 
a városkörnyéki mezőgazdaságban”, és az a célja, hogy szi-
nergizmust hozzon létre a városkörnyéki központok földterületi 
erőforrásai, a humán tőke és a műszaki haladás között. 

A projektet Rossana Torri, Olaszország Politechnikai Egyete-
mének tanára hívta életre 2016-ban Milánó helyi önkormány-
zatának határozott támogatásával, amely az OpenAgri 
projektre a város élelmiszer-központú politikájának öröksége-
ként és az induló vállalkozások, innovatív kkv-k és a társadalmi 
befogadás erőteljes ösztönzőjeként tekintett. 

Az OpenAgri működésének megértéséhez be kell mutatnunk 
a Cascina Nosedo nevű új projektközpontot, amely Nagy-Mi-
lánó külső részén található. Ez a technológiailag rendkívül 
fejlett és innovatív labor a legfejlettebb kutatási tevékeny-
ségeknek kíván otthont adni, ideértve az OffiCucina, az Aqua-
ponics Greenhouse és a Development Centre (fejlesztési 
központ) projekteket. 

A fejlesztési központ az OpenAgri messze egyik legtermékenyebb 
és úttörő eleme, amelynek célja, hogy úttörő szerepet töltsön 
be az európai városkörnyéki agrár-élelmiszeripari tevékenysé-
gekben. 18 kiválasztott tevékenységre összpontosít, amelyeket 
a környezetvédelmi, technológiai vagy társadalmi megoldásokkal 
kapcsolatos legmodernebb ötletek tesznek egyedivé. 

Például a SMAF – Smart Agriculture for Flowers (intelligens 
mezőgazdaság a virágok érdekében) projekt várhatóan áttö-
rést hozó innovációval jelentkezik a vízfogyasztás optimalizá-
lása terén, azzal a céllal, hogy „többfunkciós és precíziós 
mezőgazdasági projektet hajtson végre, amelynek keretében 
ehető és aromás virágokat termesztenek intelligens mező-
gazdasági megoldások használatával.” 

Egy másik figyelemre méltó tevékenység az IO P-ORTO szövet-
kezeté, amely migránsoknak nyújt elhelyezkedési lehetőséget 
különböző tevékenységek révén, például a világ különböző kert-
jei, városi kertek, egyéni modellek kiválasztása témakörben.

Összefoglalva tehát az EU-tól érkező jelentős támogatás segít-
ségével Milánó városa holisztikus és progresszív küldetésre 
szánta el magát, amelynek célja az élelmezés fenntarthatósá-
gának növelése, miközben új, magas képzettséget igénylő mun-
kavégzési lehetőségeket hoznak létre, növelve a társadalmi 
kohéziót az elfelejtett városkörnyéki területek regenerálásával. 

Vergilius romantikus sorainak bukolikus hangulatát most a 21. 
századi városi élet igényeihez igazították. A város és a vidék 
már nem válik el élesen egymástól, és nem összeegyeztethe-
tetlenek egymással, hanem homogén módon átalakulnak, 
kombinálva a nagyvárosi területekre jellemző technológiai 
fejlődést a vidék területek környezeti fenntarthatóságával. 

 [...] hazánk édes mezeit s e határt odahagyjuk. 
Hontalanul bolygunk: de te, Títyrusom, zugod árnyán, 

Szép Amaryllisedért a vadont epekedni tanítod. (Lakatos István fordítása) 
Vergilius, első ekloga


