
A tervtanácsi állásfoglalások, szakvélemények alapján 
adja ki az iroda a területi főépítész hivatalos állásfoglalását.

A tervtanácsok elé nemcsak a kötelező ügyek kerül
nek; számos esetben kémek szakmai konzultációt, állásfog
lalást is, melyek lehetővé teszik, hogy az épített környezet 
alakulásánk minőségét is figyelemmel kísérjük, és befolyá
soljuk. Egy-egy munka bírálatához alkalmanként opponen
seket is felkérünk.

A tervtanács ülései nyilvánosak és rendszeresek; bárki 
érdeklődő részt vehet, meghallgathatja ezeket a megbeszé

léseket. A szakmai visszhang túlnyomóan elismerő volt, 
ami elsősorban a létezésének szólt, hogy ismét találkozha
tunk - némi szünet után - ilyen szakmai körben. A kollégák 
örülnek annak, hogy a nagy tervezővállalatok széthullása 
után a szakmán belül egy érdemi találkozási lehetőség jött 
létre. A társadalmi szervezetek, melyek korábban rendsze
res szakmai találkozókat szerveztek, nem adnak lehetőséget 
a konkrét kérdések megvitatására, aminek során általános 
kérdések is napirendre kerülhetnének.

(összeállította Gerle János)

LIBICKOZMA
RÉSZLETEK A KÖRNYEZETTANULMÁNY ÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SZÖVEGÉBŐL

El kell hogy mondjak itt egy megható élményt. A pécsi 
urbanisztika szakos főiskolai hallgatókkal nyári felmérési 
gyakorlatot szerveztünk Libickozmán, ebben a már csak alig 
néhány család által lakott aprófaluban Kaposvártól néhány 
kilométerre. A feladat az volt, hogy dolgozzunk ki olyan 
akciókat, amelyekkel a falu fennmaradása biztosítható. Az 
első napon be sem akarták engedni a gyerekeket. A második 
napon már sütemény várt rájuk, a harmadik napon pedig 
kénytelenek voltak háromszor, néhol negyedszer is ebédelni, 
mert mindenhol főztek nekik. Csak egy nap kellett ahhoz, 
hogy feloldódjon több évtized görcse, a bizalmatlanság. A 
búcsúestén - a köz\>ilágítást a telihold szolgáltatta - minden 
ház előtt szerenádot adtak a gyerekek. Felejthetetlen élmény 
volt, ahogy a meggyötört öregecskék lassan kibotorkáltak a 
kapu elé, és sírva arra kérték a diákokat, hogy jöjjenek 
vissza, ha lehet, még idén. Mert a jövő  tavaszt nem biztos, 
hogy megérik. Nem szégyellem, én is elsírtam magam. Azt 
hiszem, jobban nem tudnám érzékeltetni, hogy mit kellene 
hogy jelentsen ma az urbanisztika. Aki ezt nem érti, az ne is 
foglalkozzon vele.

Minden baj, félreértés feszültség végső oka a teljesség 
megbomlása. Márpedig minden, ami változik, fejlődik, ál
landó bomlásban van. Ki képes ebben az állandóan bomló 
és épülő világban a folyton újjászerveződő egészségeket 
nyomon követni? A szaktudományok állandó kísértése, hogy 
saját nézőpontjukat tartják meghatározónak, vagyis a részt 
összetévesztik az egésszel. De egész emberi létünknek is 
tragédiája, hogy ismereteink - Szent Pál szép kifejezésével 
élve - "rész szerint valók". Ha nem is tudjuk maradéktalanul 
megvalósítani, mégis törekednünk kell egyfajta dinamikus 
egész-látásra.Az urbanisztika ebben az értelemben nem 
több, de nem is kevesebb, mint nyitottnak lenni az emberi 
környezet dinamikus egész-látására. Az urbanista pedig 
olyan ember, akinek van becsületes szakmája, de ezt átitatja 
az emberi környezet legkülönbözőbb, egymással kölcsönha
tásban álló problémáival szembeni hivatásszerű nyitottság

... Ma egy fiatal építész azzal hagyja el az egyetemet, 
hogy előbb-utóbb legalább egy foghíjat, de inkább egy nem
zeti színházat fog  tervezni. Az urbanistának sokkal nagyobb 
alázattal, de az összefüggések sokkal biztosabb ismeretével 
kell közelíteni az emberi környezethez. Szerepe inkább a ko
vászhoz hasonlítható, és amit tesz, az inkább szolgálat. Ezt a 
tevékenységet csak elhivatottsággal lehet betölteni.

dr. Meggyesi Tamás

ELŐZMÉNYEK

A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán 1991.őszén 
beindult az önálló urbanisztika szakos oktatás. Célja az, 
hogy felsőfokú képesítéssel rendelkező szakembereket bo
csásson az önkormányzatok, a hatóságok és városgazdálko
dási üzemek rendelkezésére. A nyári szakmai gyakorlatot a 
Főiskola elsősorban a falvakban kívánta megszervezni, így 
ez a szándék találkozott Szabó Tünde, Somogy megyei fő
építész ajánlatával, akinek kezdeményezésére az első fel
mérési gyakorlat helyszíne Libickozma lett. A mintegy 20 
hallgató és négy oktató egyhetes munkájának feltételeit a 
Somogy Megyei Közgyűlés, valamint az Országos Műem
lékvédelmi Hivatal biztosította, de segítséget nyújtott a he
lyi önkormányzat, valamint a Somogy TSZ. is. Az elszál
lásolást három lakóházban lehetett megoldani; a "főhadi
szállás" Kelemen Mariann panziójában volt.

A felmérési munka 1992. július 5-11-ig tartott, s ezt 
követően a hallgatók a főiskolán feldolgozták az anyagot. 
Az őszi félév során került sor az anyag véglegesítésére, va
lamint a településfejlesztési javaslatok kidolgozására. A 
mellékelt néhány kézirat tanúskodik arról, hogy a gyerekek
- fiatal koruk ellenére - éretten, hozzáértéssel és empátiával 
voltak képesek foglalkozni a falu sorsával.

ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK:

Libickozma fejlődésénak legnagyobb akadálya, de 
ugyanakkor egyik vonzereje is a viszonylagos elszigetelt
ség, a háborítatlan csend, a még zavartalan természeti kör
nyezet közvetlensége, és az érintetlenség. A rohamosan fo
gyó népesség és az elöregedés ugyanakkor arra hívja fel a 
figyelmet, hogy megfelelő és hatékony településpolitika, 
valamint külső segítség nélkül a falut pusztulás fenyegeti. 
Szerencsére az utóbbi években többen is felfedezték a kör
nyékben rejlő potenciális lehetőségeket. Ennek nyomán te
lepedett le itt és épített panziót Kelemen Mariann, ezért köl
töztek le budapesti művészek és természetbarátok, és ezért 
kerülhetett sor a falu felmérésére is. A helyszíni beszélgeté
sek és vizsgálatok alapján a népesség megtartásának, és a 
falu gazdasági-társadalmi megújulásának a következő lehe
tőségei és feltételei fogalmazódtak meg:

1. A mezőgazdaság és a fold privatizációja révén 
tovább kell erősíteni a gazdálkodást, azon belül is 
elsősorban az állattartás lehetőségeivel lehet 
számolni.
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2. A növénytermesztési kultúrák közül elsosorbn a 
gyógynövények termesztése és feldolgozása 
nyújthat megélhetést.

3. A gyógynövényekre épülő természetes kúrák 
kidolgozását és a vele összeköthető gyógy turizmus 
a balatoni idegenforgalom kiegészítéseként 
nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatna.

4. A falusi turizmus hálózatába történő 
bekapcsolódással község olyan érintetlen falusi 
környezet biztosításával állhatna versenyhelyzetbe, 
ami sajátos, elsősorban a csendre, egészségre és a 
teljes nyugalomra irányuló igényeket képes 
kielégíteni. Tapasztalat szerint ilyesmire Nyugat- 
Európában egyre inkább van már kereslet; az ott 
megszokott korszerű, városi szintű ellátást szívesen 
cserélik fel a m áT  csak elvétve található zavartalan, 
egyszerű, falusias-természeti környezettel.

5. A falu közvetlen természeti környezete turisztikai 
szempontból is figyelemreméltó. Horgászati 
lehetőségei, és a lovassport kedvelői számára is 
kiváló adottságai megfelelő publicitás mellett 
kedvelt kirándulóhellyé tehetik..

6. A határban lévő baptista kápolna, valamint a falu 
végén fekvő kis templom idegenforgalmi célponttá

tehetők.
7. Az idegenforgalmi vonzerőt jelentős mértékben 

növelné, ha a falu hagyományos ünnepeiről, 
eseményeiről, gasztronómiai és esetleg 
népművészeti lehetőségeiről megfelelő 
tájékoztatást kaphatnának a Balaton déli partján 
üdülők.

A község fennmaradásának feltétele egyrészt az 
adottságok és környezett hagyományok ápolása, másrészt a 
megfelelő publicitás biztosítása. Egyik sem kíván olyan be
ruházást, aminek a fedezete ne lenne előteremthető összefog 
gással, és minimális külső támogatással.

Különösen fontosnak tartjuk a község értékeinek pro
pagálását. Azt a tényt, hogy az elmúlt években megnőtt az 
érdeklődés a falu iránt, ki kell használni. Az idegenforga
lom és az érdeklődés felkeltése egy ilyen aprófalu esetében 
valószínűleg a túlélés leghatékonyabb eszköze.

Javasoljuk, hogy a község keressen magának Ausztriá
ban, illetve az Alpok-Adria-közösségen belül egy hasonló 
nagyságrendű testvérfalut. Az ilyen jellegű kapcsolatok 
hozzásegíthetnek a megfelelő publicitás megteremtéséhez, 
de segítséget is jelenthetnek például épületek felújításában, 
közös rendezvények megszervezésében.

A MÁS MOZAIK Kulturális Egyesület létrejöttének 
igényét a lakótelepi lét fogalmazta meg - mondja Vincze 
Béla, az Egyesület elnöke - kezdetben a Tócóskerthez 
voltunk kötve, ahol nem volt semmiféle közművelődési 
lehetőség. Annyit szerettünk volna elérni, hogy a gyerekek 
és fiatalok olyan közösséget alkossanak, ahol kapcsolatokat 
alakíthatnak ki, közös programokon vehetnek részt, közösen 
művelődhetnek. Sikerült vennünk egy kis házat a 
Zemplénben, Kéked kisközségben, ahol már második nyara 
táboroztatunk gyerekeket - elsősorban a város fiataljait, de 
voltak már ott Hajdúszoboszlóról, Derecskéről, Sárándról, 
Konyárról is önszerveződő csoportok, ifjúsági egyesületek. 
A Bem téri gyermekpszichiátria "lakói" ugyanitt vettek 
részt életmód-táborban, ahol szakemberek is foglalkoztak 
velük. A kékedi ház külön érdekessége, hogy minimális 
pénzből teremtették meg a hegyekben való egészséges és 
tartalmas kikapcsolódás lehetőségét, s tervezik az épület 
átalakítását. Robogány Andrea és Heti Tibor, a MAKONA 
tagjai önköltségen készítették el a terveket. A jövő évben 
már felújított állapotban, ifjúsági közösségi házként várja a 
gyerekeket. (...)

(TÁJ-KÉP, 1993. október)

A bővített és átalakított kékedi ifjúsági ház távlati képe 
(Robogány Andrea rajza)
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