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A FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSTŐL 
A MEGVALÓSULÁSIG

Már sokszor és sokféle módon volt szó az Országépítőhasábjain 
is a Dörögdi-medencében folyó fejlesztési munkákról. Most 
mégis fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk egyik aspektusát.

A Dörögdi-medencéén Alapítványt azért jegyeztettük be 
1995-ben Zürichben, hogy pénzforrásokat szerezzen Svájcból a 
térségben megfogalmazott célok közül elsősorban a mezőgazda
ság, azon belül is a biológiai mezőgazdaság fejlesztésének segíté
sére, a táj énekeinek megőrzésére és gazdagítására. Az alapít
ványi négytagú kuratórium irányítja, svájci részről Susanne Züst 
elnök, Kukorelli Pál ésjiri Videtic, magyar részről Vásárhelyi Judit.

A táj természeti, kultúrtörténeti értékei, annak sajátosságai 
és elevensége csak az ott élő emberek tevékenysége által tartható 
fenn, őrizhető meg. Mindennek ellentmond az a tény, hogy az 
európai kultűrtáj az elmúlt évszázadban óriási változáson ment 
keresztül, amelynek sajátossága a mezőgazdaság iparosodása 
és kemizálása, ezáltal a mezőgazdaságból élők számának radiká
lis csökkenése, a tájhasználat megváltozása. Az ipar mindent 
átható dominanciája a hagyományosan mezőgazdasági orszá
gokra is rákényszerítette az iparosodást, amely annak a hagyo
mányos paraszti gazdálkodásnak a felbomlásához vezetett, 
amely egykor az európai kultúrtájat létrehozta. A világgazdaságot 
mozgató ipar bevételei lehetővé tették a fejlett országoknak, 
hogy támogassák saját mezőgazdaságukat. Ez olyan folyamatot 
indított el, amelynek során egy mezőgazdasági terület nem csu
pán természeti és táji adottságai miau lesz piacképes.

A kezdeményezők (Susanne Züst geobotanikus, Andrews 
Bosshardt tájépítész, I lerczeg Ágnes és Szűcs Gábor a Pagony 
tájepítészei, Vásárhelyi Judit a Független Ökológiai Központ 
vezetője, Ertsey Attila a Kör Kft. építésze) közös pályázaton svájci 
állami pénzeket megnyerve, svájci oldalról magántámogatásokat 
is szerezve indították el az első közös programot, a medence 
első gazdafórumát. A szervezéskor több kérdés merült fel ben
nünk: Vajon milyen irányba indulnak el a változások a földek 
privatizálása után, s milyenné alakul a birtokstruktúra anon a 
területen, ahol a háború előtt még a meghatározó jövedelem a 
mezőgazdasából származott, míg a nyolcvanas évek végén a 
munkaképes lakosság zöme a környező lelepülésekipari üze
meibe, bányáiba ingázott? Vajon ki tudja folytatni, jobban mond
va újrakezdeni a területek megművelését? Mi kell ahhoz, bogy 
a fiatalokban is felébredjen az érdeklődés a mezőgazdasági tevé
kenység iránt? Van-a realitása Magyarországon támogatási rend-

Űtmenti fa sorüli elés a Dörögdi-medencében

Jellegzetes tájkép a Dörögdi-m edencében

szerek megléte nélkül új alapokon nyugvó mezőgazdasági tevé
kenységnek?

A svájci barátainkkal való együttműködés során átélhetővé 
vált, hogy Svájcban is hasonló kérdésekkel kell megbirkózzanak, 
hiszen ott is lejátszódott a mezőgazdaságban dolgozók számának 
radikális csökkenése, a fiatalok falvakból történt elvándorlása, 
annak ellenére, hogy a tendenciák mögött más történelmi és 
gazdasági háttér áll, s annak ellenére, hogy a svájci állam támoga
tási rendszerrel próbálja stabilizálni a jelen helyzetet,

Óriási lehetőséget jelentett a svájci partnerekkel való együtt
működés több szempontból is. Megéltük két különböző világ, 
gondolkodásmód, kultúra találkozását, amelyre legjellemzőbb, 
bogy egyugyanazon dolog, fogalom kapcsán a svájciak figyelme 
a tárgyi realitás vélt talaján marad, míg bennünk a szociális hely
zet, s saját ideáink realitásként való megélése társul. A szakmai 
tapasztalatcsere konkrét programok kapcsán válik kölcsönösen 
inspirálóvá. Az anyagi segítségnyújtás pedig bebizonyította, hogy 
kezdő anyagi támogatás felszabadíthatja a belső erőforrásokat.

A kezdetekben évente kétszer, most évente legalább egyszer 
sor kerül gazdafórum szervezésére a Dörögdi-medencében. Tali
ándörögd akkori polgármestere, Fazekas Miklós oroszlánrészt 
vállalt ennek a kezdeményezésnek a medencében való meg
gyökereztetésére. Az első fórumok a medence gazdálkodóit és 
érdeklődőit hívták össze egy hétvégi együttlétre, ahol megtárgyalták 
a kisebb és nagyobb területeken gazdálkodók nehézségeit. Szinte 
reménytelennek tűnt az adott helyzetben bármit is tenni. Nincsenek 
gépek, nincsenek állatok, nincsenek hitelek, nincs piac. Nines 
állami támogatás, de koncepció sem. Nines szaktanácsadás, nincse
nek gazdasági szerveződések, nines helyi élelmiszerfeldolgozás, 
az ifjabb nemzedékekben nines kedv, érdeklődés, nem látnak eg
zisztenciális lehetőségei a mezőgazdaságban. A biológiai mező- 
gazdaságban pedig ismeretlenül is kételkednek.

Az 1998-as gazdafórum résztvevőinek egy csoportja
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A résztvevő gazdák elmondták, bogy mire lenne elsősorban 
szükségük. Gépekre, gazdakörre, szaktanácsadásra, pénzre, piac
ra, piacszervezésre. Ebből a kívánságlistából bontakoztak ki az 
Alapítvány programjai. Taliándörögdön megalakult a gazdakör. 
Az egyik gazdafórumon, pedig megválasztották Ware Borbálát 
biotanácsadónak, aki maga is gazdálkodó, a medencével hatá
ros Sátormapusztán. Azóta is járja a medencét, segíti a gazdákat 
és keresi a lehetőségeket a biogazdálkodás számára. A helyi termé
kek megjelenítésére a Kapolcsi Művészeti Napok adlak alkalmat.

Svájci szakemberek felmérték, hogy jő minőségű, használt 
svájci gépeket lehet összegyűjteni svájci gazdáktól, Mára már öt 
kamionnyi gép érkezett a gazdakörhöz, ahol a gépeket elosztot
ták. Ez sok kérdést vetett fel. Lehet-a a gépparkot egyben tartani 
és gépkört kialakítani, vagy kerüljenek egyéni használatba a 
gépek? Tapasztalható volt, hogy mindenféle szövetkezéssel szem
ben nagy az ellenérzés, ami a racionalitásnál is erősebb Erőgépre 
is szükség lenne, az Alapítvány részben támogatná ennek be
szerzését, de in is kérdéses, hogy kik és hogyan használják, A 
gépekei adományozó svájci parasztok a Dörogdi-medence gaz
dáinak meghívására ellátogattak Taliándörögdrc. Közösen élhet
ték meg, bogy' a paraszti munka ott is és itt is nehéz és küzdelmes, 
mégis szép és a legmélyebb kötődést jelenti a tájhoz.

A Dörögdi-medence tájának gazdagítása  az alapítvány 
egyik legsikeresebb, idén negyedik alkalommal meghirdetésre 
kerülő programja. A medencében, élők közül mindazok pályáz
hatnak és egyszeri támogatás nyerhetnek, akik a táj ökológiai, 
hagyományos tájhasználati, értékes tájelemeit védeni, ápolni, 
fenntartani, vagy visszaállítani szeretnék. Évente közel egymillió 
forint áll rendelkezésre fasorok, mezsgyék, erdők telepítésére, 
elhanyagolt vízfolyások, források rendbetételére, gyümölcsösök 
telepítésére, régi gyümölcsfajták újratelepítésére, oltására, dűtő- 
utak javítására, újjáépítésére, a táj történelmi jelentőségű helyei
nek, építményének felújítása, a falu számára fontos helyek rend
betétele, kialakítása számára. Magánszemélyek a célokra fordí
tandó összeg 50 %-át, civil szerv ezetek és önkormányzatok a 
teljes összeget megpályázhatják. A pályázók szakmai segítséget 
kaphatnak a Pagonytól, valamint a biotanácsadótól. A pályázatok 
elbírálásánál elsődleges szempont a táj karakterének megfelelő, 
elsősorban honos fajok, illetve hagyományos kultúrák telepítése, 
valamint a medence organikus fejlesztésével való összhang. A 
pályázat eredményeképp terméskővel burkolt vizesárok, tóka 
jött létre, dűlőutak kerültek felújításra, elindult az öcsi öreg teme
tő gondozása, pihenőhely kialakítása, erdők és gyümölcsösök 
települtek.

A program keretében telepített gyümölcsfák kapcsán felme
rült a hagyományos gyümölcsfajták fel térképezésének, gyűjte
ményének, esetleg faiskola a létrehozásának gondolata. Most 
van kidolgozás alatt, hogy hogyan lehetne egy ilyen programot 
beindítani a térségben.

A taliándörögdi Ars Topia Alkotótábor munkájának eredménye, 1997; 
jobbra: a kultúrtáj-program keretében létesült kert részlete

A tájgazdagítási program kapcsán indult el a kapolcsi iskola 
mintakénjének létrehozása a tanárok, gyermekek és szülők össze
fogásával. Más forrásokból is pénzt szerezve egyedülálló iskolaker- 
tészeti könyvet adtak ki. Tavaly indult be a  gyógynövénytermesztési 
program. A svájci partnerek felkutatták, hogy hogyan lehetne a 
medencéi jen megtermelhető gyógynövényeknek piacot teremteni. 
Az alapítvány két évig inkubálja a kezdő vállalkozást, amely időszak 
alatt a termesztésben résztvevők megtanulják a gyógynövényter
mesztést, a gyűjtés és a szárítás módját. Felvállalja a szervezést, 
szakmai tanácsadás költségeit, s garantálja a felvásárlást, a svájci 
piacon való értékesítést, finanszírozza a szárítóberendezést, a hazai 
gyógynövényszakemberek bevonását a munkába. Ez idő alatt létre 
kellene jöjjön a vállalkozókból egy termelési szövetkezés, amely 
már maga tudja értékesíteni terményt. Az első évben a körömvirág 
termesztésével kísérleteztek, A vállalkozóknak sok próbát kellett 
kiállniuk. Nem kis vesződséggel járt a vetés, majd a gyomtalanítás, 
az érett virágok begyűjtése a tűző napon, a  szárítás, Sajnos nem 
sikerük időben megszervezni a szárítóberendezés felállítását. Mégis 
a táj pici aranysárga nadrágszíjpareellákkal gazdagodott, s elindult 
valami azok által, akik idén ismét nekilátnak a termesztésnek, s az 
idei program szerint a gyűjtésnek is.

Többször felmerült, hogy a jelenlegi gazdálkodási körülmé
nyeknek megfelelő hitel hiányát egyedül a helyi önsegélyező 
takarékpénztárak felállítása segíthetné. Sajnos a  mai magyaror
szági banki törvények ezt nem teszik lehetővé.

Az Alapítvány lehetőséget kínál fiatal gazdálkodók számára 
svájci gazdaságokban gyakorlatot szerezni. Étre még senki sem 
vállalkozott, aminek csupán egyik oka a nyelvismeret hiánya.

Lehetőség kínálkozik biozöldség-termesztési program bein
dítására is. Az Alapítvány munkáját a kuratóriumi tagok és a prog
ramokba bevont szakemberek segítik svájci és magyar oldalon 
egyaránt. 1998-ban megszűntek azok a svájci források, amelyek 
eddig a Magyarországon folyó svájci-magyar együttműködési 
programokat segítették. Az Alapítvány akkor teljesíti be kitűzött 
célját, ha jelenlétére már nem lesz szükség. Ha mindezek a tevé
kenységek és intézmények önmaguktól működnek piaci és tár
sadalmi szinten egyaránt.
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Vác Középvárosi Temető -  A középvárosi római kain>1 ikus temetőt a 1960-ban a váci körút tervei miatt záratta be a város. Ez volt Vác legrégebbi és leggazdagabb 
temetője, számos a város számára fontos személyiség és többek között Landerer Lajos nyomdász nyughelye. A terv a domborzati adottságokra építő 
parcellakiosztással, a jelentős értéket képviselő felhagyott kriptaállomány felhasználásával és új kriptahelyek nyitásává 1, gyepes umamezőkkel, ravaiakjzőépület 
kialakításával adott olyan javaslatot, ahol a költségek a bérleti díjaktól vissza térülnének. A temető megnyitása ügyében 1995 óta nem történt előrelépés, a 
terület állapota fokozottan romlik tovább. A számítások érdekessége, hogy a terület teljes szanálásának költségei vetekszenek az újranyitás költségeivel.

Balatonlelle, Hoüday park — játékpavilonok egy század  eleji villa kertjében. A ken struktúrája és a pavilonok vonat-jellege a játszókért hangulatát erősítik.

Tihany, központi tér -  a feladat az  volt, hogy olyan teret fogalmazzunk meg, amelynek egyik része parkolóként, szabadtéri színpadként is használható. 
A tihanyiak inkább városias jellegű teret szerettek volna, amivel sem mi, sem  pedig a műemlékvédelem nem értett egyet. M egpróbáltuk megfogalmazni 
a hely atmoszféráját, amelyet nagyreszt sikerült érvényesíteni. Egyedi tervezésű, kivitelezésű fapadok, term éskő burkolat és évelőkiültetések, terméskő 
lépcsők adják ma m eg a tér hangulatát.
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Bonnya, Somogy kenje vendégház -  a falusi vendégvárásra szervezett épületegyüttest a som ogyi táj karakterét jellemző kert fogja körül. A növényzet, 
a burkolatok, támfalak anyaghasználata hagyományos. A koros fák és a sok évelő, virágzó növény m ár az első évben szép  kertet eredményezett.


