Zöldfelületek

Kertépítők Budapesten
Az Európai Kertépítők Szövetsége (European Landscape Contractors
Association – ELCA) Budapesten rendezte az Európai Kertépítők Találkozóját.
A szervezet tagjai minden évben más országba utaznak, ahol lehetőség nyílik
a helybéli szakemberekkel való találkozásra, az adott ország legújabb kertépítészeti
eredményeinek megtekintésére, a tapasztalatok megvitatására.

Magyar minták
Szabó József vezérigazgató a cég margitszigeti telephelyén
ismertette a Főkert Nonprofit Zrt. tevékenységét, feladatait,
majd a sziget kiemelt zöldfelületi részeit, köztük a Rózsa
kertet, a Japánkertet és a Virágoskertet járták végig a vendé
gek a cég szakembereinek vezetésével. A találkozó résztve
vői a Green City minta-projektként ismert Gundel étterem
kertjét, a Fővárosi Állat- és Növénykert kertépítészeti fej
lesztéseit, a díjnyertes Green House Irodaház belső kertjét
és extenzív zöldtetőjét, a megújult Kossuth teret, a közös
ségi tervezés eredményeként megszépült Teleki teret, illet
ve Kazsuk Béla kertészmérnök, kertépítő magánkertjét lá
togatták meg.

Megyesi Éva és a FŐKERT Nonprofit Zrt. felvételei

uv A szakmai találkozó résztvevői a Margitszigeten
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Magyar Kertépítők Orszá
gos Szövetsége (MAKE
OSZ) által szervezett kétna
pos rendezvényen közparko
kat és magánkerteket látogat
tak meg a szakemberek Bu
dapesten. A szakmai találko
zó tapasztalatairól Vincze Tamást, az ELCA Commitee of
Firms elnökét kérdeztük.
• Milyen tapasztalatokkal zárult az ELCA szeptemberi hazai rendezvénye?
– A 24 ország 350 cégét
tömörítő szövetség tagjai
közül hatvanan vettek részt
a kétnapos szakmai rendez
vényen, a tartalmas progra
mok során bemutatott közté
ri és magánprojektek részle
teit magas színvonalú kivite
lezői és tervezői vezetéssel
ismerhették meg a résztve
vők, így jó keresztmetszetet
kaptak a mai magyar tájépíté
szetről. Szinte minden bemu
tatott témában kimagasló
volt a fenntarthatósági, a
Green City alapelvek érvé
nyesülése.
Az összképet tekintve a
résztvevők véleménye szerint innovatív, fenntarthatósá
gi szempontokból kimagasló
szakmai tartalmú kerteket,
zöldterületeket láttak.
A szakmai látnivalók azon
ban csak az egyik előnye volt
a találkozónak. Egymás meg
ismerése, a vélemény- és ta
pasztalatcsere, a baráti és üz
leti kapcsolatok építése talán
még ennél is fontosabb.
Drámai volt látni, hogy
amíg a több ezer kilométer
ről, Japánból, Kanadából és
Európa számos országából
érkező szakemberek és cég
vezetők számára érdekes és
értékes volt az ilyen esemé

nyen való résztvétel, addig a
hazai szakma teljes közön�
nyel viseltetett, a szervezők
szűk körén kívül gyakorlati
lag nem volt résztvevő Ma
gyarországról.
Az ELCA tagjai olyan „sztár”
tervezők és kivitelezők, vagy
az év tájépítészei is, mint pél
dául Andre Goumare Belgi
umból, Nico Wissing Hollandi
ából, Peter Berg Németország
ból. Franciaországból, Finnor
szágból, Angliából, Csehország
ból, Bulgáriából, Lengyelor
szágból, Kanadából is eljöt
tek profi kertépítő cégek. A
japán kertépítészet kimagas
ló nemzetközi nagykövete,
Kosugi mester a fiával és ter
vezőjével együtt állandó, lel
kes résztvevője az ELCA szak
mai kirándulásainak.
• Milyen szempontok
szerint választották ki a
rendezvényen bemutatott
köztereket és magánkerteket?
– Az volt a célunk, hogy az
alkotás megmutassa a mai ma
gyar tervezői és kiviteli mun
kák keresztmetszetét, ugyan
akkor haladó és innovatív is
legyen.
• Milyen új irányzatok
jelentek meg a közelmúltban Európa kertépítészetében?
– Véleményem szerint a
fenntarthatóság irányába moz
dul el most minden.
• Az európai kertépítők
Budapesten a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. által szervezett Green City
konferencián is részt vettek, annak az egyik legfontosabb eseménye a Budapesti Zöld Charta aláírása volt. Mi a legfontosabb
üzenete a Budapesti Zöld

Szakoktatás

Folytatódik
az agrárösztöndíj-program

u Kötetlen beszélgetés Kazsuk Béla kertjében

A Földművelésügyi Minisztérium magyarországi agrárösztöndíj-programmal támogatja a világ fejlődő országai
nak tehetséges diákjait.
Korábbi magyar kormányösztöndíjas külföldi hallgatók
„Alumni” (Öregdiák) találkoztak Budapesten. A magyar
kormány által szervezett rendezvényen olyan Magyarorszá
gon diplomázott hallgatók vettek részt, akik tanulmányaik
elvégzése után visszatértek hazájukba, és ott kamatoztat
ták megszerzett tudásukat.
Az eseményre mintegy 150 egykori hallgató kapott
meghívást, akik közül sokan hazájuk politikai, üzleti és tu
dományos életében is kiemelkedő szerepet játszanak. A ve
lük való újbóli kapcsolatfelvétel kiváló lehetőséget teremt
het a magyar kormány által befektetett szellemi és anyagi
erőforrások hasznosítására, megtérülésére.

Fotó: FM

u Látogatás a Teleki László téren (Budapest, 8. kerület)

Chartának a lakosság és a
döntéshozók felé?
– A fenntartható tájépíté
szet és a zöld infrastruktúra
fejlesztése a jövő települései
nek elengedhetetlen része
kell hogy legyen, a természet
és az ökoszisztéma ingyenes
ökológiai „szolgáltatásai” nél
kül ugyanis romlik a városok
ba betelepülő emberek élet
minősége, sőt, élhetetlen vá
rosok jönnek létre. A termé
szet körforgásának megérté
se, annak tudatos és a komp
lex tervezési folyamatban tör
ténő használata nélkül nem
épülhetnek fenntartható zöld
felületek, városi parkok.
A „zöld” nem költség, ha
nem befektetés, olyan érték,
ami az esztétikumon kívül
mérhetően tiszta levegőt te
remt, véd a hősziget-hatások
és az áradások ellen, csök
kenti az éghajlatváltozás ká

ros következményeit, élette
ret ad az állat- és a növényvi
lágnak, de legfőképp szolgál
ja az embert, és közgazdasági
hasznot is hajt. A zöldfelüle
tek létrehozása befektetés,
amely gazdasági, társadalmi
és környezeti hasznot hoz or
szágos, területi szinten épp
úgy, mint az egyén életében.
• Mit jelent a Budapesti
Zöld Charta aláírása a magyar Green City mozgalom és a kertépítő szakma
számára?
– Hatalmas siker, hogy
Strasbourg, Milano, Zürich után
Budapesten is középpontba
került a zöld multifunkcioná
lis szerepe és értéke nemcsak
a szakmai szervezetek és a
szakemberek, hanem a dön
téshozók, politikusok, önkor
mányzati szakemberek szá
mára is.
Megyesi Éva

A Földművelésügyi Minisztérium által gondozott FMFAO ösztöndíjprogram hallgatói közül többen részt vettek
a rendezvény agrárszekciójában. Tóth Katalin, a Földmű
velésügyi Minisztérium helyettes államtitkára bemutatta a
Földművelésügyi Minisztérium által szponzorált ösztöndí
jas programot, amely az ENSZ legnagyobb szakosított szer
vezetével – az élelmezési és mezőgazdasági kérdésekkel
foglalkozó FAO-val – megkötött megállapodás alapján mű
ködik. A program indulása óta több mint 190 hallgató vé
gezte el nálunk sikeresen tanulmányait és tért vissza hazá
jába. A beiskolázottak összesített létszáma napjainkra elér
te a 250-et. Az ösztöndíjasok a világ minden tájáról, jellem
zően olyan élelmiszerhiánnyal küszködő országokból ér
keztek, ahol a lakosság ellátásában a fiatal nemzedékre ki
emelt szerep hárul, és ahol a szegénység elleni küzdelem
ben a tudásalapú termelésnek döntő szerep jut.
A Földművelésügyi Minisztérium 2015 szeptemberé
ben FM-FAO Alumni Klubot hozott létre a volt ösztöndíja
sokkal való együttműködés érdekében. Tóth Katalin hang
súlyozta, hogy az ösztöndíjasok által teremtett kapcsolatok
nemcsak a képzett hallgatók életpályája, hanem Magyaror
szág és a partnerországok részére is fontosak. A helyettes
államtitkár reményét fejezte ki, hogy a hazájukba vissza
tért hallgatók országaik „nagykövetei” lesznek, és számíta
ni lehet rájuk nemzetközi kapcsolataink építésében. A
földművelésügyi tárca elkötelezett az ösztöndíjas program
folytatása iránt. 				
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