
REMÉNYI ANTAL, - PULA POLGÁRMESTERE

A Dörögdi-m edence községeinek (Kapolcs, Öcs, Pula, Vigánt- 
petend és Taliándörögd) együttm űködése a Dörögdi-medence 
Környezetvédelmi Népfőiskola keretében, 1991-92 telén alakult ki. 
(Országépítő, 95/1,2) A rendezvény eredm énye az volt, hogy az öt 
község vezetői; polgárm esterek, képviselők, lokálpatrióták rájöttek, 
hogy ez a m edence szerves területi egység, s az előbbrejutás egyetlen, 
vagy egyik feltétele a  közös összefogás. Most ott tartunk, hogy az öt 
község tervezett összefogásával kom plex terv készül; mit, s hogyan 
lehetne - településenként, vagy közösen - megvalósítani. Annál is 
inkább, mivel teljesen kusza a  helyzet, s nem  látunk kiutat. Egyelőre 
csak az előkészítés van folyam atban. A Pagony BT. tervét a községek 
külön-külön, s azután  term észetesen együttesen is megvitatják. Az 
Országos Ökológiai K özpont támogatásával, s az öt község 
összefogásával rem élhetőleg olyan terv készül, melyet a Berni 
Term észettudom ányi In tézet szellemi és anyagi segítségével meg is 
tudunk  valósítani, s végre el tu d u n k  indulni egy, a jelenleginél 
biztatóbb jövőt garantáló ú ton ; megélhetést, foglalkozási lehetőséget 
tudunk  biztosítani az itt élőknek. (Negyven-ötven évvel ezelőtt a 
jelenlegi lélekszám duplájá t tarto tta  el ez a  térség!)

Az új. ön korm ányzat legsürgősebb és legjelentősebb feladatnak a 
lakosság m egtartását és a jelenlegi lélekszám növelését tartotta. A falu 
belterületébe ékelődik a valamikori grófi, majd TSZ major területe. 
Sajnálatos, hogy a nagyvázsonyi székhelyű TSZ nem  akart itt a 
faluban semmiféle fejlesztést. M iután rájöttünk, hogy a volt major 
területe 45 után  a  község tulajdona lett, m inden igyekezetünk arra 
irányult, hogy tisztázzuk ezt a  tulajdoni helyzetet. A képviselőtestület 
úgy határozott, hogy a volt majorsági területen házhelyeket alakíttat 
ki. A testület egyértelm űen úgy foglalt állást, hogy a szokványostól, a  
hétköznapitól eltérő, de  a magyar falvakra, és napjaink építészetére 
jellem ző legyen az itt kialakítandó és megvalósuló falunegyed. 
Ism ertük Makovecz Im re elképzeléseit és alkotásait. Beke Pál 
közvetítésével felkerestük, s ő  nem  zárkózott el a kérés elől. 1991. 
januárjában eljött hozzánk, elm ondtuk elképzeléseinket; a Makona 
pedig elvállalta, hogy megcsinálja a parcellázási tervet - hozzá kell 
tenni: szinte bagóért. M egszületett az írásos egyezség is, és elkészült a 
nagyon lelkiismeretes és részletes beépítési és szabályozási terv,

A község jövőjét illetően csak elképzeléseink vannak, s oly hom á
lyos a  jövő, hogy ezek is inkább csak sejtések. A termelőszövetkezet 
szerencsére még m indig jó l m űködik, s viszonylag jó l fizet is. Nagy 
baj viszont, hogy itt helyben semmiféle üzeme, üzemegysége nincs. 
Az em berek egyelőre elégedettek, de az is igaz, hogy a munkaképes 
em berek közül csak m integy féltucatnak ad  m unkát, keresetet. A 
lakosság nagyobb hányada ingázó; a szomszéd városokba, s néhány 
fiatal Ausztriába já r  dolgozni.

Sok oka van annak, hogy az ifjabb nemzedék nem a mező- 
gazdaságban látja a jövőjét. Hiányzik m indenekelőtt az induláshoz 
szükséges m inden feltétel; gép, épület, hitel, stb. Falunk jövője 
csupán azért nem  kilátástalan, m ert három-négy város (Veszprém, 
Ajka, Tapolca, Balatonfured) vonzáskörzetében helyezkedik el. Űj 
lehetőség volna, ha Nagyvázsony, e középkori mezővárosi m últra 
visszatekintő település lenne az új gazdasági centrum , de jelenleg 
ennek még csírái sincsenek meg.

Van még egy alternatíva: az idegenforgalom , a falusi vendég
látás. Szerencsére az utóbbi időkben épült - s átépített • házak már 
akkorák, hogy ennek m egvan a lehetősége. A gyesen, gyeden lévő 
kismamák helyben aligha találhatnak más m unkát. A család szem
pontjából is az lenne a jobb, h a  o tthon m aradhatnának; kevés 
"képzéssel" nagyszerű vendégfogadó háziasszony válhatna belőlük.

Bőven van a  környéken látnivaló. Erdő, középkori kolostorrom, 
bővizű, friss forrás, E urópa legnagyobb bazaltbarlangja, a lignitbá
nya négymillió éves leletekkel, lenyomatokkal, a tihanyival vetekedő 
gejzír kúp, s a szőlőhegy gyümölcsökkel és jó  borral,

Pula im m áron - középkori létét nem  számítva - kétszázötven éve 
bizonyítja létjogosultságát. Szívós nép lakta, s lakja m a is. H a  csak egy 
kicsikét is kedvezőbben alakul a  jövő - s m iért ne alakulna? - ez a kis 
bakonyaljai falu is m eg fogja találni a maga helyét.

CSERNYUS LŐRINC - CSENGER

Országépítő: Milyen regionális szervezet alakult 
Csenger környékén?

Csernyus Lőrinc: A H atárm entí T elepülések Szö
vetsége magyarországi, rom ániai és ukrajnai te lepü
lések részvételével alakult. Az ötlet a csengeri iskola 
avatásakor m erü lt fel tavaly augusztusban. A csengeri 
polgárm ester rengeteg vendéget hívott m eg, nem 
csak Szabolcs-Szatmár m egyéből, hanem  a körzet ha
táron túli területeiről is, ahol rég i jó  kapcsolataik vol
tak: Beregszászról, Szatm árném etiből, de távolabbi 
vidékekről is, például Kovásznáról.Az ünnepségen  így 
sok polgárm ester gyűlt össze, és az állófogadás során 
alakult ki egy spontán beszélgetés a csengeri 
polgárm ester, a nyírbátori alpolgárm ester, Makovecz 
Im re és énköztem ; hogy nem  állhat m eg az a folya
mat, ami olyan jó l halad Csengerben. Ki kell terjesz
teni először a környékbeli kis falvakra, aztán hatá
roktól függetlenül a tágabb környezetre.

Ennek alapján aztán októberben összehívtunk egy 
találkozót Csengerbe: a M akona, a M agyar In tézet, és 
a csengeri polgárm ester. Elég sokan eljöttek a 
m eghívásunkra. A m ásodik, decem beri találkozón 
körvonalazódott a? együttm űködés form ája, az, hogy 
kettős: önkorm ányzati és vállalkozói szervezet lesz. 
Januárban , a harm adik összejövetelen elfogadták az 
alapszabályzatot és aláírták a belépési nyilatkozatot. 
Előtte az önkorm ányzatok m egszavaztatták saját la
kosságukat a részvételről. A vállalkozók persze egy
szerűbben és rugalm asabban tud tak  reagálni a kez
deményezésre.

Országépítő: H ány tagja van a szervezetnek?
Csernyus Lőrinc: A szövetségnek körülbelül negy

ven település lett a tagja. Ezt nem  tudom  napraké
szen, m ert m i a kezdem ényezésben vettünk részt, a 
szövetség m ár a m aga ú tjá t járja . Főleg M agyaror
szágról vannak benne települések, de van több ukraj
nai is, ezek m agyarlakta községek, a rom ániaiak  kö
zött pedig akad néhány rom án  falu is. Ezt egyébként 
hangsúlyoztuk is, hogy nem  etnikai, hanem  földrajzi 
alapon szerveződő szövetségről van szó. A vállalkozói 
együttm űködés összetétele más; több a rom án és az 
ukrán vállalkozó, m int a m agyar. Feltűnő, hogy egy 
szatm árném eti rom án vállalkozó sokkal felkészül
tebb, tájékozottabb, m int egy csengeri magyar. Jo b 
ban ism eri a rendeleteket, a két ország előírásai kö
zötti eltéréseket, sőt m ég az osztrák viszonyokat is.

Országépítő: Milyen tervei vannak a szövetségnek?
Csernyus Lőrinc: Felm erült az a gondolat, hogy 

közös gépparkot hozzanak létre a mezőgazdasági 
m unkákra. A rom ánoknak kevés a gépük, a m agya
roknál m agas a rezsi, .ezért érdem es bérbe adni. Fon
tos célkitűzés, hogy a térségben több határátkelőhely 
nyíljék, m ert a csengersim ain nem  m ehet teherfor-
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