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Közös szakmai műhely létrehozásának gondolata 1989-ben fogal
mazódott meg bennünk. Néhány éve a szakmában dolgozó, vagy 
éppen ezidötájt végzős táj- és kertépítészként három célt tűztünk 
ki magunk elé: szakmai együttműködés folytatása és annak elmé
lyítése közös továbbképzés formájában; cégszerű és együttműködő 
közösség kialakítása, valamint a goethei tcmiészetszemlélct Jochen 
Bockemühl által továbbfejlesztett módszerének elsajátítása.

Tevékenységünk szakmánk teljes területét lefedi. A családi 
ház kertjén, a települési zöldfelületi tervezésen túl hatástanulmá
nyok és nagyobb léptékű rendezési, tájrendezési tervek készítésével 
és térségfejlesztéssel is foglalkozunk. Önálló tudományos kutatási 
munkát is végzünk.

A Pagony tagjai; Buella Mónika, Hcjczeg Ágnes, Illyés Zsuzsa,
Szűcs Gábor, Vincze Attila.

Pro Natura dijat (KTM) kaptunk 1994-ben.
Jelentősebb munkák:

A flóra-tetők hazai meghonosítása, tanulmány, 1991 
Salgótaiján, sulakhegy ökológiai állapot fel mérése. 1991

— Galgafarm, ökofalu megvalósíthatósági
tanulmányterve, vizsgálat, 1992

-  Inter-Európa Bank pasaréti fiók és vendégházának
rekonstiukciós kertépítészeti terve 
és kivitelezési munkái, 1991-92

Inter-Európa Bank Club Hotel, Balatonalmádi;
kertépítészeti kiviteli terv, 1992

— Göbölpuszta, golfpálya-beruházás, tanulmány, 1992 
Budapest, ti. Tulipán utcai villa kertépítészeti

kiviteli terve és kivitelezési munkái, 3991-92
Dunaújváros, evangélikus templom

kertépítészeti kiviteli terve, 3993
-  Budapest, Nagytétény városközpont rendezési teivénck

zöldfelületi és környezetvédelmi munkái, 1993
— Budapest, Andrássy út kertépítészeti arculatterve, 1994
-  Veresegyház, Gyermekliget kertépítészeti tervei, 1994

Bácsalmás, külterületszabályozási metodika, 3994
-  Öcs-Pula-Taliándörögd összevont rendezési terve. 1994
— A területhasználat tájökológiai szempontú értékelésének

módszerei a Dorögdi-medence példáján,
MTA OKTK kutatás. 1994-95

— Budapest, X. Felsőrákosi rétek rendezési tervének 
zöldfelületi és környezetvédelmi munkái és
környezeti hatásvizsgálata, 1994-95

-  Balatonlelle, Holiday-park kertépítészeti
kiviteli terve, i 995-96

-  Váci kálváiia rehabilitációs terve, 1995
-  Etyck, sóskúti kőbánya rehabilitációs terve, 1995
-  Dombóvár általános rehabilitációs tervének

Zöldfelületi és környezetvédelmi munkái, 1994-96
-A szód, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium

kertépítészeti terve, 1996
-  Budapest, XII. kerületi védett fonások

környezd rendezési terve. 1996
-  Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

kertépítészeti terve, 1992-96
-  A Döi ögdi-medence természeti értékeinek

megőrzése a helyi közösségek bevonásával, 
projekt (Pagony és I1JCN) 1996

-  A Döt ögdi-medence tájának gazdagítása, projekt
(Pagony és Stiftung pro Dörögd-Becken) 1996

Kiállítások;
-  Kertészeti Egyetem, Lippay János Tud. ülésszak, 1992 

GeiéK Kós Károly Egyesülés negyedéves találkozója, 1994
-  Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Elctösszeßiggesek

a tájban, 1995 (Goetheanum)
Berlin, Humboldt Egyetem (a Kertészeti Egyetemmel) 1996 

Konferenciák;
-  Geréb, Kos Károly Egyesülés negyedéves találkozója, 1994
-  Taliándörögd, Nemzetközi Ökológiai Vándoikonferencia

A fáj individualitása, 1995 (Goetheanum-KKE)
Oktatás, szemináriumok:
-  Szemináriumi sorozat (Természetszemlélet, a kerttervezés

társadalmi problémái, a magyar nép tenneszet kultúrája, 
urbanizáció és keit) 1989-90

-  KKE szabad iskolájának kertész -szemináriumai (táj me g figyelési
gyakorlatok az év körforgásában, ökokrízis) 1990-91

-  KKE Szabad Oktatási Fóruma. 1993-96 
Biokultúra Egyesület, biogazdaképző 1991-95

Piliscsaba. Katolikus Egyetem kertészeti tervének modcllrészlete Budapest II. Tulipán utcai kertrészlete
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Tokaj. Rákóczi-Dessewffy kastély parkja 
Budapest. VII. Madách sétány, utcabútorok
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Budapest, Iüter-Európa Bank pasaréti fiók és vendégház kenje, résziéi 
Balatonalmádi, Inter-Európa Bank Club Hotel Parkja, részletek
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