NÓGRÁDI ZÖLDUTAK

Értékőrző közösségek hálózata Nógrád megyében

BEVEZETŐ
„Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete.”
Friedensreich Hundertwasser

A

Zöldutak alapja egy nemzetközi mozgalom, a „Greenways”,
amely Magyarországon az elmúlt években vidékfejlesztési módszertanná nőtte ki magát. Fő értékei a közösségi
részvétel, a környezettudatosság és az értékőrzés. Célja a
települések szerves kapcsolatainak felélesztése és a motormentes eszközökkel bejárható útvonalak kialakítása. A hagyományos értékeken alapuló megoldásokat alkalmaztuk a
Nógrád megyei falvak zöldutas tervezése során is. A zöldutak
térhódítása Nógrád megyében közel tíz éves múltra tekint
vissza: az Örökségeink Útján Zöldút 2006-ban alakult, a
Nyugat-Cserhát Zöldút 2007-ben. 2013 óta már a Cserhát
Natúrpark Zöldút is gazdagítja a Nógrádi Zöldutak hálózatát.
„Zöldutas közösségfejlesztés a fenntarthatóságért, környezettudatosságért, az élő falvak hálózatos együttműködéséért” lett
a címe annak a projektnek, amelyet a Svájci Civil Alap társfinanszírozásában valósított meg a három zöldutas koordináló
szervezet – a ZöME, a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület és a
Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány. Másfél éves közös

Kapcsolat
Zöldutak Módszertani Egyesület

Cserhát Natúrpark

Sugárkankalin Turisztikai Egyesület

2617 Alsópetény, Petőfi út 61.

3176 Hollókő, Kossuth út 46.

2646 Drégelypalánk, Fő út 7.

Telefon: +36 20 279 7773
e-mail: zoldutakme@gmail.com

Telefon: +36 20 555 0540
e-mail: info@cserhatnaturpark.hu

Telefon: +36 30 576 6089
e-mail: info@sugarkankalin.hu

www.zoldutak.hu

www.cserhatnaturpark.hu

www.sugarkankalin.hu

munkánk eredményeként kosárfonó műhelyeken, túravezető
tanfolyamokon és gyümölcskertész képzéseken több mint kétszáz érdeklődő, helyi lakos bővíthette tudását. A gyümölcsészeti kutatások eredményét egy, a maga nemében egyedülálló,
színes kiadványban jelentettük meg. A tájfajta gyümölcsfák
szaporításának köszönhetően két év alatt 1500 gyümölcsfát
osztunk szét a zöldutakhoz csatlakozó intézmények, önkormányzatok között, így megvalósul kitűzött célunk is: „Legyenek tájfajta gyümölcsfasorok a Nógrádi Zöldutak mentén!”.
Kijelöltük, rögzítettük és 2014 őszére turistajelzésekkel is elláttuk a Nógrádi Zöldutak több száz kilométeres túraúthálózatát.
A közös munka a projekt zárásával sem ér véget: szakmai
feladataink és megújult, megerősödött kapcsolataink mentén
tovább szőjük a zöldutas hálót Nógrád megyében és szerte
az országban.
Budai Krisztina
a Zöldutak Módszertani Egyesület elnöke
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A Nógrádi Zöldutakat koordináló három szervezet

A Zöldutak Módszertani Egyesület
(ZöME) 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse a térségi zöldutak
munkáját és széles körben elterjessze
a zöldutas filozófiát. A ZöME legfőbb
küldetése a zöldutak és zöldutasok
hálózatba szervezése. A zöldutas munka során a legfontosabb alapértékek
a környezettudatos gondolkodásmód
és a helyi, közösségi kezdeményezések generálása, felkarolása, támogatása. A ZöME segítséget nyújt abban,
hogy egy zöldút a fizikai valóságon
túl jóval több is legyen: szerethető, a
mindennapi élet részévé váló összetartó erő, amely hozzájárul a helyiek
életének jobbításához, és a látogatók
számára is könnyen megszerethetővé
varázsolja az általa összekötött településeket.
A ZöME a Nógrádi Zöldutak projektben főpáláyzó, vezető partner szerepet
vállalt.

A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület kilenc falu
(Borsosberény, Dejtár, Drégelypalánk, Hont, Horpács,
Ipolyvece, Nagyoroszi, Patak, Pusztaberki) összefogásával jött létre 2005 májusában, majd 2007-ben csatlakozott az egyesülethez Érsekvadkert is. Nógrád megye
nyugati részén, az Ipoly folyó mentén és a Börzsöny
lábánál található településeink mindannyian számos,
jelentős irodalmi, történelmi, természeti és néprajzi
örökséggel rendelkeznek. Az egyesület célja az érintett
települések értékeinek megóvása és bemutatása, a térség megismertetése, népszerűsítése, a turizmus fellendítése, ehhez anyagi források szerzése.

A Cserhát Natúrpark Nógrád megye közepén található, kiterjedése több mint 38 ezer hektár, 22 települést foglal magába, melyek a következők: Alsótold,
Becske, Bér, Bokor, Buják, Cserháthaláp, Cserhátsurány,
Cserhátszentiván, Ecseg, Felsőtold, Garáb, Herencsény,
Hollókő, Kozárd, Kutasó, Magyarnándor, Nagylóc, Nógrádsipek, Rimóc, Szanda, Terény, Varsány. Külső partnerként csatlakozik hozzá Mohora és Debercsény.
A Natúrpark működtetésére alapított Cserhát Natúrpark
Közhasznú Alapítvány feladatai a Palócföld épített és
természeti környezetének védelme, rehabilitációja, a
palóc nép hagyományainak, kultúrájának megőrzése,
életminőségének javítása köré csoportosulnak. Ezeket
a célokat több sikeres pályázat segítségével igyekszik
megvalósítani. A települések összefogása, a közösségszervezés egyik eszköze a most kialakított új zöldút
hálózat.

A

zöldutas projektben együttműködő három szervezet hasonló
problémákkal, gondokkal küzd, céljaik azonban közösek: élő, erős
helyi közösségek újjáélesztése, a vidéki életforma életben tartása, munkalehetőségek megteremtése, értékteremtés. A Nógrádi Zöldutak által a
településcsoportok és a helyi közösségek közötti kapcsolat erősödik.
A projekt céljai elérése érdekében első lépésként munkahelyet teremtettünk három magasan képzett, szociálisan érzékeny, gyakorlati
tapasztalatokkal is rendelkező helyi munkatárs számára. Segítségükkel
aktívan bekapcsolódtunk a települési közösségek egymást megismerő
folyamataiba.

HÁLÓZAT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
Nemes-Réti Krisztina
Életünk minden szintjén érdekel a fenntarthatóság, a természetvédelem. Munkámmal régóta
támogatom zöld civil szervezetek tevékenységét. A zöldutas filozófia, a ZöME tevékenysége és
a projekt céljai azonnal felkeltették az érdeklődésemet és nagy örömmel vágtam bele a közös
munkába. Egy nagyon jó csapatban dolgozunk együtt, tehetséges emberekkel, kiváló helyi
kezdeményezésekkel, erős térségfejlesztő hatással. Az elmúlt másfél év alatt támogathattam
a ZöMÉ-t már meglévő adminisztratív, szervezési, forrásszerzési, civil működési tapasztalataimmal és nagyon sok új dolgot tanultam értékőrzésről, közösségfejlesztésről, csapatmunkáról,
egyéni és közösségi álmok megvalósításáról.

Berki Dalma
Nagyorosziban élek, 23 éves vagyok. Idegenforgalmi szakmenedzser végzettséggel rendelkezem. Korábban önkéntesként is aktívan részt vettem a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület
programjaiban és az „Örökségeink Útján” Zöldúthoz kapcsolódó rendezvények szervezésében.
Mindig is fontosnak tartottam a helyi közösségek aktivizálását, ezért örömmel vállaltam el a
projektkoordinátori munkakört, mely egyben életem első munkahelye is. Rengeteg új tudást,
tapasztalatot szereztem és új kapcsolatokra tettem szert ezalatt a másfél év alatt.

Ispánné Péter Éva
Hollókőn élek a családommal és egy turisztikai cég vezetőjeként dolgozom. Az elmúlt
évtizedekben több megyei civil szervezet aktív tagjaként, majd önkormányzati képviselőként vettem rész Nógrád megye idegenforgalmi fejlesztésében, elsősorban a falusi turizmus
fellendítésében. A Cserhát Natúrpark munkaszervezetének megalakulása óta tagja vagyok,
több sikeres pályázat megírásában, bonyolításában vettem részt. A Cserhát Natúrpark Zöldút
kialakításában egy jó lehetőséget látok a kistelepülések közösségeinek szorosabb együttműködésére és a térség bekapcsolására a zöldútmozgalom hazai és nemzetközi hálózatába.

Szikora Anna Ágnes
26 éves vagyok, Nagylócon lakom. A Cserhát Natúrparknál 2013. május óta dolgozom térinformatikusként, és elsősorban a Zöldút terepi felmérésében és térképek készítésében vettem,
veszek részt. 2014. január óta projektkoordinátorként is igyekszem a projekt lebonyolítását
segíteni. Nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, mert a szakmai kihíváson túl nagyon
szép helyeken járhattam, amiket eddig nem ismertem, sok új emberrel találkozhattam, és
remélem, a későbbiekben is megmaradnak ezek a kapcsolatok. Táj- és környezetkutató, illetve
geoinformatika szakirányos geográfusként a Natúrpark által képviselt szemlélettel, és a Zöldutak
szellemével úgy érzem, sikerült azonosulnom, és remélem, az okostelefon alkalmazásával
sikerül minél több emberhez eljuttatni ezt.
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A közösségi tervezés helyi tapasztalatai

A

zöldút-módszert választó szervezetek hosszú távú célja,
hogy a helyi közösségek tagjait képessé tegyék a saját természeti és társadalmi környezetükkel való harmonikus kapcsolat megélésére, az életüket befolyásoló döntések meghozatalára. A zöldút kialakítása helyi problémákra megszülető helyi
megoldásokat jelent és helyben végigvitt tervezési és döntési
folyamatok sorozatán alapul. A megújuló együttműködések
segítik a helyi tudás fennmaradását és erősítik a közösségek
életben maradáshoz nélkülözhetetlen bizalmat. A zöldúthoz
csatlakozó kisebb településcsoportok hálózatba szerveződnek:
a helyi közösségek megújulását hozó innovációk leghatékonyabban a „szomszédsági” hálózatokban terjednek, ezért fontos, hogy a településcsoportokat összekapcsoljuk egymással.
Ennek eszköze a zöldút, mely a megye egyes településein már
korábban is jelen volt, így megfelelő potenciállal rendelkezett
a felelős környezeti, társadalmi és gazdasági megoldások,
követendő minták elterjesztésére.
Egyetlen zöldút sem lehet sikeres aktív helyi emberek nélkül,
akik tisztában vannak a közösségi tervezés és cselekvés erejével,
és a közösség – vagy akár egy település, térség – jövőjére gyakorolt pozitív hatásával. A sikeresen létrejött és működő zöldutak
ezzel az előnnyel rendelkeznek: a helyi civil kezdeményezések a
térségi emberek együttműködésével valósulnak meg. A zöldút
létrehozása nem egy-egy külső vagy belső csoport anyagi érdekei mentén szerveződik, ezért a kezdeményezés elsősorban
nem az anyagi támogatásoktól, hanem a helyi közösség belső
igényéből, késztetéséből fakad, melynek célja a saját élettér
értékeinek megismerése, megőrzése, bemutatása.

KÖZÖSSÉGI ALAPOK

Az életminőség javulásának alapeleme az összetartó helyi közösség megléte – egy vidéki térség életében a zöldút kialakulása erősíti a helyi közösséget, hiszen a tervezéstől a megvalósításon át a használatig a helyi közösség tagjai aktív szereplői
a folyamatnak. A zöldút sikerének másik záloga a különböző
szektorok együttműködése. Az általában civil kezdeményezésre meginduló zöldutas gondolkodásban, tervezésben fontos
szerepet játszanak az önkormányzatok és a helyi vállalkozások,
termelők, kézművesek is. Előbbi a térségi együttműködések
és kommunikáció segítésével, utóbbiak pedig a zöldútra felfűződő szolgáltatások és program elemek biztosításával is
hozzájárulhatnak a zöldút sikeres megvalósulásához.
A társadalmi megújuláshoz vezető úton nyújtott segítséget
az a programsorozat, mely a projektben a közösségfejlesztő
műhelyek elnevezést kapta. A három partnerszervezetnél zajló foglalkozásokon olyan fiatalok, helyi érdeklődők, kulturális
közfoglalkoztatottak vettek részt, akik munkájukkal valahogyan
kapcsolódtak a zöldutakhoz, értékleltárak összeállításához,
települési közösségi munkához.
A bizalom kiépítésének első lépéseit mindig önmagunkon kell
kezdenünk. Ennek megfelelően a közösségépítő találkozókon
is fontos szerephez jutottak azok a játékok, gyakorlatok, melyek a befelé figyelést, az egymásra hangolódást szolgálták.
Ezek a műhelyek teret és időt teremtettek olyan találkozásokra,
beszélgetésekre és közös gondolkodásra, melyek fontosak a
zöldút és a közösség szempontjából, de a hétköznapok rohanó világában nem fordítunk rájuk – magunkra – kellő figyelmet.

Berecz Ági

Balasi Margit

2001 óta környezetvédő civil szervezeteknél
dolgoztam, első sorban környezeti neveléssel
és projektek szervezésével foglalkoztam.
A 2012 óta létező Pandora Egyesület elnöke
vagyok, civil csoportsegítőként dolgozom,
jógatanár és édesanya vagyok.

Pszichológus vagyok. Fontos számomra, hogy a hozzám forduló
embereknek igényeik szerint tudjak segíteni, támogatást nyújtani, válaszolni. Azt vallom, ha valamilyen változást szeretnénk
az életben, életünkben, akkor az első és egyetlen lépés, hogy a
fókuszt magunkra irányítsuk. Tudatosság, célkitűzés szükséges,
felkészülés a változáshoz. Szükséges megfogalmazni, mit akarunk elérni, ahhoz milyen erőforrásaink vannak, ha a célt elértük,
milyen pozitív haszonnal jár ez számunkra és a környezetük
számára. A zöldutas projekthez való kötődésem egyre erősebb;
a ZöME csapata tisztában van azzal, mit szeretne elérni és az út
bejárásához rendkívül sok alternatívával rendelkezik. Türelmesen és kitartóan alakítanak közösségeket, ahol az egységes
értékrend kibontása, rendszerbe szervezése mentén élesztenek
újjá rég elfelejtett hagyományokat, régi-új tudásokat, értékeket.
Ennek hatására erősödnek az emberi kapcsolatok, amelyek
véleményem szerint az elmúlt 20–30 évben felbomlani látszanak,
ezzel erősítve az elmagányosodást, a rossz hangulatot, pszichés
problémák, tünetek megjelenésének lehetőségét.

2014. április óta zöldutas közösségfejlesztő műhelyeket is facilitálok. Szeretem ezt a feladatot;
olyan tanulási modulokat tervezünk és kísérünk,
melyekben a zöldút létrehozás folyamatában
különböző szintekig eljutott civilek, fiatalok
ismerkedhetnek, álmodhatnak, kapcsolódhatnak egymással és a zöldutas célokkal, tevékenységekkel.

Nagy öröm számomra, hogy munkám során a pszichológiában,
szervezetfejlesztésben és csapatépítésben tanult és alkalmazott
eszközökkel, módszerekkel támogathatom a zöldutak fejlődését,
építését. Budai Krisztina vezetésével, aki egy lenyűgöző személyiség, Magyarország több tájegységéhez juttattnak el tudást,
szerveznek életeket, ápolnak hagyományokat, melyek nélkül az
embrei élet elsorvadna véleményem szerint. Öröm Velük lennem.

5

6

„A zöldút Te magad vagy”
„A zöldutak olyan, többfunkciós útvonalak, melyeket a gyalog, lovon, kerékpáron, illetve más motormentes módon közlekedő
vagy túrázó emberek számára hoznak létre. Fajtájuk szerint lehetnek zöldfolyosók, történelmi és kereskedelmi útvonalak,
folyók vagy vasutak mentén haladó ösvények, vízi utak. A zöldutakat helyi közösségek működtetik a környezeti és gazdasági
szempontból is fenntartható társadalom kialakítása és az egészséges életmód elterjesztése érdekében. A zöldutak ideális környezetet biztosítanak a közösségi kezdeményezések, továbbá a természetvédelemmel, kulturális örökségvédelemmel, fenntartható
turizmussal és motormentes közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések számára. A zöldutakat azzal a szándékkal hozzák létre, hogy
a térségben élők és az oda látogatók igényeit egyaránt kielégítse és élénkítse a helyi gazdaságot.” (CEG deklaráció)
A hazai gyakorlatban azonban szívesebben használjuk Sepsei Gergely találó szavait: „A zöldút Te magad vagy”. Úgy gondoljuk, hogy
a zöldút mindnyájunkban megvan, csak találkoznunk kell azokkal, akik társaink ebben az értékmentő-értékteremtő munkában.
„A zöldút mint létező mozgalom, jó példát mutat az embereknek, mert kerek egész, sokféle problémára kínál megoldási
lehetőséget, és sok embert kapcsol össze. A falvaknak egymást kell segíteniük, meg kell tanulniuk, hogyan szolgálják ki
saját igényeiket, külső rendszerektől függetlenül. Ehhez itt helyben megvannak a szükséges erőforrások, hagyományos
gazdálkodási módok, tudások, amiket fel kell frissíteni, meg kell őrizni, és ki kell alakítani egy olyan egészséges feladatmegosztást, amiben mindenki megtalálja a számítását. Ennek a régi-új rendszernek a kialakulásához kellenek a helyi
motorok, kulcsemberek, akik a közösségi kapcsolatokat felélesztik, ápolják. A sokszínű helyi társadalomban, az emberek
között újjáéledő közösségi kapcsolatokban újra megteremtődik a bizalom, nem lesznek elhagyott emberek. Az önellátás,
öngondoskodás helyi szinten a társadalom emberibbé válásához is vezet. Ennek a jövőképnek a megvalósulásához jó
példák kellenek, ilyen lehet a zöldút is.” Hadas László (Szente), falugazdász

ZöME – Nyugat-Cserhát Zöldút
A Nyugat-Cserhátban 2012-ben indult közösségfejlesztő folyamat azt a célt szolgálta, hogy a 6 települést
(Alsópetény, Romhány, Kisecset, Kétbodony, Szente, Szátok) összekötő zöldút-kezdeményezés mentén
megtaláljuk azokat az aktív közösségi tagokat, akik segítik a helyieket abban, hogy képessé váljanak
önszerveződve megoldásokat találni a helyi problémákra. A műhelyeken részt vevő helyiek elsősorban
egy öngondoskodó térséget, helyben megélhetést és javuló életminőséget biztosító munkalehetőségeket, a turisták által is ismert és kedvelt zöldutat vizionáltak. A közösségépítés mellett 2013-ban zöldutas
információs táblák kerültek a hat településre, valamint megvalósult a Nógrádi Zöldutak első, turistajelzéssel ellátott szakaszának felfestése. A túrautat 2013 decemberében, két napos gyalogtúrán avattuk fel.

A NÓGRÁDI ZÖLDUTAK TAGJAI
Sugárkankalin Egyesület – „Örökségeink Útján” Zöldút
Az „Örökségeink Útján” Zöldút a Duna-Ipoly Zöldúthoz csatlakozó tematikus útvonal. Kialakításakor
célunk volt, hogy olyan zöldút jöjjön létre, amely erősíti a helyi közösségek összefogását, és segíti a
helyiek ökoturisztikai szemléletmódjának formálódását. 2006 szeptemberében szerveztük első kerékpártúránkat. Fontosnak tartottuk a helyi értékek felkutatását, megőrzését, településeinket szervesen
összekötő turisztikai útvonal kialakítását. Mára több mint 60 kilométeres zöldút várja a bakancsos,
kerékpáros, lovas turistákat, horgászokat, madarászokat a Börzsöny északi lába és az Ipoly folyó között.
2007 óta minden év májusában megrendezésre kerülő közös zöldutas biciklitúra során a résztvevők
megismerkedhetnek a települések történelmi, irodalmi, természeti, néprajzi értékeivel, térségünkre jellemző gasztronómiával és vendégszeretettel. 2014-ben újabb zöldutas csatlakozási pontok kijelölésére
került sor. Részletes térképpel, QR kóddal, tartalmas adatbázissal (látnivalók, programok, szolgáltatások,
kézművesek, helyi termelők, túrák, programcsomagok), naprakész információkkal várjuk a térségünkbe
látogató „zöld utasokat”.

Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány – Cserhát Natúrpark Zöldút
A Cserhát Natúrpark Zöldút a hálózat legfiatalabb túraútvonala, teljes hossza közel 260 km. A Palócföld különleges szépségű, de eddig még viszonylag egymástól elszigetelten élő aprófalvas vidékének
24 települését kapcsolja össze. A zöldutakat összekötöttük a már meglévő turistautakkal, tanösvényekkel, kerékpárutakkel, illetve összekapcsoltuk a Nyugat-Cserhát Zöldúttal is. A települések közelében
rövidebb sétautakat, „hurkokat” is kialakítottunk, a helyi természeti és kulturális értékek bemutatása
érdekében. Valamennyi településen áttekintő és részletes térképpel segítjük a túrázókat, és megteremtettük a feltételét annak, hogy QR kód segítségével okostelefonon is követhessék az útvonalat, a
háttér adatbázisból pedig naprakész információkat érhetnek el a helyi látnivalókról, programokról, a
Natúrparkban élő kistermelőkről, kézművesekről. Több túrát is szerveztünk már, gyalog, kerékpárral
és lóháton, ahol helyi résztvevők csodálkoztak rá saját környezetük szépségére.
A Zöldút kialakítása reményeink szerint hozzájárul a Cserhát Natúrpark kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez, bemutatásához és egy új turisztikai termék megjelenéséhez .
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MÚLTUNK–JELENÜNK–JÖVŐNK

A

projekt célterülete aprófalvas településszerkezetű, hagyományos falusi vidék. Ezeken a területeken még nagyon fontosak a
hagyományok, sokféle régi tudás megtalálható. A programban a vesszőfonást és a gyümölcskertész képzést választottuk, mint
a tájra jellemző, egykor virágzó tevékenységeket. A régi tudásokon kívül szerettünk volna olyan, gyakorlatban is alkalmazható
ismeretet átadni, ami segíti a helyiek boldogulását és a feltárt értékek átadását is biztosítja. Így esett a választásunk a túravezető
kézpésre. Mindhárom műhelysorozathoz kiváló szakmai partnert találtunk.

Kosárfonás
„Soha azelőtt a világon ilyesmi, mint fűzfavessző kosár, nem volt. Valami új keletkezett; mint kívánság és lehetőség régen
lappanghatott: mert mibe tegyék a gyümölcsöt, mibe gyűjtsék a leveleket, miben hordozzák a csecsemőt, miben tartsák a
kenyeret? A kosár megvolt valahol. Mint ahogy az élet segítségére való minden eszköz valahol megvan, és minden igazság
és szépség valahol megvan, csak nincs megvalósítva: nincsen áthozva ide, az anyagi természetbe. A kosár kezdettől fogva
megvolt, mint a gőzmozdony, a zsebóra, a repülőgép, a csizma, az étkezőkocsi, ahogy megvolt és megvan valahol a béke, a
rend, az öröm, a szépség, a világosság, a türelem, a tudás. Van birodalom, ahol a tárgyak és a dolgok és a gondolatok megvannak. És a világra mindig döntő jelentősége van, ha abból a birodalomból sikerül valakinek valamit áthozni, akár gondolatot,
akár eszmét, akár igazságot, akár tudást, akár gőzmozdonyt, akár fűzfa kosarat. Az első kosár megfonása az emberiség
egyetemes ügye.” (Hamvas Béla)

Horváth Katalin

Fülöp Zsolt (résztvevő)

vesszőfonó, a Népművészet
Ifjú Mestere (Nógrád)

Nem itt találkoztam
először a kosárfonással,
ugyanis szakmaként is
tanulom a műhelysorozat mellett a mesterséget. Mégis tud újat
mutatni minden egyes
alkalom mind technikában, mind az anyag
tekintetében. Nagyon
hálás anyagot alakíthatunk ujjainkkal, és látva
Horváth Kata munkásságát és iránymutatását, csodás
dolgok készíthetők, akár művészi értéket is képviselve.
Az egy-egy alkalommal elkészített kosárba ha belenézünk, akkor nem csak azt látjuk, hogy most még itt-ott
szabálytalan a formája, hanem azt is, hogy csordultig
tele van hagyománnyal és értékkel. Egy kosár elkészítése fejleszti a logikus gondolkodásunkat, rendszerszemléletre és türelemre tanít minket, amit a fonószékről
felállva a mindennapi életünkben alkalmazni fogunk.
A másik fontos célja számomra a közösségépítés. Havonta egy alkalommal találkozhatok olyan emberekkel,
akikkel valószínűleg soha nem találkoznék. Remélhetőleg ez a műhely nem „egy nyári kaland” lesz és a
későbbiek során önszerveződően is le tudunk ülni pár
baráti szóra egy kosár elkészítése mellett.

A világ olyan, amilyenné Mi,
emberek formáljuk. Ha értéket közvetítünk egy fonott
kosár vagy nemezelt kép
által, egy olyan világ tárul a
szemünk elé, ami gyönyörködtet, sugárzó, erővel teli.
Szükség van a szívvel, színnel
készített tárgyakra, amik a
teljesség erejével vannak
felruházva, felvértezve, hogy
a mindennapi életben szórják a „gyöngyöt” az Embernek. A zöldutas kosárfonás jó
kihívás volt számomra. Megismertem a térség motivációban gazdag embereit, akik fáradtságot nem kímélve
fonták a vesszőkosarakat. Az ő kitartó munkájuk engem
is erősített a tanításban.

11

12

Túravezetők képzése, jelzésfestésése

A

Túravezető Oktatók Sportegyesületét 1998-ban alapította meg tizenhat lelkes túravezető-oktató. Fő tevékenységük a túravezetők képzése,
továbbképző tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása és maga a sporttevékenység, a túrázás. A turistautak kijelölésével kapcsolatban jelentős
szakmai tapasztalattal rendelkeznek, a Magyar Természetjáró Szövetség
által minősített útjelző vezető képzést is ők koordinálják. A Zöldutak
Módszertani Egyesülettel közösen 2014 novemberéig közel 40 nyugatnógrádi települést és zöldutas értékeket összekötő útvonalat jártak be
és láttak el a Sepsei Gergely tervezte, kacskaringós „Z” jelzéssel.

A zöldutas jelzésfestést sok szervezés előzte meg, hiszen először pontosan ki kellett jelölni az útvonalakat, egyeztetni kellett az
önkormányzatokkal, hatóságokkal. 2014 őszén kezdtük el az „Örökségeink Útján” Zöldúton a jelzésfestéseket elsősorban a Sugárkankalin Egyesület településein dolgozó kulturális közfoglalkoztatottak bevonásával. A festések során hatékony munkamegosztás
alakult ki a két részre oszlott csapatban: az egyik csoport az előkészületeket, a tisztítást, a háncsolást és a fehér alapozást végezte,
a másik pedig pár óra elteltével a „Z” betű felfestését. Mindenki aktívan vett részt a festésekben, nagyon jó hangulatban teltek a
munkás napok. Büszkén mondhatjuk, hogy az „Örökségeink Útján” Zöldúton is láthatóak már a jellegzetes „Z” jelzések. (Berki Dalma)

Bercsényi Péter
A Cserhát Natúrpark szervezésében részt vettem a túravezető tanfolyamon, ahol számos elméleti
órán, és gyakorlati foglalkozáson voltunk és sok lelkes, a környezetéért aktívan tenni akaró emberrel találkoztam. Habár az órák tömbösítve voltak, rengeteg új dolgot tanultunk, és a tanfolyamon
kívül is sokat kellett készülni a vizsgára. A tanfolyamot mindenki sikerrel végezte el, és ügyesen
tájékozódtunk a sokak számára már ismerős területen. A tanfolyami jelentkezők közül ketten mentünk Szikora Annával vizsgázni, így sikerült a pilisi gyakorlati vizsgával a tanfolyamon tanultakat
bronzjelvényes gyalogos túravezetői bizonyítványra és jelvényre váltani. A tanfolyammal, illetve
a megszerzett tudással az a célom, hogy a környékre látogató turisták, ismerősök tájékozódását a
tájfutói tapasztalataimon túl szakmailag is megalapozottan, és jobban tudjam segíteni.

Nógrád megye gyümölcsészete

A

táj hagyományos gyümölcsészeti értékeinek feltárása során Dr. Szani Zsolt szakmai vezetésével felmértük a településeken
ismert tájfajtákat és tájban honos fajtákat a hozzájuk kapcsolódó gyümölcsészeti hagyományokat. A felméréssel célunk
volt, hogy fajtagyűjteményt és tanulókerteket, gyümölcsfasorokat alakítsunk ki és ne hagyjuk feledésbe merülni a régi, értékes fajtákat, a hozzájuk kapcsolódó hagyományos tudást. A felmérés során kiderült, Nógrád megye gyümölcsészeti szempontból
is valóságos kincses kert. A területen feltárt régi hagyományokat és a hozzá kapcsolódó kertészeti tudást gyümölcskertész
képzés keretében adtuk át az érdeklődőknek.

Dr. Szani Zsolt
Kertész vagyok, szakterületem a gyümölcsfajták vizsgálata. Kutatási témáim közé tartozik a
népi gyümölcs fajtaismeret és -használat. Meggyőződésem szerint a tájban honos valamint
tájfajtákra vonatkozó ismereteket a hagyományos műveltségnek megfelelően – komplex
módon – a szellemi és tárgyi kultúrára egyaránt kiterjedően érdemes megismerni. A ZÖME
tevékenysége az etnopomológia több szempontjából is nagyon izgalmas területre esik.
A főváros és más városok közelsége ellenére a népi gyümölcsészetnek számos archaikus
elemét és emlékét őrizte meg. Ebben a tájban nemzetiségek, többek közt: magyarok, szlovákok, németek, cigányok valamint különböző felekezetek: főleg katolikusok, evangélikusok
és izraeliták éltek együtt, egymás gyümölcsészeti kultúráját kölcsönösen gazdagítva. Ma
már a táj sokszínű gyümölcsészetének fennmaradása és fejlődése nem magától értetődő,
erre tudatosan kell törekednie a helyi közösségeknek.
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Jövőkép és összegzés

A

zöldutas hálózat fejlesztésében részt vevő civil szervezetek
munkájukkal eddig is a falvak és a térség fenntartható
vidékfejlesztéséhez járultak hozzá. Az érintett települések közül
közel 30 már korábban kapcsolatba került a zöldutas fejlesztési módszerrel; van több éve jól működő zöldút („Örökségeink Útján”) és olyan, ahol a közösségi tervezés nyomán az
elmúlt 1–2 évben alakult ki az útvonal (Nyugat Cserhát; Cserhát Natúrpark). Mivel elszigetelten a zöldutak sem jelentenek
megoldásokat a helyi problémákra, a zöldutak hálózatát egy
olyan földrajzi egységre terjesztettük ki, amelynek egyes településcsoportjai, ha nincsenek is napi, szerves kapcsolatban
egymással, mégis fizikai közelségük és táji-kulturális gyökereik
nyomán egymást támogatva, egymástól tanulva, a hálózatos
együttműködés előnyeit élvezve megerősíthetik egymást.
Ezt a célt mind fizikai, mind szellemi értelemben sikerült elérnünk, hiszen a több száz kilométeres új felfestett zöldutas túraútvonalak mára valóban nem „csak” településeket, hanem egymást
ismerő közösségeket, a szülőföldjükhöz egyre több szálon
kötődő, régi és új tudással gyarapodott embereket kötnek össze.

NÓGRÁDI ZÖLDUTAK, AHOL JÓ ÉLNI
Az érintett települések, a koordináló szervezetek már nem
csak egy-egy elszigetelten működő térségi zöldút mentén
tevékenykednek, hanem egy élő-szövődő zöldút hálózat, a
Nógrádi Zöldút „családtagjai”. Ennél a pontnál azonban nem
állhatunk meg, hiszen a projektünk számos folyamatot indított útjára.

…… Folytatjuk a gyümölcsfák szaporítását, nevelését és kiosz-

tását. 2015-ben még több szervezethez, óvodás és kisiskolás közösséghez juttatunk a helyi tájfajta gyümölcsfákból.
A gyümölcsösök ápolásával, gondozásával kapcsolatos
foglalkozásokat szervezünk szakemberek bevonásával.

…… Az élő tudásátadás és a jó példa terjesztése érdekében

a ZöME székhelyén szerveződő közösségi házban nemcsak a megyei, hanem az országos zöldúthálózat számára
is tervezünk programokat, képzéseket. A helyszín az
ökologikus gondolkodás és tevékenykedés tárgyi megjelenését hordozza magán, és bízunk benne, hogy valódi
zöldutas bölcsővé válik.

Zöldút-életmódház
Alsópetényben, a ZöME székhelyén tervezünk egy olyan portát, ami az eddigi tapasztalatokat, jó gyakorlatokat ötvözve megmutatja és gyakorlatban is átélhetővé teszi a zöldutakhoz köthető mesterségeket, tevékenységeket. Itt helyet kaphat a hagyományos
gyümölcsészet és a helyi gyümölcsökhöz köthető kis léptékű feldolgozás; kézműves műhelyek, foglalkozások, vendéglátás, kerékpáros műhely, komposztálás és permakultúrás kertgondozás, de közösségi képzésekhez és rendezvényekhez is teret teremtünk.
A ház már megvan, a fejlesztéséhez szükséges forrásokat keressük, de a tervezett tartalom már élő: 2014 őszétől fotókiállítás,
közösségi kertészkedés, faültetés, vesszőkerítés-fonás és permakultúra tanfolyam szerveződött, 2015 januárjától heti rendszerességgel várjuk majd a kézműves műhelyek és ökofilmklub iránt érdeklődőket.
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Pásztor Ildikó
Azokat a jól beágyazott, lelkes helyi embereket, főként fiatalokat kerestük, akik közül később a
zöldúttervezés, zöldútfejlesztés motorjai kikerülnek. A találkozókon zöldutas és vidékfejlesztési
rövidfilmek vetítésére, már működő zöldutas térségek, jó gyakorlatok bemutatására került sor
prezentációk formájában. A részt vevők mindezek során mélyebben is megismerkedhettek a Zöldút
programmal. Önállóan elkészítették a térségük érték- és erőforrástérképét, közös célt alakítottak ki a műhelymunkák során, ötleteltek a zöldutak jövőbeni működtetésének lehetőségeiről is.
Egyéni és közös munkáik által megtalálták saját szerepüket a zöldutas csapatban, ugyanakkor
együtt gondolkodtak, terveztek. A képzés célja megvalósult: a fiatalokat bevontuk, majd képessé
tettük a csapatban való munkálkodásra, az önálló továbblépésre. Megszerezték mindazokat a
készségeket, amelyek a jövőben nélkülözhetetlenek lesznek számukra saját szervezetükben is.

Erdős Zoltán
Budapesten élek és olyan túrák szervezésével foglalkozom a baráti körömben, ami a város múltját tárja fel.
Sokáig foglalkoztam pályázatírással, jó pár éve aktív vagyok a kerékpáros mozgalomban, és több ponton
kapcsolódom termelői élelmiszerek értékesítéséhez. A feladatom, amit most a ZöMÉ-ben is végezhetek, igazi
szenvedélyem: a városok és falvak közösségi alapú formálása, és annak megteremtése, hogy az ott élők harmóniában legyenek környezetükkel. A zöldútmozgalom ebben igen fontos szereplő.

Záhorszki Mónika
Nagyorosziban élek. Jelenleg a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület munkatársaként dolgozom
Drégelypalánkon. 2007 óta van aktív kapcsolatom az egyesülettel: kézművesként csatlakoztam,
gyöngyfűzőként, foltvarróként, grafikusként színesítem az egyesület mindennapjait. Az elmúlt
18 hónap számomra új ismeretségeket és új lehetőségeket hozott. Az egyesület szervezésében
létrejött tanfolyamok során hasznos hagyományos kézműves technikákat sajátíthattam el,
tanulmányaimat és kézműves ismereteimet egyaránt jól hasznosíthattam és kiegészíthettem új
ismeretekkel. A jövőben szeretném a megszerzett tudást és kapcsolatokat hasznosítani mindennapi
életemben, valamint a közösség javára.

Kovács Boglárka
Patakon élek. Jelenleg a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület munkatársaként dolgozom Drégelypalánkon.
Az elmúlt másfél év rengeteg lehetőséget nyújtott számomra. Sok értékes emberi kapcsolatot építhettem ki,
melyek azt gondolom, hasznosak lesznek a jövőmet illetően. Sokat tanultam az együttműködés, kapcsolatépítés terén, gyakorlatot szereztem a rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Az egyesület életében
és a Zöldutunk népszerűsítésében a jövőben is aktívan szeretnék részt vállalni.
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