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Sajtóhír a Budakörnyéki Natúrparkról

  

Budakeszi Hírmondó, 2009. június 6.

  

Megkezdődhet a Budakörnyéki Natúrpark szervezése

  

A Budakeszi Önkormányzat Képviselő Testülete legutóbbi ülésén megtárgyalta és jóváhagyta
azt a tervezetet, amely állampolgári kezdeményezés nyomán egy Budakeszi székhelyű új
Natúrpark létesítésére tett javaslatot. Az ezzel kapcsolatban elfogadott határozat felhatalmazza
a javaslattevőt, hogy két önkormányzati képviselővel közösen kezdjék meg a tervbe vett
Natúrpark szervezését. A kezdeményezőt, Dr. Vermes Lászlót, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanárát kérdeztük: mi
indította a javaslattételre és mit kell érteni a Natúrpark elnevezés alatt?

      

  

      
    -  Az elképzelés és az elhatározás még 2005-ben, az akkor megismert hazai és külföldi
natúrparkok tapasztalatai nyomán született. Franciaországban és Ausztriában van a legtöbb és
legrégebben működő natúrpark, hazánkban pedig az Őrségi és az Írottkő Natúrpark példája
ösztönzött arra, hogy hasonlót a mi régiónkban is létesíthetnénk. Erre vonatkozó javaslatom a
városunkért akkoriban tenni akarókhoz csatlakozva fogalmazódott meg. Az elnevezés pedig
olyan nagyobb területi egységet takar, amely elsősorban ? de nem kizárólagosan ? természet-
és környezetvédelmi célokat szolgál, amelyet azonban nem állami, intézményes keretek között
hoznak létre, hanem úgynevezett ?alulról jövő? kezdeményezésre szerveződik. A jogszabály a
Nemzeti Park és a tájvédelmi körzet elnevezésű kategóriák közé helyezi a natúrparkot, amely
ma már hivatalos elismerést is kaphat. Nem azonos tehát sem ezekkel a kifejezetten védett
egységekkel, sem a hangzásában nagyon hasonló NATÚRA-2000 program keretében kijelölt
területekkel, bár ezek jelen lehetnek ? sőt kívánatosak is ? a területén.   

    

 1 / 3



Sajtóhír-2009-06-06
2009. június 06. szombat, 18:23

Hogyan jellemezhetnénk akkor ezt a sajátos szervezeti formát?

      
    -  Általános értelemben a natúrpark települési önkormányzatok és magánszemélyek
összefogásán alapuló, közalapítvány vagy egyesület által fenntartott és kezelt terület, amely
egységes kultúrtájként jelenik meg, jelentős természeti és kulturális értékekkel rendelkezik, a
fenntartható fejlődés elvére épülő területfejlesztést valósít meg, léte a települések és az egyéb
térségi szereplők közötti együttműködésből fakad, adottságai és infrastrukturális háttere által
különösen alkalmas a szelíd, környezetbarát turizmusra, üdülésre. Engem különösen az a
felismerés ragadott meg, hogy a natúrpark nagyszerű keretet jelent a területén
megvalósítható legkülönfélébb fejlesztések számára, olyanokéra is, amelyek nélküle nem, vagy
csak nehezen válthatók valóra. Emellett kiváló 
lehetőségeket teremt
az ott élő emberek számára a környezetükben fellelhető értékek megóvását és bemutatását
célzó tevékenységekbe való aktív bekapcsolódásra. 
 

    

Milyen célokat tűz ki maga elé a javasolt Budakörnyéki Natúrpark?

      
    -  Röviden megfogalmazva a tervezett natúrpark célja az észak-budai régió táji/természeti,
kulturális, építészeti és történelmi értékeinek megőrzése, ápolása, fejlesztése és bemutatása. A
javaslat szerint területe kiterjedne a Budai hegység és annak É-Ény-i peremvidéke mindazon
részére, ahol a célnak megfelelő értékek találhatók. Ezen a kiterjedtebb területen összeha
ngolt fejlesztéseket 
lehet végezni, közös kerékpárutakat, sétáló utakat, tanösvényeket lehet kialakítani. Olyan
természetvédelmi és oktató jellegű projekteket lehet megvalósítani mint a Budakeszin tervezett
dendrológiai park a ?fák világtalálkozójával?, vagy amilyennel Nagykovácsiban próbálkoznak a
Szénások értékeinek megvédése céljából. Közös pályázatokon elnyert támogatásokkal
veszélyeztetett állat- és növényfajokat, élőhelyeket, épített objektumokat, régészeti leleteket,
műemlékeket lehet megmenteni és a nagyközönségnek is bemutatni, továbbá megvalósuláshoz
lehet segíteni az érintett területen a természetközeli állapotok helyreállítását célzó, eddig az
elszigeteltség miatt sikertelen  törekvéseket. Ösztönözni és segíteni lehet a természetes,
megújuló energiaforrások használatát, valamint a biotermesztést, a bio-termékek
forgalmazását, támogatni lehet a városfejlesztő és -szépítő elképzelések megvalósulását.
Szélesíteni lehet a turizmus és a sportolás lehetőségeit olyan létesítményekkel, mint pl.
kalandparkok, a lovaspályák, a különleges sportágakat kiszolgáló berendezések, stb. 
 

    

Kik a lehetséges partnerek és mikorra várható a megalakulás?
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    -  A potenciális alapítói körben számítunk a környező települések, így Telki, Budajenő,
Nagykovácsi, Páty, Budaörs, valamint a két budai kerület önkormányzatainak, továbbá a
kiszemelt területen már működő természetvédelmi szervezeteknek és a célokhoz kapcsolódó
gazdasági és civil szervezeteknek a csatlakozására, de a működésben érdekelt vállalkozók,
gazdálkodók és egyének is részt vehetnek a létesítésben. A most kezdődő szervező munka
közvetlen célja elsősorban az említett szervezetek és intézmények felkeresése és megnyerése
révén olyan konzorcium létrehozása, amely alkalmas a kitűzött közös célok
megvalósítására. Nagy öröm számomra, hogy a korábban tett javaslatot a nemrég alakult
Budakeszi Lokálpatrióták Egyesülete egyértelműen fölkarolta, teljes egyetértéssel támogatja, és
ezzel egyidejűleg a városi önkormányzat is felfedezni látszik a natúrpark létesítésével együtt
járó előnyöket. Budakesziről már most többen jelezték, hogy készek feladatokat vállalni mind az
előttünk álló szervező munkában, mind a létrejövő natúrpark működtetésében, számos ötlettel
gazdagítva az eddig felvázolt lehetőségeket. Reményeink szerint rövidesen arról adhatunk
számot, hogy kialakult az alapítók köre és megtarthatjuk a Budakörnyéki Natúrpark alakuló
közgyűlését.   

    

Köszönöm az interjút, sok sikert kívánok!

  

Az interjút készítette: Horváth Jenő
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