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A natúrpark múltja


- Sokoró Ökológiai Park Alapítvány kezdeményezése – Enyingi Tibor



- 2006. április 1. Az országban harmadikként natúrparki címet kapott

„A modern természetvédelem nem az emberek ellen, hanem velük
együtt védi a természetet - mondta Persányi Miklós környezetvédelmi
miniszter Győrújbaráton abból az alkalomból, hogy a sokorópannonhalmi dombvidéken 29 településnek átadta a Sokoró-Pannontáj
Natúrpark címet. Ha az értékeket úgy akarjuk megóvni, hogy közben az
ott élő emberek életét nehezebbé tesszük, ez hibás út - szögezte le.
Úgy vélekedett: az értékeket partnerségben kell megőrizni, a helyi
társadalmat szervezőkkel, az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel.
"Ez a natúrpark missziója: védjük együtt a természetet (...), a kulturális
örökséget, védjük együtt azokat a hagyományokat, amelyek egy-egy
vidékhez kötődnek" - hangoztatta.”
Forrás: greenfo.hu, 2006. április 4.

2006-2015.

Megjelenés éve: 2007.
5000 példányban, LEADER + támogatásból
Dombi Alajosné munkáját dicséri

2015 - Az újjáalakuló natúrpark


Május 11. Az MNSZ megszünteti a natúrpark tagságát



Május 29. Bozsok – részvétel a Magyar Natúrpark Szövetség elnökségi ülésén



Július 13. Törökkoppány – egyeztetés a natúrparkok egységes internetes megjelenítése
érdekében



Augusztus – Pannónia Kincse Mintaprogram – IH engedélykérés



Szeptember- október: Pannónia Kincse Mintaprogram megvalósítása



Október 20. Munkaszervezet változás bejelentése az FM számára



Október 21. Herman Ottó Intézet: Tájökológia, tájfenntartás konferencia, a Jövőtervezés
szekcióban beszéltem az újjáalakulásról



November 23-24. Natúrpark fejlesztési koncepció egyeztetés, Budapest, HOI



November 30. FM- munkaszervezet változás elfogadása



December 3. Natúrpark fejlesztési koncepció egyeztetés, Budapest, HOI – A Pannontáj- Sokoró
Natúrpark újra teljes jogú tagja a MNSZ-nek



December 16. Névmódosítási kérelem benyújtása Fazekas Sándor min. úr részére



2016. január 14-15. Alsómocsolád – Natúrpark fejlesztési koncepció egyeztetés- Tisztújító
közgyűlés- Székely Rita a MNSZ alelnöke



2016. február 19. Névmódosítási kérelem aláírása Fazekas Sándor miniszter úr által

A Pannontáj- Sokoró Natúrpark és az országos
Fejlesztési Koncepció, céljaink 2030-ig




A Pannontáj-Sokoró Natúrpark megalapozó háttértanulmányában a fejlesztési
koncepció kétéves időszakra készült, a tervezési időszak vége 2017.12. 31.

Minőség – és szervezetfejlesztés, együttműködés erősítése








Natúrparki tagok körének meghatározása
Natúrparki tanács alakítása
Közösségfejlesztő programok szervezése, mások által szervezett
programokba való bekapcsolódás natúrparkként
Kétlépcsős minősítési rendszer: részvétel a feltételrendszer
kidolgozásában
Tájkarta: távoli jövő
Együttműködő szakértői hálózat – a pillérek mentén

A Pannontáj- Sokoró Natúrpark és az országos
Fejlesztési Koncepció, céljaink 2030-ig


1. pillér: Természeti- táji örökség megőrzése


Natúrparki közösségépítő programok szervezése a természeti és az épített
örökségi helyszínek, valamint a tájértékek helyreállítására, állapotának
javítására


Kis költségű programok



Együttműködésben
erdészettel



Zöldút kijelölése és felfestése a táji örökségi helyszínek és a natúrparki
települések összekapcsolására – települési- közösségi kapcsolatok erősítése



A térségi és megyei önkormányzat munkájának segítése – szakemberek
biztosítása

a

civilekkel,

önkormányzatokkal,

Nemzeti

Parkkal,

A Pannontáj- Sokoró Natúrpark és az országos
Fejlesztési Koncepció, céljaink 2030-ig


2. pillér: Környezeti nevelés, szemléletformálás


Tájséták és
szervezése

egyéb

szemléletformáló

jellegű

közösségépítő

programok



„Natúrparki esték” programsorozat



Erdei iskolákba, helyi általános iskolákba és óvodákba natúrparki tananyag
készítése



Együttműködéseken alapuló programsorozatok megvalósítása



Partnerkapcsolatok erősítése a natúrpark területén működő, környezeti
neveléssel, szemléletformálással foglalkozó szervezetekkel



IKSZT-k, közösségi terek, élő tájházak bekapcsolása
népszerűsítésébe, a natúrpark „láthatóságának” elősegítésére

a

natúrpark

A Pannontáj- Sokoró Natúrpark és az országos
Fejlesztési Koncepció, céljaink 2030-ig


3. pillér: Vidékfejlesztés


Szelíd térségfejlesztés, értékőrző gazdaságfejlesztés



Értékalapú, közös előnyök kihasználásán alapul



Erősíti a helyi közösségeket


Együttműködés a Pannónia Kincse LEADER Egyesülettel



Helyi, térségi termékek előállításának és értékesítésének ösztönzése, termelők
honlapon, kiadványban való megjelenítése



Zöldutas módszertan alkalmazása – különböző generációk tudását és igényeit
összehangolva – helyi közösség számára fontos értékek megőrzése



Képzési programok elindítása (hagyományőrzés, gazdaságfejlesztés)

A Pannontáj- Sokoró Natúrpark és az országos
Fejlesztési Koncepció, céljaink 2030-ig


4. pillér: Turizmus-rekreáció


A térség természeti és kulturális értékeinek megismertetése a helyi, térségi szereplők
összefogásával



A natúrpark „tájgondnok” szerepét tölti be



Öko-, aktív- és falusi turizmus


Zöldút- hálózat fejlesztése, egységes arculatú ökoturisztikai-bemutatási infrastruktúra
fejlesztése



A meglévő útvonalak összekapcsolása, térképen, mobiltelefonos applikációban való
megjelenítése



Natúrparki „fogadóhelyek” kialakítása a főbb belépési kapukban (Győrújbarát,
Győrszemere, Vinye) és a nagy látogatottságú Pannonhalmán



Natúrparki bemutatósarok kialakítása az IKSZT-kben, közösségi terekben, tájházakban,
Tourinform Irodában



Ökoturisztikai programok szervezése – a turizmus hiányzó szegmensének kihasználása –
tájséták, belső turiuzmus erősítése – ismerjük meg értékeinket, közösségeinket



Együttműködés a FATOSZ-szal, térségi programcsomagok kidolgozása

A Pannontáj- Sokoró Natúrpark
finanszírozási lehetőségei




Pályázati támogatások – projektfinanszírozás

Tagsági díj helyett konkrét feladatokhoz, tevékenységekhez való
hozzájárulás


Vállalkozások által nyújtott támogatások


Állami finanszírozás –a távoli jövőben

Legfontosabb feladataink



Natúrparki tagság megerősítése (önkormányzatok, civilek, vállalkozások, egyház)


10 éves a Pannontáj- Sokoró Natúrpark – 2016.04.01. rendezvény


Natúrparki Tanács megalakítása a négy pillér mentén




Pályázati lehetőségek kihasználása

A felvázolt feladatok megvalósítása 

Köszönöm a figyelmet!
www.pannontaj.hu/naturpark
www.facebook.com/pannontaj

www.instagram.com/pannontaj

