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Gerecse Natúrpark hírlevél

Köszöntő
Mi GERECSEIEK három esztendővel ezelő� szövetkeztünk arra, hogy a
fenntarthatóságot, a vidéki táj megőrzését, a helyben termelt javak dícséretét, az
ökoturizmust, valamint a természet és kultúra békés egymás melle� élésébe vete�
hitünket az Európa egyre több pontján jól csengő NATÚRPARK formájában is
megerősítsük. Magyarország hetedik natúrparkját hoztuk létre i� a Gerecse hegyei
közö�, a Duna mentén és az Által‑ér völgyében. Hívó szavunkat 29 település érezte
akkor magáénak és további 18 szervezet tarto�a fontosnak a partnerségét.
Az első évek mindig nehezek az olyan szervezetek életében, amelyek nagy területre
kiterjedően szerteágazó tevékenységet vállalnak fel és sok‑sok érdeket kell ﬁgyelembe
venniük. Ma már 10 natúrpark működik Magyarországon, közö�ük a Gerecse
Natúrpark a harmadik legnagyobb területű, népességét tekintve pedig az első.
Mintegy 160 ezer i� élő és persze sok‑sok helyi termelő, cég, intézmény, civil szervezet
adja azt a sokszínűséget, amely a természeti és kulturális értékek páratlan tárházával
párosulva különös vonzerőt jelenthet i� Közép‑Európában. Azért is hoztuk létre a
Gerecse Natúrparkot, mert hiszünk abban, hogy a fenntarthatóságot szem elő� tartó,
táji léptékű együ�működés a Gerecse térségét még jobbá, még vonzóbbá, még
élhetőbbé teheti. És tudjuk, hogy ehhez rengeteg tennivaló, együ�gondolkodás,
együ�működés szükséges.
Sok esetben persze nem is valami újdonságot kell kitalálnunk, csupán tenni azt, amit
eddig is a legjobb meggyőződésből te�ünk. Jó példát adni a többiek számára és persze
ellesve akár natúrpark‑szomszédaink, partnereink szintén példaértékű sikereit is.
A most útjára indíto� Gerecse Natúrpark Hírlevél ezt a célt szolgálja: példát, hitet adni
egymásnak, hogy miként lehet még jobban, a fenntarthatóságot és ökológiai
szemléletet méginkább előtérbe helyezve gazdálkodni, fejleszteni, oktatni, turizmust
szervezni. Hírlevelünk szeretne időről‑időre (elképzeléseink szerint minden
évszakban) hírt adni saját tevékenységünkről, partnereink céljairól, sikereiről.
Mindazokról a történésekről, amelyek valamilyen szempontból fontosak a natúrpark
szempontjából. És persze számot adunk más hazai vagy külföldi natúrparkok jó
példáiról is.
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Mindezekkel a célokkal köszöntöm tisztele�el és szerete�el a Gerecse Natúrpark
valamennyi tagját, partnerét, látogatóját. Kérem, legyünk együ� szerkesztői e
hírlevélnek! Rengeteg érték, tudás, jó cselekedet lelhető fel natúrparkunkban és ha
lehetőséget adunk arra, hogy mindezeket kölcsönösen megismerjük, közkinccsé
tegyük, még több érték, még vonzóbb táj birtokosai lehetünk.
Tisztele�el:
Michl József
az Által‑ér Szövetség (a Gerecse Natúrpark munkaszervezete)
elnöke
Az elmúlt időszak néhány eseménye
Gerecse Natúrpark Látogatóközpont

A Gerecse Natúrpark Bajótra terveze� látogatóközpontjával a
térség egyik legjelentősebb ökoturisztikai létesítménye valósulhat meg az elkövetkező
években. Ennek kapcsán a Területfejlesztési Operatív Programban nyújto� be
pályázatot még áprilisban az a konzorcium, amelynek az Által‑ér Szövetség is tagja.
Tovább
Az év tájértéke

A Herman O�ó Intézet idén első ízben hirde�e meg ʺAz év
tájértékeʺ cím elnyerésére szóló felhívását, amelynek célja, hogy a helyi közösségek
minél jobban ismerjék meg saját táji értékeiket, valamint más települések és térségek
ado�ságait, ezáltal hazánk táji szépségét és változatosságát. Tovább
A jó példa ereje
Összefogás
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Az alig egyesztendős tatai Új Kajakház és Ökoturisztikai Központ
(Berczelly A�ila), továbbá hasonló korú tatabányai Via Ferrata (Kovács Tamás)
üzemeltetői, a már háromesztendős Által‑ér menti kerékpárút felhasználásával,
Mesterhármas néven egy új ökoturisztikai fejlesztéssel léptek a nagyközönség elé.
Tovább
Tanösvények a Gerecse Natúrparkban
Malom‑völgyi Tanösvény
A Gerecse Natúrpark egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét ajánljuk a túrázók,
kirándulók ﬁgyelmébe. Tovább
Természet‑ és örökségvédelem
Metamorfózis – Ember és Természet kapcsolata az Által‑ér völgyében
A Tatabányai Múzeum új állandó kiállítását ajánljuk olvasóink ﬁgyelmébe. Tovább
Vidékfejlesztés és natúrparki termékek
Helyi Fejlesztési Stratégiák elfogadása
2016. július 26‑án fogadta el az Irányító Hatóság a Vértes‑Gerecse Vidékfejlesztési
Közösség és a Duna‑Pilis‑Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési
Stratégiáját, amely meghatározza az elkövetkező évek (2020‑ig) vidékfejlesztési,
elsősorban LEADER intézkedéseit. A stratégiában megfogalmazo� célkitűzések, és így
ennek alapján az intézkedések lesznek majd a LEADER pályázatok alapjai. Várhatóan
az év végén jelennek meg a kiírások. A Gerecse Natúrpark településeinek is
lehetőségük lesz majd turisztikai fejlesztésekre, turisztikai szolgáltatások bővítésére,
szálláshelyek felújítására. Ezen kívül cél a térség építe�, kulturális és természeti
értékeinek megőrzése, bemutatása.
Oktatás, szemléletformálás
Környezeti nevelés és Natúrparki tudatformálás műhelymegbeszélés
Budapesten a Herman O�ó Intézetben gyűltek össze a nyár közepén az ország
natúrparkjai, és az oktatással, környezeti neveléssel foglalkozó munkatársai, hogy
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megvitassák a natúrpark iskola modelljének magyarországi bevezetését. Tovább
Turisztika a Gerecse Natúrparkban
A Mária‑út felkerült a szellemi kulturális örökségek közé

A Mária Út Egyesület kezdeményezésére a Mária‑tisztelet
zarándok és búcsú hagyománya felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékébe. Az elismerést szeptember 16‑án adta át a Kulturális Örökség Napok
megnyitóján Puskás Imre kulturális örökségvédelemért felelős államtitkár
Budapesten.Tovább
Természetkímélő gazdálkodás
Gasztrotúra a Gerecsében
A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 2016. augusztus 6.‑án Alsóvadácson az országban
egyedülálló módon és első alkalommal rendezte meg az erdők‑mezők által nyújto�a
alapanyagok felhasználásával készült ételek szabadidős bemutatóját a „Gasztrotúrát”.
Tovább

A Magyar Natúrpark Szövetség hírei
Nyugat‑európai natúrpark vezetők látogatása

A Gerecse Natúrpark volt a házigazdája október végén a német
nyelven együ�működő natúrpark szövetségek éves ügyvezetői találkozójának. A
német, svájci, osztrák és luxemburgi natúrparki vezetőket Básthy Béla, a Magyar
Natúrpark Szövetség elnöke kalauzolásával fogadta Michl József Tata város
polgármestere és az Által‑ér Szövetség elnöke, valamint Musicz László szakmai
igazgató.
Tatán kívül Neszmélyen és Tardoson is rövid látogatást te�ek. A fő cél egy közös
együ�működés illetve pályázat lehetőségének á�ekintése volt és persze bemutatni
néhány helyi a�rakciót, helyi termelőt, tanösvényeket és egyéb látványosságokat. A 3
napos program egyik napján a vendégek látogatást te�ek a szomszédos Vértesi
Natúrparkban is.
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A rendkívül jó hangulatú munkamegbeszélésnek remélhetőleg sok hozadéka lesz
mind a Gerecse Natúrpark, mind a Magyar Natúrpark Szövetség szempontjából.
Natúrparkok a Lechner Tudásközpont oldalán
Hazánk természetvédelmi területeit és a szelíd turizmus szempontjából meghatározó
térségeit bemutató online térképet készíte� a Lechner Tudásközpont. Az alábbi linkre
ka�intva elérhető oldal Magyarország nemzeti parkjait, natúrparkjait és geoparkjait
egyaránt bemutatja. Tovább
Eseményﬁgyelő
2016. november 9. – Városi Tökmustra és bolhapiac
szervező: Nyergesújfalu Önkormányzat
2016. november 11. – Márton‑napi felvonulás Bajon
szervező: Baj Község Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Eszterházy
Szőlő‑és Bortermelő Egyesület
2016. november 26. – XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom
szervező: Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület,
bővebben: www.vadludsokadalom.hu
2016. november 27. – Adventi gyertyagyújtás és Betlehem építés Bajon
szervező: Baj Község Önkormányzata, Római Katolikus Egyházközség, Baji Német
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület
2016. december 10. – Adventi zenés est Héregen
szervező: Héreg Község Önkormányzata
2016. december 28. ‑ Évbúcsúztató éjszakai túra Csolnokon
szervező: Művelődési Ház Természetjáró Köre
Környezetvédelmi pályázatﬁgyelő
Sajó Károly Kárpát‑medencei környezetvédelmi csapatverseny 2016/2017
A Nemzeti Tehetség Program támogatásával
A verseny pedagógiai célja: több műveltségterületet átfogó komplex programként a
Nemzeti alaptanterv I.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok/Fenntarthatóság,
környeze�udatosság kiemelt területhez illeszkedve, elősegíti a Nemzeti Tehetség
Program céljainak megvalósítását.
A verseny átfogó célja: a természeti környezetről alkoto� ismeretek elmélyítése, az
önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák, a
földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex
ökológiai gondolkodás megalapozása.
Hazai és határon átnyúló szakmai együ�működéssel a természe�udományos
ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
A verseny kategóriái, évfolyamok:
A verseny célcsoportja: 7‑8. évfolyamos diákok a Kárpát‑medence valamennyi magyar
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tanítási nyelvű iskolájából. Iskolaszintek: általános iskolák, gimnáziumok.
A verseny kategóriái:
Mindhárom fordulóban ‑ iskolai, területi/fővárosi, országos ‑, háromfős csapatok
versenyeznek.
A csapatok összetétele: 7‑8. évfolyamos tanulók, azonos évfolyamról vagy vegyes
összeállítással.
A versenybe való nevezés határideje: 2016. november 30.
Nevezési cím: a jelentkezést az alábbi e‑mail címre kérjük megküldeni:
info@korisnonproﬁt.hu
Nevezési lapok elérhetők: www.korisnonproﬁt.hu

Gerecse Natúrpark
2890 Tata, Kossuth tér 1.
www.gerecsenaturpark.eu

Által‑ér Vízgyűjtő Helyreállítási
és Fejlesztési Szövetség

Vissza
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