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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 sokoró-

pannonhalmi 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.



2011. Az egyesület alakulása

- Fő cél: a Pannontáj- Sokoró Natúrpark térségének fejlesztése

- Természeti értékek megóvása

- Hagyományőrzés, kulturális élet fellendítése

- Környezeti nevelés, szemléletformálás

- Oktatás, tehetséggondozás

- Turizmus, rekreáció fejlesztése

- Vállalkozások támogatása, pályázatírás, projektmenedzsment



Ifjúságfejlesztés



Tehetséggondozás
Győrszemere rovarvilágának felfedezése



2015 - Az újjáalakuló natúrpark

 Május 11. Az MNSZ megszünteti a natúrpark tagságát

 Augusztus – Pannónia Kincse Mintaprogram – IH engedélykérés

 Szeptember- október: Pannónia Kincse Mintaprogram megvalósítása

 Október 20. Munkaszervezet változás bejelentése az FM számára

 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 

miniszter úr részére 



Komplex hulladékcsökkentési 

szemléletformálás a Pannontáj– Sokoró 

Natúrpark területén

3 előadás a felesleges termékek témakörében

Tényő, Győr, Győrszemere

+ 2 előadás a győrszemerei általános iskolásoknak

Hulladékcsökkentési öröknaptár és tanári segédlet

Interaktív foglalkozás osztályoknak 

Nulla Hulladék kártyajáték elkészítése a foglalkozásokhoz



Telihold túra a Föld Napján – 2016.04.21.



Zöld Forrás 2016.–

Natúrparki tananyag elkészítése

- 40 oldalas munkafüzet elkészítése általános iskolások 

számára

- A füzet „kipróbálása” erdei iskolai és iskolai 

körülmények között (tanóra, szakkör, foglalkozás)

- Zárórendezvény Ravazdon – a tananyag bemutatása 

pedagógusoknak, diákoknak

Támogatás: 750 000 Ft



I. Natúrparki vetélkedő

- Az Írottkő Natúrpark 2017. áprilisi országos vetélkedőjének helyi fordulója

- Levelezős, 3 fordulós

- 3 fős csapatok, felsősök

- 14 csapat nevezett 

- Sokorópátka - 2

- Tényő – 1 

- Győrszemere - 2

- Győr - 7

- Nyúl -2



Ősfenyves 30-20-10 teljesítménytúra

2016.

2017.



Sokorópátka - környezetvédelmi szakkör 

2016. október 24.



Óvodai szemléletformálás
 Hulladékos szemléletformálásra ösztönző

mesekönyv létrehozása és kiadása az óvodás
korosztály bevonásával, az óvodás
korcsoport számára

 Óvodapedagógusi füzet a szemléletformálás
elősegítése érdekében, mondókákkal,
versekkel, dalokkal, feladatokkal

 Projekthét szervezése a tényői óvodában

 Adaptálható programok megvalósítása,
tapasztalatátadás a térség és más
natúrparkok óvodapedagógusai számára



Térségi tananyag

 LEADER térségek közötti együttműködések – benyújtott pályázat

 2 natúrpark térsége, 2 térségi tananyag elkészítése 

 A térség szellemi, kulturális, természeti, történeti, társadalmi vagy 

építészeti örökségeit, hagyományait feldolgozó tananyag

 Tudásátadó workshopok mindkét natúrpark területén

 Térségi natúrparki vetélkedők lebonyolítása

 Közös tábor szervezése a natúrparki vetélkedők 3-3 nyertes 

csapatának

 A térségi tananyag bevezetése az iskolai oktatásba



II. Országos Natúrparki Vetélkedő döntője

2018. május 18-20. Győrújbarát

- Felsős korosztály

- 4 fős csapatok

- Címbirtokos natúrparkok

és leendő címbirtokosok

részvételével



EFOP- „Együtt a fiatalokért!”
 Natúrparki modellek tanulmányozása, elsősorban a 14 év alatti gyermekeknek

szánt környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységek módszertana

 18 év alatti fiatalok természetvédelmi feladatok ellátásába való bevonása,

motiváció, szakmai anyagok

 A fiatalok civil szervezetekkel való kapcsolatának vizsgálata, bevonásuk a

szervezetek tevékenységébe

- Speciális szakmai tudásanyag bővülése

- Együttműködés erősítése a hazai és külföldi szakértők között

- Kutatási eredmények publikálása és gyakorlati alkalmazása

2018. január 1. – 2019. december 31.

21 db szakmai program a natúrparkok területén, külföldi szakértők 

bevonásával, jó gyakorlatok megismerése

Összehasonlító kutatás, környezeti nevelés témakörben

Marketing kiadványok



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 

 Natúrparki Tanács megalakítása a négy pillér mentén

 Együttműködés a térség civil szervezeteivel, önkormányzataival, vállalkozóival, 

magánszemélyeivel

 Közösségfejlesztő programok szervezése, mások által szervezett programokba való 

bekapcsolódás natúrparkként

 A natúrpark láthatóságának megteremtése, kerüljön be a köztudatba

 Pályázati lehetőségek kihasználása

A Pannontáj-Sokoró Natúrpark megalapozó háttértanulmányában 

a fejlesztési koncepció kétéves időszakra készült, 

a tervezési időszak vége 2017.12. 31.



„Legyünk a magyar táj gazdái!”
„Összhang a tájban”

Köszönöm  a figyelmet!


