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Az egyesület elnöke



A Natúrparkok célja:

• A természeti értékek köré rendezett 
emberléptékű vidékfejlesztés, turizmus.

• Ez csak akkor lesz hosszú távon 
fenntartható, ha felelősen bánunk a 
természettel!

• Erre csak a környezettudatos emberek 
képesek! EZÉRT:

• Megismerni, megszeretni, megvédeni kell 
környezetünket, a TERMÉSZETET!



A természetet megismerni a 

legjobb „in vivo” a természetben!!!

• De amikor nincs időnk kimenni?

– Időnk mindig arra van, amit fontosnak tartunk!

• De amikor szakad az eső?

– Rossz idő nincs, csak rosszul öltözött ember!

• De az összefüggések, és a ritkán szem 
elé kerülő élőlények?

– Hívjunk szakembereket vegyünk részt 
szakmai programokon!

– Vigyük be a természetet…



Ki a természetbe!



Életkorok szerint:

• Óvodások minél többet legyenek levegőn, 

az udvaron, spontán játszhassanak 

homokkal, vízzel, kővel, fával, 

gondozhassák a kertet!



Kisiskolások

• A tankönyvön túl minél többet legyenek 
kint az épület falain túl!

• Minden településen vannak vízpartok, 
erdők / parkok, rétek, minden évszakban 
fel kell fedezni őket!

• Kutassunk az avarban, nézzünk bele az 
odvas fába, emeljük fel a kavicsokat a 
vízparton! 

• Ültessenek hagymásokat, cserjét, fát… 



Nyissuk ki érzékeinket a tájra…



Felsősök

• Próbáljunk leszakadni a netről! Mert nem az a 
való Világ!!!

• Túrázzunk nagyobbakat, de nem csak gyalog, 
hanem kerékpárral és kenuval is!

• Éjszakázzunk kint a természetben!

• Tanuljunk meg együtt élni vele, csak akkora 
tüzet gyújtani, amekkora a főzéshez kell, 

• becsüljük az ételt, csak annyit főzzünk, amennyi 
elfogy…

• Inkább a Természet, mint a Fogyasztás Oltárán, 
a Plázában áldozzunk!



Rossz terep nincs …



Ha Szigetköz, akkor Duna és kenu!



Cikolai ártér madártávlatból



Hogyan kötődjünk a tájhoz?

• Ismerjük meg egyre táguló körben 
önállóan és szakemberekkel is!

• Ismerjük a helyi termelőket, igyekezzünk 
tőlük vásárolni az alapvető élelmiszereket!

• Minimális energiát használjunk, 
épületünket szigeteljük, megújuló 
forrásokat használjunk, legfőképp a Napot!

• Ne vásároljunk szemetet, de ha már 
megtettük használjuk újra vagy gyűjtsük 
szelektíven!



Tiszteljük a földműveseket…



Fogjuk meg az eke szarvát!



Helyi termelők

• DZK Dunaszigeti Zöldség Közösség



Régi mesterségek megismerése



Legyenek saját odúink…



Ápoljuk a hagyományokat…

…akár teljesen új köntösben is!



Tájevező és Falubájk verseny 2006-tól



Menjünk erdei iskolába!!!

Környezetbarát működés: 

●Napkollektoros melegvíz

●Napelemes világítás

●Kertben komposzt WC

●Biomassza fűtés

●Szelektív hulladékgyűjtés



Fedezzük fel a tájhasználat értékeit és támasszuk fel, ahol csak 

lehet! Pl. Tündérsziget Ökopark 50 régi gyümölcsfajtával…



Közösségi kertészkedés fogyatékkal 

élőkkel



Teremtsünk kapcsolatot az oktatás és a kutatás között! 

Pl. Eleven Táj Oktató és Kutatóközpont Dunaszigeten



Fejlesszünk programokat!

Kavicsban a világ!



Gyógyító füvek



Öko-háztartás



Az egész Szigetközt lefedő öko-mobilitást!



Új ökomobil flották

• TOP és SK-HU pályázatból: 

• Dunaszegen

• Kimlén

• Kisbodakon

• Ásványrárón

• Mosonmagyaróváron

• Dunaszigeten



Öko-marketing a Szigetköz Natúrparknak: 

Országos Szigetköz-ismereti verseny!



Szervezzünk különleges szakmai táborokat!



Az elkészült hajók



Indítsunk felfedező expedíciókat!



Indítsunk nyitott túrákat!



Figyeljünk lesből: „Negatív” állatkertek!



„Negatív” akvárium, mely készült társadalmi felelősségvállalás, vagy 

vállalati felelősségvállalás (Corporate social responsibility, röviden CSR) 

keretében



Másszunk oda, ahol csak mókusok szaladgálnak, 

azaz fák tetején szárnyak nélkül…!



Vadleső – Vízi mobil les



Még a multik is képesek a fejlődésre! Vidd őket a természetbe szervezz 

csapatépítő tréningeket cégeknek, közösségeknek



Fedezzétek fel lakóhelyetek kincseit és osszátok meg saját 

képességeitek szerint! Közösségi kincskeresések





Ha már mobil, hát vezessen ki a 

természetbe! Green geocaching



Módszertani segítségek: 

Kiadott könyveink



Kutasd fel a helyi értékeket és 

vállald fel azok bemutatását!

• Faluházban sarok, tájház, mini 

látogatóközpont:

• Csak interaktívan…

• Minden korosztálynak…



„A Múzeum halott”

Giovanni Innella - Múzeológus kutató

A klasszikus gyűjteményi, közgyűjteményi 

funkciók mellett a kézbe vehető, 

szagolható, komplex megismerést 

lehetővé kiállításoknak van csak értelme!

INTERAKTIVITÁS



2002 óta készítünk interaktív 

kiállításokat, különböző 

témakörökben:

2002-2004: Természet, amely körbevesz

2005: 650 éves városunk: Egykor és most

2006: A Duna /ezen kiállításunk a 

Vajdahunyad Várában a Mezőgazdasági 

Múzeumban indult vándorútra a Duna 

mentén



2007-2008: Szigetköz: Ember és táj



2009: Az árterek madárvilága 



2010: A jégkorszak vándora, az északi pocok



2012: Talajvédelem



A Natúrpark lehetőség és 

felelősség is:

Egy közös platform a helyi szereplőknek (SzTK, 
Vízügy, Erdészet, önkormányzatok, 
vállalkozások…) a közös fellépés az élhető 
természetért! 

Sok feladattal, felelősséggel pl.
– Tömegturizmus vagy ökoturizmus? Természetvédelmi 

zonáció (térben, időben elosztás)

– A mesterséges vízpótlórendszer fejlesztése pl. SK-HU 
ágrendszer összekapcsolása?!

– Szúnyogirtás kérdése…
• deltamethrin kontra biológiai?! 



Sátorozóhelyek

Csónakkikötő

Információs bázis

Vízitúra

Természetvédelmi 

terület

Szigorú védelem

Vízitúra útvonal

Jelölt hajóút



A fenntartható turizmus fejlesztésének 

10 alapelve (Word Travel and Tourism Council szerint)

Az erőforrások fenntartható 

használata

A túlfogyasztás/túlhasználat 

megakadályozása

A természeti és kulturális 

sokszínűség megőrzése

A turizmus integrálása a 

regionális tervekbe

A helyi gazdaság érdekeinek 

figyelembevétele

A helyi közösségek bevonása 

a tervezési folyamatba

Érdekeltek együttmű-

ködésének szükségessége

Folyamatos oktatás, nevelés, 

tréning

A terület sajátosságait 

figyelembe vevő marketing

Állandó monitoring a terület 

kapacitásáról

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Ez a mi Szigetközünk, 

ehhez van igazán közünk!

www.szigetkoznaturpark.hu?!


