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Földvagyon a natúrparknak

<- VISSZA

A leendő szigetközi natúrpark
egyik kulcskérdése, hogy „a politika vagyonnal és eszközzel is
támogassa-e :izt - például egykori téeszterületekkel" - hangzott el a fejlesztési tanács hétfői
ülésén.
A Szigetközi Fejlesztési Tanács ülésének központjában a

szigetközi natúrpark kérdése
szerepelt. Fersch Attila, a nemzeti park igazgatóságának osztályvezetője kijelentette, hogy „annak nincs itt az ideje, hogy Szigetköz nemzeti park, de annak
igen, hogy natúrpark legyen".
Hozzátette, hogy Magyarországon a natúrparkok „mellékvágányon futnak'', anyagi forrásaik
bizonytalanok, holott például a
vértesi 1500 hektáron helyi védettséget lát el, kutatási, turiszti-

Merre tovább? A Szigetköz jövőre natúrpark lehet, az
ebben az évben elindulhat.

előkészítése

már

kai tevékenységeket végez non-

profit kft. formájában. A tájvédelmi körzetek mostohagyerekek, a nemzeti parkok fejlesztési
forrásaik döntő többségét saját
területekre fordítják. Az osztályvezető úgy látja, a természetvédelem adta előnyökből elsősor
ban a nemzeti park területén
élők részesülnek. Panziók, éttermek, turisztikai vállalkozások
olyan beruházásokra építhetnek, amik a nemzeti parkban
megvalósulhatnak, a tájvédelmi
körzetben nem. Fersch hangsúlyozta, Szigetköz alkalmas arra,
hogy önálló natúrpark legyen,
mely saját kézbe veszi sorsát - ez
közös érdek. „Fontos lenne,
hogy a politika vagyonnal, eszközzel feltuningolja a natúrparkot. Kérdés, milyen mértékű segítséget kap - például földvagyonátadással. Erre alkalmasak
lennének az egykori, bizonytalan sorsú szigetközi téeszterületek, komoly vagyoni előnyt jelenthetne - földalapú támogatást, állandó uniós forrást." Jól
előkészített natúrparkot másfél
éven belül fel lehet építeni, az Interreg-forrás erre idén márciusban megnyílik.
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Az
frottkő
Natúrparkért
Egyesület 19 éve működik, tizenhat településből áll. Bakos
György elnök megerősítette: ha
a szigetközit a „döntéshozók támogatják, nem kell a buktatók-

alatt fel lehet építeni a
natúrparkot,
erre a forrás
idén márciusban megnyílik.
kal megküzdeni". Az írottkői
egyesület legerősebb ága a turizmus, a 132 tag több mint 60
százaléka ezzel foglalkozik szállodatulajdonostól a borászig.
„Marketingben a nyolcvanas
évek közepén járunk, pedig lenne mit megmutatnunk"
mondta. Pető Péter a Szigetköz
Turizmusért Egyesület képviseletében azt javasolta, a szigetközi natúrpark egyesületi formát
öltsön. „Forráshiányos ugyan a
natúrparki rendszer, de meg kell
ragadni a lehetőséget, hisz a turisztikai láb már adott."
·

