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Negyedszázados születésnapján köszöntjük 
a természet határtalan gyöngyszemét! 
Huszonöt évvel ezelőtt, 1994. április 24-én 
a szomszédos ausztriai területeken létre-
jött nemzeti parkkal közös megnyitó ünnep-
séget tartott a Fertő–Hanság Nemzeti Park. 
A jubileumon magyar és osztrák oldalon is 
készülnek ünnepi programokkal. 

A Fertő–Hanság Nemzeti 
Park 1994-ben „született” 
meg azzal, hogy az 1991-ben 
alakult Fertő-tavi Nemzeti 
Parkhoz csatolták a Hanság 
Tájvédelmi Körzetet. Kul-
csárné Roth Matthaea, a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
igazgatója szerint a határ két 
oldalán élőknek a vasfüg-
göny évtizedei után csodála-
tos volt megélni, hogy végre 
nem választja el semmi a ter-
mészetet, a szakembereket és 
a látogatókat sem. „A közös 
természeti örökség kapocs” 
– fogalmaz az igazgató, aki-
vel egyetért Johannes Ehren-
feldner, a Neusiedler See–
Seewinkel Nemzeti Park 
igazgatója. Ő egyenesen így 
fogalmaz: a természet nem 
tűri a határokat.

Az élőhelyek sokszínű-
sége is indokolja, hogy nem-
zetközi jelentőséget nyerjen 
a természetvédelem a Fertő 
környékén. Geográfiai érte-
lemben a Kárpát-medence 
összefoglalását nyújtja a táj. 
A középhegységektől a kon-
tinentális pusztáig, a szikes 
tótól a síklápokig szinte 
minden élőhelytípus megta-
lálható itt, éghajlatára száraz-
földi és szubmediterrán klí-
maelemek és a közeli Alpok 
is hatással van. Sehol máshol 
nem található Közép-Eu-
rópában a fajoknak ilyen 
mértékű változatossága, 
sokszínűsége ennyire kon-
centráltan. Állat- és növény-
fajok százainak húzódik itt 
elterjedési területük határa, 
s ez a nagy „találkozás” 

eredményezi azt a páratlan 
változatosságot, ami számos 
nemzetközi természetvé-
delmi elismerést eredmé-
nyezett már a tájnak. Leg-

jellegzetesebb mindenek 
között a nemzeti parki élő-
helyek gazdag madárvilága, 
aminek fő oka, hogy a fész-
kelő fajok mellett a költöző 
madarak Észak-Európa és 
Afrika között ezres csapa-
tokban vonulnak, pihennek 
meg a Fertőn. 

Már évtizedekkel a nem-
zeti park létrehozása előtt 
természetvédelmi területek 
voltak az államhatár mindkét 
oldalán. A Hanság 1976-ban 
vált tájvédelmi körzetté, egy 
év múlva lett az a Fertő tó. 
Bioszféra rezervátummá ala-
kult 1979-ben, tíz évre rá 
a tó ramsari területté vált. 
Ahogy fejlődött a természet-
védelem, úgy vált a tó és kör-
nyéke is egyre ismertebb és 
féltettebb közkinccsé. Hogy 
unokáink is gyönyörköd-
hessenek értékeiben, 1991-
ben létrehozták a Fertő-tavi 
Nemzeti Parkot.

A nagy kócsagot nem 
érdekli az országhatár – 
gondolhatták a szakem-
berek, akik már a nyolcvanas 

években is szorgalmazták 
a határon átnyúló együtt-
működést. 1988-ban közös 
döntés született, amely 
szerint a Fertő tó délke-
leti részén és a szomszédos 
mocsár- és rétes terüle-
teken határokat átlépő nem-
zeti parkot hoznak létre. A 
két ország közös kormány-
zati akarata 1994 áprilisára 
érlelte meg gyümölcsét a 
Fertő–Hanság / Neusiedler 
See–Seewinkel Nemzeti Park 
létrehozásával.

Mindkét országnak ez 
volt az első olyan nemzeti 
parkja, ami a Természetvé-
delmi Világszervezet (IUCN 
– International Union for 
the Conservation of Nature, 
www.iucn.org) listájára is 
felkerült. Ez óriási rangot, 
ugyanakkor hatalmas felelős-
séget is jelent. Egy nemzeti 
park sem állandó állapotot 
konzervál, sokkal inkább fej-
lődési folyamatként fogható 
fel. A mindennemű emberi 
beavatkozástól mentes ter-
mészetvédelem a Fertő 
és nádas mocsarának déli 
részére korlátozódik. A többi 
területen – a zitzmannsdorfi 
rétektől, a fertői pusztán át 
a hansági lápokig – a szelíd 
tájgazdálkodás révén célzott 

emberi beavatkozások enge-
délyezettek. Ezek a részek 
állnak az úgynevezett szelíd 
turizmus szolgálatában is: a 
látogatók megismerhetik a 
természet alkotásait, sétál-
hatnak a tanösvényeken és 
nézelődhetnek a madár-
megfigyelő és egyéb kilá-
tópontokon. Az úgyneve-
zett környező zóna pedig 
a lakott települések köz-
vetlen határában lévő terüle-
teket foglalja magába a kul-
túrtörténeti és történelmi 
nevezetességekkel.

Rég elmúltak azok az 
idők, amikor a természetvé-
delem a helyi gazdaság gát-
jának számított. A nemzeti 
park együtt lélegzik a tájjal, 
reagál a változásokra, olyan, 
mint egy jó pedagógus: óv, 
véd, irányt mutat. Fontos 
feladata a természetvédelmi 
örökség megőrzése a jövő 
generációja számára. Az 
ezzel kapcsolatos feladatok, 
a kutatás, területkezelés, 
-fenntartás, a tájékoztatási 
és oktatási tevékenységek 
a negyedszázados születés-
napját ünneplő nemzetközi 
nemzeti parkot a regionális 
fejlesztés kulcsszereplőjévé 
teszik.

A jubileumot illik megün-
nepelni, s a nemzeti park 
meg is fogja. Egész évben 
színes programok várják a 
látogatókat. Osztrák oldalon 
augusztus 19-én lesz a lát-
ványos program, Magyar-
országon pedig az október 
12-i nemzetközi bikavásár ad 
majd hátteret az évforduló 
megünneplésének.

A magyar oldalon 23.731 hektáros, Ausztriában 
további 10.000 hektáros közös nemzeti park 
része az Európai Unió Natura 2000 hálózatának. 
A Fertő-táj nemzetközi bioszféra rezervátum is 
egyben, amit az UNESCO 2001-ben a határokon 
átívelő világörökségi rangra emelt.

A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE

„Sehol máshol nem található 
Közép-Európában a fajoknak ilyen 
mértékű változatossága, sokszínű-
sége ennyire koncentráltan.”

Határtalan gyöngyszem
Negyedszázados az osztrák–magyar  

közös nemzeti park
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Három gyönyörű nevű madár versengett leg-
utóbb az év madara címért – végül a gulipánt 
és nagy pólingot is megelőzte a szavazáson 
a gólyatöcs. Minden bizonnyal nem csak a 
neve csengett ismerősen ennek a madárnak – 
hiszen Magyarországon rendszeresen fészkel, 
és nem csak nevében hajaz a gólyára.

Nálunk április és augusztus 
között lehet megfigyelni, 
amint különösen hosszú 
lábával, tűszerű csőrével, 
fekete-fehér tollgúnyájában 
a sekély tocsogókban lép-
ked – mintha csak egy mini 
gólyát látnánk. Régies neve 
széki gólya, ami nem erdé-
lyi kötődésre utal, hanem 
az élőhelyére: a szikes tava-
kat nevezi „székeknek” a 

népnyelv.  Tudományos 
elnevezése (Himantopus) 
azt jelenti: szíjlábú. És való-
ban: szinte két vékonyka 
pálcika tartja az alig 15–20 
dekányi kis testet. Ahogy a 
többi parti madár, a gólya-
töcs is a vízben lépegetve 
keresi a neki való falatokat: 
rovarokat, rákokat, lárvá-
kat – ehhez kellenek a szíj-
szerű lábacskák. A Fertő 

mentén is gyakran láthatjuk 
a kiépített madármegfigyelő 
helyekről. A Fertő–Hanság 

Nemzeti Park szakembe-
rei szerint 10–25 pár költ 
rendszeresen a szikeseken, 

és újabban a Hanságban az 
Osli-Hanyban is megtele-
pedett néhány pár. A fész-
két mindig víz szélébe, egy 
kis szárazulatra, zsombékra 
vagy kis mélyedésbe rakja. 
A fészekaljakban általában 
négy tojás lapul, a költésben 
pedig mindkét szülő részt 
vesz: 25–26 napig vigyáz-
zák testmelegükkel a leendő 
utódokat. A vizes élőhelyek 
rekonstrukciójával tovább 
bővülhet a gólyatöcs élet-
tere, a meglévő ismert fész-
kelő helyek pedig többnyire 
védelem alatt állnak. Mind-
emellett Magyarországon 
fokozottan védett: egye-
deinek természetvédelmi 
értéke 250 ezer forint.

A gólyatöcs máskülönben 
igazi világpolgár: öt alfaja 
ismert, és az Antarktisz kivé-
telével az összes kontinensen 
jelen van. A nálunk költő 
egyedek Afrikában telelnek. 
Hogy mennyien választják 
azután hazánkat a család-
alapítás székhelyének, az 
nagyban függ a mindenkori 
csapadék mennyiségétől. 
Egyelőre ez a tavasz szá-
raznak bizonyul hazánkban, 
ilyenkor alig kétszáz pár 
gólyatöcs költ a magyar szi-
keseken. Bővebb víz idején 
ez a szám ezer pár madárra is 
felugorhat, úgyhogy bátran 
átfogalmazhatjuk a régi meg-
figyelést: a májusi eső gólya-
töcsöt ér!

Az év 
fája a SAJMEGGY – vagy 
ahogyan néhány helyen 
nevezik, a törökmeggy – lett 
az idén. Tudományos elne-
vezése (Prunus mahaleb) 
az arab „édes illatú” szóból 
eredeztethető, erős illatú 
virágai miatt ma már a dísz-
faiskolákban is megtalál-
ható. A sajmeggy eredetileg 
a bokor erdők vadgyümölcse, 
alacsony termetű, terebé-
lyes koronájú fácska, de 
tápanyagdús élőhelyen 
akár 20 méteres példányai 
is ismertek. Főként mész-
köves helyeken él, száraz 
tölgyesek vagy sziklásabb 
lejtők növénye, amely 
a megszaporodott vad-
állomány miatt szorul 
védelemre, de legalábbis 
figyelemre. Régebben 
jobban szemmel tar-
tották ezt a fafajt: tör-
zséből sétapálcák, igé-
nyesebb fafaragványok, 
pipaszárak készültek, ter-
méséből pedig likőrt vagy 
pálinkát főztek a régiek. A 
sajmeggy önmagában nem 
élvezeti cikk: keserű, vékony 
húsú gyümölcse inkább a 
fekete rigók kedvence. A déli 
országokban a magját fűszer-
ként használják: ez adja a 
török, a görög és az örmény 
édes kenyér jellegzetes ízét. 
Gyógyhatása is kimutat-
ható: az őrleményében lévő 
kumarin ugyanis gyulla-
dáscsökkentő, nyugtató és 
értágító.

2 0 1 9  v a d v i r á g a ,  a 
MAGYAR ZERGEVIRÁG 
(Doronicum hungaricum) 
már nem ilyen szerény 
növény. 40–60 centire is 
megnő, nagy sárga virágai 
áprilisban és májusban virí-
tanak a száraz erdőszéleken. 
Hazánkban elsősorban a 
Dunazugban, a Vértesben, 
a Mátrában és a Bükkben 
honos, ritkasága miatt 1982 
óta védett növény. Termé-
szetvédelmi értéke 50 ezer 

forint. 

Az idei évben egy kü-
lönösen ízletes csemegegom-
ba kapta meg az év gombája 
címet: a BRONZOS VAR-
GÁNYA (Boletus gereus). 
Nevét a sötétbarna gomba-
kalapon lévő 
b r o n z s z í n ű 
foltjairól kap-
ta. Tönkje vas-
kos, hasas, akár 
15  cent imé-
terre is meg-
nőhet. Kalapja 
félgömb alakú, 
5–30 centimé-
ter átmérőjű.  

Lombos er-
dők aljában, 
főként tölgye-
sek és bükkö-
sök tövében 
nő, de nagyon 
jól mutat a tá-
nyérunkon is.

Az év emlőse 
a harmadik leg-
nagyobb raga-

dozó macskaféle Európában, 
az EURÁZSIAI HIÚZ (Lynx 

lynx). Szőre pettyes, jel-
legzetessége a fekete fül-
bojtja és a viszonylag 
rövid farka. Kerüli az 
embert, éjszaka aktív, 
főleg nyulakra, rágcsá-
lókra, rókákra és őzekre 
vadászik. Hossza 80–130 
centiméter, súlya 20–35 
kilogramm. Magyaror-
szágon az első világháború 
után szinte teljesen eltűnt, 
csak az 1980-as években 
bukkant fel újra az Észa-
ki-középhegységben. Ritka 
állatfaj, alig 10–20 pél-
dány élhet a hazai erdőkben, 
szinte láthatatlanul.

A régi selmeci eredetű 
diákhagyomány, hogy az 
egyetemi hallgatók a sötét 
városban tekergő fáklyás 
menetükkel búcsúztak az 
alma matertől: ez a „szala-
mander” ma is élő szokás 
Sopronban. Ezért a sopro-
niak számára különösen 
nagy öröm lehet, hogy 
az év 

kétéltűje idén a névadó 
FOLTOS SZALAMANDRA 
let t  (Salamandra sa la-
mandra). Feltűnő, feke-
te-sárga mintázatú egye-
d e i v e l  m a n a p s á g  i s 
találkozhatunk a soproni 
erdőkben. Bár jobbára 
éjszaka aktív, az esős időjárás 
napközben is előcsalogat-
hatja. Számos veszély fenye-
geti a szalamandrát, úgyhogy 
Magyarországon védett állat, 
eszmei értéke 50 ezer forint. 

A rovarok közül idén a 
HAVASI CINCÉR (Rosalia 
alpina) a díjazott. Csoda-
szép mintázata miatt sokan 
ismerik: kékesszürke szárny-
fedőin jellegzetes bársonyfe-
kete foltok díszlenek, csápjai 

p e d i g 
m i n t h a 
c s í k o s a k 
lennének. 
A z t  m á r 
k e v e s e n 
t u d j á k , 
hogy ez a 
mindössze 
2–4 cen-
t i m é t e r 

hosszú mutatós kis állat alig 
10–20 napig „él”, mi leg-
alábbis ennyit látunk belőle. 

Lárvaként 2–4 évig fejlődnek 
ugyan a fatörzsek repedé-
seiben, majd egyetlen télre 
bebábozódnak, és amikor 
eljön az ő idejük, valamikor 
július elején már kifejlett 
rovarként keresik a párjukat. 
Magyarországon ritka, a 
Dunántúl hegyvidéki terü-
letein találkozhatunk vele. 
A Vörös Listán a sebezhető 

f a j o k  k ö z é 
sorolják, ter-
mészetvédelmi 
értéke nálunk 
50 ezer forint.

A halak közül 
egy többször is 
„megéneke l t” 
fajra, a VÖRÖS 
S Z Á R N Y Ú 

KESZEGRE (Scardinius 
eryth rophthalmus) esett 
idén a választás. Nem vélet-
lenül, hiszen ez az egyik leg-
szebb és legízletesebb húsú 
halfajunk. Főleg növényi 
táplálékot fogyaszt, a víz 
felső rétegeiben, olykor a fel-
szín közelében táplálkozik, 
ilyenkor vizeinknél szabad 
szemmel is láthatjuk. Sűrűn 
irdalva és jól átsütve sokan 
szívesen fogyasztják.

Gólyatöcs: 2019-ben az év madara

Sárga, bronzos, vörös, foltos, korall…
Az év élőlényei 2019-ben is a biológiai sokszínűség palettáján

A Pantone színintézet bejelentése szerint az év 
színe 2019-ben az élénk korall lett. Ez a szín a 
segítséget, az érdeklődést, a szeretetet jelképezi, 
és természetvédelmi jelentése is van: a sokszínű 
korallzátonyok a klímaváltozás áldozatai lehetnek. 
Vagyis ebben az évben a természetvédelem tuti 
divatos!

AZ ÉV SZÍNE

Forrás:
www.fna.hu
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A gólyatöcs hosszú lábával a sekély tocsogókban lépked.
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IMPRESSZUM
KIADJA: a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igaz-
gatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár) és a 
Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel 
(A-7142 Illmic). MEGJELENIK: évente egy 
alkalommal. NYOMDA: Styria, 8011 Graz. 
 SZERKESZTŐSÉG: Lapcom Zrt., Sopron. 

A kiadvány az INTERREG V-A Ausztria–
Magyarország Program – ATHU003 számú 
– PaNaNet+ rövidcímű projekt keretében 
készült. 

TARTALOMSzűkül az élőhely, 
csökken az állomány

A sárga gyapjasszövő a kipusztulás szélére került
A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) kis-
termetű, élénksárga szövőlepkénk. Európai 
faunaelem, cserjésekhez, főként galago-
nyához, kökényhez kötődik. Elterjedése 
Nyugat-, Közép- és Dél-Európára korláto-
zódik, mostanra sajnos az Európai Unió nyu-
gati országaiban a kipusztulás szélére került. 
Ezért is szerepel a Vörös Könyvben aktuálisan 
veszélyeztetett fajként.

A sárga gyapjasszövő ivar-
érett, kifejlett egyede szep-
tember végétől október elejé-
ig-közepéig, viszonylag rövid 
rajzási időszakban röpül. A 
nagyobb termetű, kevésbé 
feltűnő színű (inkább barnás 
árnyalatú) nőstény keveset 
mozog, ám a hím a szürkü-
leti időszakban igen sebesen 
röpül, élénksárga színe ilyen-
kor jól fölismerhetővé teszi.

– Európa nyugati orszá-
gaiban a kipusztulás szélére 
került a faj, Magyarországon 
azonban még sokfelé meg-
található. Élőhelyéül erdő-
szegélyek, meleg, déli kitett-
ségű domb- és hegyoldalak 
cserjései, felhagyott legelők, 
rétek, illetve mezsgyék szol-
gálnak. Hernyói az áttelelt, 
sűrű kitinszőrzettel bevont 
petecsomóból  márc ius 
vége felé, a kökényvirágzás 

kezdetekor kelnek ki és nagy-
jából egy hónap alatt érik el 
a teljes fejlettséget – tudtuk 
meg Ambrus Andrástól, a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
természetmegőrzési szakre-
ferensétől. Hazai népessége 
az állattartási kedv csökke-
nésével, a felhagyott legelők 
erőteljesebb becserjésedé-
sével indult növekedésnek, 
ami a 2010-es évek elején 
tetőzött térségünkben. Az 
állomány hanyatlása néhány 
éven belül megkezdődött, 
majd drasztikus mértéket 
öltött, mára szinte csak nyo-
mokban lelhetők fel.

– Ennek okai összetettek. 
Részben a paraziták és raga-
dozók fölszaporodásával, 
időjárási hatásokkal füg-
genek össze, de néhány igen 
komoly, emberi tényező is 
szerepet játszik az állomány 

csökkenésében. Közülük első 
helyen a gyepterületek védel-
mében hozott merev, termé-
szetvédelmi célú mérlegelésre 
lehetőséget nem biztosító 
jogszabály szerepelt, mely 
a nagyobb kiterjedésű cser-
jések egyszerre történő meg-
szűnéséhez vezetett. Ma 
már, az uniós közös agrár-
politika zöldítésének kere-
tében, éppen az ilyen, öko-
lógiai szempontból értékes 
táji elemek megtartását tűzte 
ki célul az agrárterületeken a 
szakpolitika, de az eredmény 
várat magára – tette hozzá a 
szakember. Nem pusztán a 
sárga gyapjasszövő élőhelye 
fogy és egy-egy helyi kolónia 
pusztul ki, hanem az egyes 
népességek közti kapcsolat 
is megszűnik. A megfe-
lelő sűrűségű élőhelyhálózat 
megléte ugyanis különösen 
fontos egy gyenge terjesz-
kedőképességű faj esetében, 
mely nem tud nagyobb 
távolságokra levő, alkalmas 
területekre visszatelepülni. A 
tövises cserjések számos más, 
védett és veszélyeztetett faj 
számára is remek élőhelyek 
(voltak).

Akkor, amikor a szinte 
már iparszerűen művelt, 

hatalmas, végeláthatatlan 
szántó területeket nézzük, 
érdemes elgondolkodni 
azon, hogy a korábban 
külön-külön művelt kisebb 
parcellás területek közti 
mezsgyéken mennyi élő-
lény megtalálta létfeltételeit. 
Mennyi énekesmadár rakott 
fészket, hány tücsök ciripelt. 
Sajnos ezek a mutatók sokkal 
kisebb hangsúllyal szere-
pelnek az egyes mezőgazda-
sági termékek kirakatában, 
mint az – egyébként szintén 
fontos – káros szermarad-
ványok és egyéb, egészségre 
káros anyagok.
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Ambrus András fényképpel és GPS-koordinátával dokumen-
tálja az élőhelyet. 

A sárga gyapjasszövő 
(Eriogaster catax) 
védett faj: egyede-
inek pénzben kifeje-
zett értéke ötvenezer 
forint. Natura 2000-es 
faj, az élőhelyvé-
delmi irányelv II. és IV. 
függelékében, vala-
mint a berni egyez-
mény II. függelékében 
szerepel. A Vörös 
Könyvben aktuálisan 
veszélyeztetett.

VESZÉLYEZTETETT FAJ

A hét 
fotója

A nemzeti park profikat és amatőröket buzdít arra, hogy fényképezzék a természet szépsé-
geit, örökítsék meg és osszák meg másokkal is azokat. Érdemes a fotómasinát magunkkal vinni 
a természetbe, figyelni, s nem csak nézni, látni is. A csodák ott vannak, csak észre kell venni.
Az itt látható felvételt Nagy Gábor Imre készítette a Nyirkai hanyban.
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Elment a Hany „Nagy Lacija”
Szeretett kollégánk, Nagy László (75), 
a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazga-
tóság nyugalmazott természetvédelmi 
őrkerület-vezetője, a hansági lápvilág 
elhivatott őrzője 2019. január 23-án itt 
hagyott bennünket.
Mindennapjait már gyermekkorától megha-
tározta a regékkel, mondákkal átitatott han-
sági táj, nagy tanítómestere nem más, mint 
hazánk legnagyobb lápvidékének tündérvi-
lága volt. A Hanság lecsa-
polása, átalakítása miatt 
nagy akaraterővel kutatta a 
tájat, a benne élő emberek 
jelenét, múltját és természe-
tesen a benne élő növény- és 
állatvilágot. Szenvedélyesen 
fotózta a még meglévő ter-
mészeti értékeket, gyűjtötte 
az egyre ritkuló néprajzi 
tárg yakat. Mindezeket 
maga szervezte kiállí-
tások tucatjain mutatta 
be. Az 1976-ban létrehozott Hanság Táj-
védelmi Körzet önkéntes természetvédelmi 
őre volt, 1983-ban lett hivatásos természet-
védő ugyanott. Kötelező feladatai elvégzése 
mellett, az általa a lebontástól megmentett 
dél-hansági Esterházy Madárvárta épü-
letében segítőivel természetvédelmi kiál-
lítást hozott létre. 1986-ban, a több évti-
zedes társadalmi munkája elismeréseként 

Széchenyi István kitüntető plakettet vehe-
tett át. A Fertő–Hanság vidékének nem-
zeti parkká alakulásáért is sokat dolgozott, 
ennek elismeréseként 1992-ben Pro Natura 
díjjal jutalmazták. 1996-ban „A gyerme-
kekért” elismerő plakettet, 2003-ban pedig 
a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgála-
táért díjat is megkapta. Részt vett a Nyir-
kai-Hanyban a hansági vizes élőhely-re-
konstrukció létrehozásában, amely gazdag 

élővilágával nemzetközi 
elismerést is hozott a hazai 
természetvédelemnek.
A 2004. évi nyugdíjazása 
után is minden lehetőséget 
megragadott, hogy segítse 
a Hanságban zajló termé-
szetvédelmi munkát, hogy 
az általa oly nagyra tar-
tott gyermekek és ifjúság 
körében lehessen, hirdetve 
az élet nagyszerűségét, a 
Hany és annak páratlan 

élővilága iránti szeretetét. Életművének elis-
meréseként 2005-ben a Magyar Köztársaság 
Ezüst Érdemkeresztje kitüntetést vehette át.
A betegségéből eredő, rá mért sorscsapásokat 
haláláig méltósággal viselte. Nagy Lászlót, 
Kapuvár és a Dél-Hanság „Nagy Laciját” 
a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
saját halottjának tekinti.
Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársai

A Szigetköz 
volt az élete

Régi munkatársunk és barátunk, Hor-
váth Gyula János a Szigetközi Tájvé-
delmi Körzet őrkerület-vezetője február 
19-én fiatalon, mindössze 58 éves korá-
ban, hirtelen fellépő betegség következ-
tében elhunyt.
Gyula 1961-ben született Győrben. A 
Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szer-
zett agrármérnöki diplomát, de szakdolgo-
zatát már a szigetközi nádasok lepkefauná-
járól írta és védte meg. 2012-ben a Miskolci 
Egyetemen posztgraduális végzettséget szer-
zett régészeti kulturális örökségvédelem és 
-hasznosítás szaktanácsadó szakon. Ekkor 
már – 1989 októberétől – a Szigetközi Táj-
védelmi Körzet természetvédelmi őre volt, 
ezt a munkakört töltötte be haláláig. Mun-
kája a szenvedélye volt, a Szigetköz az élete. 
Munkaidején kívül is a szeretett táj megis-
merését és megismertetését tekintette hiva-
tásának. Saját honlapot hozott létre, ame-
lyen összegyűjtötte a Szigetközzel kapcsolatos 
híreket, információkat, tanulmányokat. 
Fotógalériáiban mutatta be a természeti 
értékeket, amelyekért nemcsak hivatásos ter-
mészetvédőként, hanem civil szervezetekben 
is aktívan tevékenykedett. Mindvégig meg-
maradt kedvelt szakterületének a lepidop-
terológia, vagyis a lepkék kutatása, számos 
cikket publikált. Munkásságát 2002-ben 

Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért 
díjjal ismerték el, 2004-ben miniszteri elis-
merő oklevelet kapott.

Betegsége váratlanul és tragikusan fia-
talon ragadta el közülünk. Emlékét kegye-
lettel megőrizzük.
Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársai

– Észre kell vennünk, 
hogy a globális éghaj-
latváltozás nem egy 
tőlünk függetlenül 
zajló, távoli tájakon 
problémákat okozó 
jelenség: Sopronban 
és környékén is lép-
ten-nyomon bele-
botolhatunk lát-
ható jeleibe – hang-
súlyozta Pellinger 
Attila, a Fertő–
Hanság Nemzeti Park 
természetmegőrzési 
osztályvezetője.

– A klímaváltozás hatá-
sai már Sopron környékén 
is közvetlenül megfigyelhe-
tőek. Hajlamosak vagyunk 
ebből csak annyit tudomásul 
venni, hogy nyaranta egyre 
magasabbra kúszik a hőmérő 
higanyszála, hamarabb lehet 
lebarnulni, de ez csak az 
érem egyik oldala – kezdte 
Pellinger Attila. – Soka-
sodnak a szélsőséges idő-
járás-változások, és ez már 
túlmutat azon, hogy telente 
kevesebbet kell fűteni. A 
váratlanul lecsapó viharok 
ma már szinte mindenna-
posak, az évszakok markáns 
különbözősége eltűnőben 
van. Ugyanakkor a térség 
növény- és állatvilága kutatói 
a természet és klíma közötti 
mélyebb összefüggéseket 

is feltárják és figyelmeztet-
nek a veszélyekre. Ezzel kap-
csolatban nincs jó hírünk. 
Ami Közép-Európát érinti, s 
benne a soproni régiót, a fel-
melegedés és az ezzel együtt 
járó szárazosodás révén új 
kártevő fajok jelentek-jelen-
nek meg, és korábban szinte 
ismeretlen növénybetegsé-
gek terjednek. Jó példa erre 
a Sopront körülvevő feny-
ves erdők sorsa. A fenyve-
sek telepítése Trianon után a 
fenyő fűrészáru iránti keres-
let miatt felgyorsult. A Sop-
roni-hegység a fenyőklíma 
határán helyezkedik el, így 
kedvező lehetőségek voltak 
a lucfenyő üzemszerű ter-
mesztésére. A betelepített 
lucfenyőállománnyal együtt 
az ehhez kötődő madárfajok 
is elterjedhettek, mint a csíz, 

a keresztcsőrű, a süvöltő, a 
fenyvescinege. A fenyők a 
csapadékosabb és hűvösebb 
klímát szeretik. Környé-
künk klimatikus viszonyai 
a melegedés következté-
ben a 80–90-es évektől kez-
dődően a lucfenyő számára 
egyre inkább élhetetlenné 
váltak, s farontó gombák, 
gyökérrontó tapló támadta 
meg az állományt. Mindez 
a szúkárosítással járt együtt, 
s nagyon gyors pusztu-
lást eredményezett. A beteg 
faállományok kitermelé-
sét követően az ésszerűség is 
azt diktálta, hogy a változó 
klímához igazodó lombos 
fákat, többnyire tölgyféléket 
ültessenek a fenyők helyére. 
Ezzel együtt jórészt eltűn-
tek vagy ritkaságszámba 
mennek a fenyők madarai. 

Egyre inkább a lombos erdő-
ket kedvelő fajok – például a 
vörösbegy, az énekes rigó, a 
csuszka és az ökörszem – lak-
ják erdeinket.

A környékünkön tapasz-
talt madárvonulás alakulását 
is befolyásolta Sopron térsé-
gének klímaváltozása.

– Ha száz évvel ezelőtt 
egy gólya nálunk akart 
volna áttelelni, eleség híján 
nem maradt volna életben. 
Az utóbbi években viszont 
gyakran hallani környé-
künkön áttelelő gólyáról: az 
enyhébb téli hónapokban 
kellő mennyiségű, halakból, 
kétéltűekből, kisebb rágcsá-
lókból álló táplálékot talál 
magának – folytatta Pel-
linger Attila. – Új jelenség, 
hogy amíg Sopron tér-
ségében a 90-es években 
csak alig két-három daru-
madár volt látható madár-
vonuláskor, létszámuk mára 
sokezres csapattá növeke-
dett. Korábban a Balti-
kumból, Skandináviából, 
vagyis a fészkelő terüle-
tükről elrepültek egészen 
Észak-Afrikáig, az utóbbi 
években a legtöbb daru nem 
is kel át a Földközi-tengeren, 
kontinensünk déli részén 
marad. A nemzeti parkunk 

területén is tudunk olyan 
darucsoportokról, ame-
lyek nálunk telelnek át. A 
fekete rigó eredetileg szintén 
vonuló madár volt. Az urba-
nizáció és a felmelegedés 
okán megváltozott a visel-
kedése. A parkok és gyümöl-
csösök fáin maradó termés 
eleséget jelentett számára az 
őszi-téli hónapokban, s így a 
városlakó fekete rigók mára 
állandó madarunkká váltak. 
Ezek sokkal korábban kez-
denek el énekelni, fészket 
építeni, tojást rakni, mint 
erdőkben élő társaik.

– A napjainkban zajló 
éghajlatváltozás, amelyet 
a szakemberek az emberi 
tevékenységgel, az esőerdők 
kiirtásával, az iparosodás 
okozta környezetszennye-
zéssel hoznak összefüggésbe, 
földtörténeti léptékben 
mérve is szokatlanul gyors 
ütemű – vázolta az előzmé-
nyeket Pellinger Attila. – Az 
elmúlt száz évben 0,7 Celsi-
us-fokkal növekedett a glo-
bális földfelszíni átlaghő-
mérséklet, s a szakemberek 
ezt tekintik az elmúlt korok 
legnagyobb mértékű felme-
legedésének. A világ környe-
zetkutatói a globális éghaj-
latváltozást tartják a Föld 
legfenyegetőbb környezeti 
problémájának a harmadik 
évezredben. Egyelőre semmi 
jele sincs annak, hogy e vál-
tozási folyamat valamit is las-
sulna – zárta Pellinger Attila.

Környékünket is elérte a klímaváltozás
Egyre több az áttelelő gólya, van elég táplálékuk az enyhébb időjárás miatt
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A lucfenyők pusztulásával jórészt eltűntek vagy ritkaságszám-
ba mennek a fenyők madarai, mint például a keresztcsőrű.
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Pellinger Attila: Száz év alatt 0,7 Celsius-fokkal növekedett a globális átlaghőmérséklet.
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– A Fertő–Hanság Nemzeti Park hatalmas 
érték, amit elkötelezett munkatársaimmal 
nemcsak megőrizni és helyesen kezelni, 
hanem megmutatni is minél szélesebb 
körben szeretnénk. A szemléletformálás, 
a környezettudatosság kialakítása fontos 
missziónk lesz – fogalmaz Kulcsárné Roth 
Matthaea, a nemzeti park decemberben 
kinevezett, új igazgatója.

– Hazajöttem a nemzeti 
parkba. Sok minden válto-
zott ugyan az elmúlt évek-
ben, de igyekszem gyorsan 
tanulni. És hosszú távra ter-
vezek – mondja Kulcsárné 
Roth Matthaea. Igazi „zöld 
szívű” szakember került a 
park élére, aki egész életét a 
természetben, a természetért 
élte. Sőt! Esetében nem túl-
zás azt állítani, már génjei-
ben hordozta elkötelezettsé-
gét. Nagyapja, a Sopronban 
született Roth Gyula a híres 
selmecbányai Erdészeti Aka-
démia hallgatója, majd pro-
fesszora volt, neki is köszön-
heti a leghíresebb magyar 
város ,  hogy Sopronba 
került az erdészeti felsőok-
tatás. Nevét többek között 
ma az erdészeti szakközépis-
kola viseli. Kulcsárné Roth 
 Matthaea édesapja is erdő-
mérnök volt, és ő követte 
harmadik nemzedékként. 
Ma pedig már a nemzeti 
park első női igazgatója. 
Szakmai pályaútja színes és 
sokrétű, s van abban valami 
sorsszerű is, ahogyan alakult.

– Az egyetem elvégzése 
után a Tanulmányi Erdőgaz-
daságban dolgoztam tizenegy 
éven át, onnan hívott Kár-
páti László igazgató a nem-
zeti parkhoz. Elsősorban a 
hatósági feladatokkal fog-
lalkoztam, de emellett a 
park erdeiben a szakmámat 
is gyakorolhattam. Amikor 

1999-ben kijött a tájvé-
delmi rendelet, ami a kül-
területek minden szakható-
sági joggyakorlását a nemzeti 
parkok feladatkörébe utalta, 
rengeteg feladatunk, papír-
munkánk lett. Hat év múlva 
alakult meg az úgynevezett 
zöldhatóság: szétváltak a fel-
adatok. A hatósági ügyeket 
külön kezelték, átkerülve én 
is új feladatokat kaptam. Két 
megye, Győr-Moson-Sopron 
és Komárom-Esztergom 
zöldhatósági ügyei tartoztak 
hozzám, szerencsére ez nem 
csak irodai munkát jelentett. 
A kormányhivatalok megala-
kulása, illetve a csatlakozás 
volt a következő változás, 
ahol a természetvédelmi osz-
tály vezetőjeként sokrétű, 
széles körű feladatok tar-
toztak hozzám a szélerőmű-

vektől az útépítéseken át, a 
nagyberuházások engedélyez-
tetéséig nagyon sok minden. 
A változások során magam 
is sokat tanultam, a szakmai 
és emberi tapasztalatok is 
gyűltek bennem. Amikor 
novemberben közölték, 

a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park igazgatói feladatait rám 
bízzák, az egyik szemem sírt, 
a másik nevetett. Sírt, mert 

nagyon jó csapatban dol-
goztam Győrben, s neve-
tett, mert tudtam, hazajövök 
a Kócsagvárba. Lehető-
ségnek és kihívásnak fogom 
fel a fel adatot – foglalja össze 
érzéseit és gondolatait Kul-
csárné Roth Matthaea. Mint 

korábbi munkahelyein, itt is 
a sokrétűség jellemzi feladat-
köreit. Az oktatáspolitikától 
az állattenyésztésen át a pénz-
ügyekig százféle szálat kell a 
kezében tartania.

– Hatalmas értéket bíztak 
ránk, de elkötelezett szak-
emberek vesznek körül, 
s egyikőnk sem ijed meg 
a munkától. Most nyolc-
vanöten vagyunk, kilenc-
venkilencre bővíthetjük a 
létszámot, keressük az új kol-
légákat is. Nekem egyelőre 
fel kell térképeznem a hely-
zetet, de már sokat beszél-
getünk arról, min vál-
toztassunk, hogy tudjuk 
hatékonyabban ellátni a fel-
adatainkat – folytatja az igaz-
gató. Tervei egyre jobban 

körvonalazódnak: szoro-
sabb kapcsolatot szeretne a 
civilekkel, értelmes együtt-
működést és párbeszédet 
mindenkivel, aki érdekelt 
a nemzeti park működé-
sében. A szomszédos önkor-
mányzatok vezetőivel pél-
dául már találkozott, de 
bővítené a kört a mezőgaz-
daságban, a régió iparában 
érdekeltek felé is. „Közös 
értékeink védelme közös cél 
legyen!” – tűzte képzeletbeli 
zászlajára. A természet és az 
ember békés együttélése, 
ennek feltételeinek biztosí-
tása és a kölcsönösség kiala-
kítása fontos feladat számára. 
Elképzelései szerint nagyobb 
hangsúlyt kap az ökotu-
rizmus, ezen a területen 

szeretne újdonságokat beve-
zetni, egyedi arculatot és 
attrakciókat adni a parknak. 
„Nem kell ehhez nagy beru-
házás, inkább jó ötletek. 
Az álljon a középpontban, 
ami egyedi, ami csak ránk 
jellemző” – mondja erről. 
Példaként említi, hogy a 
Lászlómajorból indulva a 
nehezen mozgó látogatók 
számára is megvalósítható 
a kerékpártúra. Akár beteg 
gyerek, akár idős ember, biz-
tonságban gyönyörködhet a 
tájban háromkerekű járgá-
nyok segítségével. Egyedül-
álló lehetőség...

Az igazgató a környe-
zeti nevelést is fejleszteni 
szeretné, ezt kiemelt köte-
lességének érzi. A szemlé-
letformálás pedig misszió. 
Nem csak a gyerekeket, a 
felnőtteket is meg kell szó-
lítani – mondja –, s gyak-
ran a hétköznapi, apró 
lépések vezetnek hatal-
mas eredményre. A helyes 
irányba terelés, az informá-
ció átadása, a környezet-
tudatos ötletek, lehetősé-
gek megismertetése mind 
olyan lépés, ami szerepel 
ebben a misszióban. Erre 
is említ példát Kulcsárné 
Roth  Matthaea: a Kócsag-
várban, a nemzeti park szívé-
ben most gázzal fűtenek, de 
tervezi, hogy átállnak a geo-
termikus megoldásra. Miért 
ne lehetne ezt úgy megtenni, 
hogy egyben bemutató jelle-
get is kapjon a beruházás?

– A közös természeti érték 
fontos kapocs, ezért osztrák 
nemzeti parkos kollégá-
inkkal szoros együttműkö-
désre törekszem. Johannes 
Ehrenfeldner igazgatóval 
meggyőződésem, hogy jól 
együtt tudunk működni – 
zárta az igazgató.

Génjeiben van a természet szeretete
A szemléletformálás, a környezettudatosság kialakítása fontos misszió
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Kulcsárné Roth Matthaea tervei egyre jobban körvonalazódnak.

Az ökológusok szerint minden levegőbe kilőtt 
„dísz” csak szemét, ami nemcsak visszaesik, 
hanem vissza is üt. A lufieregetés környezeti 
hatásairól egyelőre kevés szó esik, és azt is 
hangsúlyozni kell, hogy a tűzijáték, valamint a 
petárdázás nem csak a kutyákat zavarja.

Városi vagy akár családi 
ünnepeken, szülinapokon 
és fesztiválokon gyakori 

program a lufieregetés. A 
műanyagok környezetkáro-
sító hatásáról mindannyian 

tudunk. De a lufigyártók 
is haladnak a korral, a ter-
mészetes latex állítólag négy 
év alatt már le is bomlik… 
Igen ám, de abban a négy 
évben még nagyon sokat árt-
hat. Teknősök, halak, vízi 
és szárazföldi madarak mil-
liói pusztulnak vagy defor-
málódnak el attól, hogy 
megeszik a színes műanyag 
hulladékokat.

Az igazi nagy „durranás” 
persze az lenne, ha sikerülne 
megfékezni a háztáji tűzijá-
ték-parádét. Hogy nem csak 
egy központi városi tűzijáték 
van szilveszterkor, hanem 
minden kertben saját lát-
ványosságokat szerveznek 
– több órán keresztül ter-
helve hang- és fényhatá-
sokkal a környezetet. Tudni 

kell, hogy a légi parádé nem 
csak a házi kedvenceknek 
okozhat sokkot: ott vannak 
a fekete rigók, az őzek 
vagy akár a vízimadarak. A 
világon számos városban 
korlátozták vagy betiltották 
már a tűzijátékokat. Nálunk 
az első „fecske” Tata városa 
lett, amikor a helyiek több-
ségének egyetértésével a 
városvezetés engedett a ter-
mészetvédők nyomásának: 
2018 szilveszterétől tilos 
az Öreg-tó vonzáskörze-
tében (a város belső részein) 
a tűzijáték. Ezzel szeretnék 
megtartani a környék egyre 
nagyobb vonzerejét jelentő 
vadlúdsokadalmat, vele a 
turistákat, az idegenfor-
galmi adóbevételt, a fiatalok 
otthon maradását, a saját 

jövőjüket. Mert ha hiszik, 
ha nem, ökológiai szem-
lélet és tudatos környezeti 

tehermentesítés nélkül a 
jövőnk is csak „füstbe ment 
terv”. Akár egy lufi!

A tűzijáték nem csak a kutyákat zavarja

„Hatalmas értéket bíztak ránk, de 
elkötelezett szakemberek vesznek 
körül, s egyikőnk sem ijed meg a 
munkától.”
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A legkorszerűbb lufik lebomlásához is négy év kell. Számos helyen korlátozták már a légi parádét. 



6 KÓCSAGTOLL | A nemzeti park magazinja 2019. tavasz

Világörökségi tájon járunk, 
ahol minden négyzetkilo-
méter számos látnivalót és 
élményt ígér. Goda István, a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
ökoturisztikai és környezeti 
nevelési osztályvezetője volt 
a segítségünkre, hogy a leg-
fontosabb megállóhelyekre 
felhívhassuk a figyelmet.

A sar ródi  KÓCSAG-
VÁRBÓL indulunk kerék-
pártúránkra, egyrészt mert 
itt van a nemzeti park szíve, 
másrészt gyakorlati meg-
fontolásokból. A Fertő–
Hanság Nemzeti Park igaz-
gatóságának is helyet adó 
épületben ugyanis szállásle-
hetőség is van, kerékpárokat 

lehet bérelni, van 

fedett és őrzött biciklitá-
roló és még információs 
anyagokat is gyűjthetünk a 
kiránduláshoz. A kulacsok 
megtöltése után indulha-
tunk is balra, FERTŐDRE, 
ahol rácsatlakozunk a kiépí-
tett kerékpárútra. Ha ezen a 
túrán szeretnénk megnézni 
a magyar Versailles-t, 

azaz az Esterházy-kastélyt, 
a hősi emlékműnél fordul-
junk balra. Mi most jobbra 
megyünk tovább Sopron 
felé, s pár perc alatt máris 
FERTŐSZÉPLAKRA érünk. 
Itt kihagyhatatlan látni-
valók a tájházak, a templom, 
a gyönyörű kálvária, a 

Széchényiek ősi kastélya 
(ahol a világörökség-táj 
irodája és egyben Tour-
inform-iroda is üzemel, a 
későbbiekben pedig egy 
kiállítás is várja a látoga-
tókat), és érdemes meg-
nézni az igazi kuriózumnak 

számító Lámpamúze-
umot is. A több száz 
vasúti lámpát felvonul-
tató magángyűjtemény 

egy tornácos parasztházban 
látogatható a Soproni utca 
13. szám alatt. 

A grófnő emléke
De ideje továbbindulnunk, 
rengeteg érdekesség vár még 
ránk. Rögtön Fertőszéplak és 
Hegykő határában érdemes 
néhány percre újra megállni 
a kerékpáros pihenőben. 
Van itt egy kis akácos erdő, 
ami Cziráky Margit grófnő 
fekete márvány emlékoszlo-
pát rejti. 

H E G Y KŐ R E  é r v e  a 
templom melletti Csipkeház 
lehet első úti célunk, ha elke-
rekezünk mellette, egy rövid 
kitérővel az 1 Csepp Pálinka 
különleges kifőzőjét látjuk, 
pár méterrel tovább pedig a 
madarakban gyönyörköd-
hetünk a tóparti kilátó tete-
jéről. Itt kezdődik a Nádak 
útja tanösvény, ami a vasfüg-
göny emlékhely mellett vezet. 
Nem nagy kitérő, a tanös-
vény nyomvonala kerék-
párral jól járható. Hegykőn 
egyébként másképp is időz-
hetünk: csobbanhatunk akár 
a híres termálfürdő meden-
céiben, kávézhatunk vagy 
megebédelhetünk a Tor-
nácos étterem hűs terme-
iben. (A kerékpárosokat érintő 
hegykői beruházásról lásd 
keretes írásunkat a 7. oldalon.)

Ha készek vagyunk utunk 
folytatására,  guruljunk 
tovább FERTŐHOMOKRA. 
Itt is a tájház kínál látni- és 
tudnivalókat, külön érde-
kesség a település horvát 
gyökereinek bemutatója. A 
kerékpáros pihenőnél, ha 
letesszük a járgányokat, gya-
logosan kellemes sétát tehe-
tünk a Békakonty tanösvé-
nyen – ugyanoda fogunk 
visszaérni, ahol a bicikliket 
hagytuk.
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Két keréken a csodák birodalmában

Sarród, Kócsagvár Fertőszéplak, templom
Fertőd, Esterházy-kastély

Fertőhomok, tájház

 Folytatás a 7. oldalon

Körbekerekezhetjük a Fertőt a természeti látnivalókért, az épített örökségért, a sport kedvéért. A tavat 
körbeölelő kerékpárút a profik számára százhúsz kilométeres kihívást jelent. Mi egy kisebb, hatvan 
kilométeres kört ajánlunk hasznos tudnivalókkal.

Goda István
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PaNaNet+

PaNaNet+

PaNaNet+
PaNaNet+

Készült az INTERREG V-A Ausztria–Magyarország 
Program – ATHU003 számú – PaNaNet+ rövidcímű 
projekt keretében. A PaNaNet+ projekt az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

PaNaNet+ Több mint egy 
uniós projekt

„Összeköt a természet / Natur verbindet uns” 2019. tavasz

Új szolgáltatással 
bővül az Őrségi 
Nemzeti Park Igaz-
gatóság családbarát 
kínálati palettája. 
Tavasszal nyílik meg 
 Szalafő-Pityerszeren, 
az őrségi népi 
műemlékegyüttes 
fogadó épületében 
a természetisme-
reti és népi hagyo-
mányok ökoaktív 
élményközpontja. 

Az elsősorban az óvodás és 
kisiskolás korosztály részére 
kialakított helyiségben 
egy őrségi mese, Gábor és 
Julinka története elevenedik 

meg. A népmese középpont-
jában a két szerelmes ifjú áll, 
akiknek a boldogságért meg 

kell küzdeniük az ördög-
gel és a sárkánnyal, hogy a 
história végére boldogan 

éljenek, míg meg nem hal-
nak. A mese egyes részle-
teihez kapcsolódó játékok 
lehetővé teszik, hogy a gyer-
mekek kipróbálják ügyessé-
güket, és közben megismer-
jék a régi őrségi paraszti élet 
mindennapjait. 

A PaNaNet+ program 
keretében megvalósult 
beruházás mindemellett 
egy társasjátékon keresztül 
ismerteti meg az ide láto-
gató családokkal a nyu-
gat-pannon régió termé-
szeti, kulturális és turisztikai 
értékeit.

A nemzeti park reményei 
szerint az új létesítménnyel 
sikerül még vonzóbb hely-
színné tenni a műemlék-
együttest a kisgyermekes csa-
ládok számára is. 

Családbarát programokkal  
készül az élményközpont
Természetismereti és népi hagyományok ökoaktív bemutatója
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A mesebeli ördög feleségének konyhájában izgalmas játé-
kok várják a kicsiket.

A ökoaktív élményközpontot művészi rajzok, grafikák te-
szik színessé, az ügyességi és szórakoztató játékok pedig 
garantálják a vidám hangulatot.

Az ökoaktív élményközpontban Gábor és Julinka kalandos szerelmi történetét játszhatják végig a gyerekek. A fotófal mögé állva ők is részeseivé válhatnak a mesének.
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TANULMÁNYÚT. Szakmai 
tanulmányúton vettek részt 
a nyugat-pannon régió ter-
mészetvédelmi szakembe-
rei és helyi termék-előállítói. 
Az Ausztria–Magyarország 
programban megvalósuló 
PaNaNet+ projekt kereté-
ben Olaszország Emilia-Ro-
magna tartománya volt az 
úti cél, ezen belül is a Forli 
körüli települések. A helyi 
fogadószervezet, a Fatto-
rie Faggioli részéről az EU 
által elismert mintagazdaság 
tulajdonosa, Fausto Faggioli 
térségi marketingmenedzser 
fogadta a résztvevőket. 

A tanulmányút legfőbb 
célja az volt, hogy a részt-
vevők megismerjék a védett 
természeti területeken meg-
valósuló turizmus és a helyi 
lakosság kapcsolatát Emi-
lia-Romagnában. A helyi 
hagyományok és termékek 
turisztikai kínálatba való 
beépülésének lehetőségeit is 
bemutatták a vendéglátók. 

A tartomány egyik legfon-
tosabb térségi turisztikai 
összefogása az Ősz Roma-
gnában nevet viseli. Célja, 
hogy a turisztikailag jóval 
frekventáltabb tengerparti 
részről (Rimini, Ravenna 
stb.) becsábítsa az ide látoga-
tókat a történelmi és gaszt-
ronómiai hagyományokban 
sokkal gazdagabb hegyvidéki 
területekre. Az Ősz Roma-
gnában programban 15 helyi 
település vesz részt. Ezek 
összefogva szolgáltatóikat  – 
szálláshelyeket, éttermeket, 
helyi termék-előállítókat, 
program- és rendezvénygaz-
dákat – intenzív marketing-
tevékenységet folytatnak, 
és gazdag programkínálatot 
állítanak össze a turistáknak. 

A szakmai út résztvevői 
több helyi termék-előállí-
tással foglalkozó gazdaságba 
is ellátogathattak. Bete-
kintést nyerhettek a csa-
ládi hagyományokon ala-
puló növénytermesztés és 

állattenyésztés gyakorlatába, 
illetve az arra épülő kislép-
tékű termékfeldolgozás és 
vendéglátás lehetőségeibe. 
A szövetkezeti gazdálko-
dásban és értékesítésben rejlő 
lehetőségekkel egy borá-
szati szövetkezet működésén 
keresztül ismerkedhettek 

meg. A résztvevők közt 
több sajtkészítő termelő is 
volt, számukra érdekes és 
hasznos tapasztalatcserére 
nyílt lehetőség egy kis tej-
feldolgozó üzemben, ahol 
szintén családi alapokon 
nyugszik a vállalkozás műkö-
dése. A program része volt 

egy televíziós felvétellel egy-
bekötött sajtótájékoztató is, 
melyet az olasz közszolgálati 
televízió, a RAI rögzített. A 
műsorban minden résztvevő 
bemutatkozhatott, és a pro-
jekt nyújtotta lehetőségeken 
keresztül népszerűsíthette 
tevékenységét.

A tanulmányút során 
a résztvevők nemcsak az 
olasz szervezetekkel közös 
kapcsolódási lehetőségeket 
tárták fel, hanem egymás 
tevékenységébe is bepil-
lantást nyerhettek, megis-
merve az együttműködés 
lehetőségeit. 

Olaszországi tanulmányút helyi 
termelőknek és természetvédőknek

TOVÁBBKÉPZÉS. Mura–
Rába vízi túravezető képzést 
tartottak osztrák–magyar 
közös szervezésben. A szer-
vezők célja, hogy a PaNa-
Net+ projekt keretében fej-
lesszék a védett területek 
látogatóprogramjait. 

A  Ba la ton- f e lv idék i 
Nemzeti Park Igazgatóság 
egymásra épülő jelleggel 
bővíti a vízi turizmus kíná-
latát és javítja a szolgáltatás 
színvonalát. A vízi túrák 
biztonságos megvalósítá-
sához elengedhetetlenek a 
képzett túravezetők. Olyan 
szakemberekre van szükség, 
akik képesek a résztvevőket 
a túrára felkészíteni, a haté-
kony és kímélő evezési tech-
nikát, kormányzást betaní-
tani. Az is elengedhetetlen, 
hogy a vízen kritikus hely-
zetben, borulás esetén a 
túravezetők hozzáértően 
lépjenek fel és garantálják 
a résztvevők biztonságát. 

A biztonság mellett a ter-
mészeti környezet, a vizes 
élőhelyek hozzáértő és 

élményt adó bemutatása is 
lényeges szempont. Mind-
ezen célok érdekében a 

Balaton-felvidéki Nem-
ze t i  Pa rk  Igazga tó ság 
a  Pa Na Ne t +  p r o j e k t 

keretében 2018 augusztusa 
és októbere között vízi túra-
vezető képzést szervezett a 

Murán, a Rábán és mellék-
folyóikon. A tíz osztrák és 
tizenkét magyar résztvevő 
az American Canoe Associ-
ation (ACA) módszertana 
alapján álló, lassú és gyors 
folyású vizeken sajátította 
el, illetve tökéletesítette az 
evezési és kormányzási tech-
nikát. A természet vízfelü-
leten való bemutatására a 
nemzeti parkok szakvezetői 
készítették fel őket. A kép-
zéseket Kerkaszentkirályon, 
Muraszemenyén, illetve 
Ausztriában, a Salza folyón 
tartották. Az ACA nemzet-
közi bizonyítványával ren-
delkező túravezetők garan-
tálják a biztonságos és 
magas minőségű természeti 
élményt a PaNaNet-térség 
folyóvizein.

Mura–Rába vízi túravezető képzés
Osztrák–magyar közös oktatás amerikai módszertan alapján

A vízi túravezető képzés keretében a résztvevők megismerkedhettek a vizes élőhelyek szakszerű bemutatásával.

A térségi LEADER program helyi akciócsoportjánál tett látogatás során bemutatták az Európai Unió támogatásával megva-
lósult turisztikai marketingakciókat.

Az ökoturisztikai programok elengedhetetlen részét képe-
zik a helyi termelők ételkülönlegességei.

A szőlészeti és borászati szövetkezet értékesítő pontján 
benzinkúthoz hasonlóan „tankolhattak” kedvenc boraikból 
a fogyasztók.

A Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Nemze-
ti Park domborzati térképénél bemutatják azon frekventált 
helyeket, amelyek nagy számban vonzanak látogatókat a 
térségbe.
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JUBILEUM. A Fertő tó, a 
környező szikes tavak, nedves 
rétek és lápok nemzetközileg 
is jelentős élőhelyeinek tartós 
védelmére irányuló osztrák–
magyar közös törekvések rég-
múltra tekintenek vissza. A 
második világháború, majd 
az utána bekövetkező hideg-
háború azonban megakadá-
lyozták az álom megvalósu-
lását. De nem véglegesen. 
1994. április 24-én Boross 
Péter miniszterelnök és Franz 
Vranitzky osztrák kancellár 
Mekszikópusztánál ünne-
pélyesen megnyitották a két 
ország első határon átnyúló 
nemzeti parkját. 

Az áthatolhatatlan 
politikai határ mindent 
eltakart
A vasfüggöny formájában 
fennálló áthatolhatatlan 
politikai határ sokáig elta-
karta a szemünk elől ennek 
a természetes határvidéknek 
a hihetetlen sokszínűségét. A 
Keleti-Alpok nyúlványai és a 
Kisalföld között egy északi, 
Adria-vidéki mediterrán és 
ázsiai jegyeket hordozó bio-
lógiai olvasztótégely terül el. 
Az itteni fajgazdagság a parti 
nádassal övezett sztyepptótól 
a szikes tavakon és legelőkön 
át a nedves rétekig és a han-
sági erdőkig terjedő élőhe-
lyek sokféleségének köszön-
hetően alakult ki. Ezen kívül 
a Fertő tó és közvetlen kör-
nyéke a költöző madarak 
Európa és Afrika közötti 
egyik legfontosabb megál-
lóhelye. Magyarország és 

Ausztria közé itt csak 1922-
ben húztak határt, mely az 
1946-ban telepített akna-
mezőkkel és szögesdrótok-
kal különösen embertelenné 
vált. Ebben a határtérség-
ben (is) megbénult minden 
gazdasági fejlődés, a szociá-
lis kapcsolatok fenntartása 
jelentősen megnehezedett. 
A kisajátítások és kitelepíté-
sek a helyi, térségi identitás 
elvesztéséhez vezettek. 

Ugyanakkor Magyaror-
szág és Ausztria már 1956-
ban közös határ menti víz-
ügyi bizottságot alapított, 
ami mindmáig dönt a Fertő 
tó vízszintjének szabályozá-
sáról. Az együttműködésnek 
ezt az első lépését nemsokára 
a természetvédelmi szak-
emberek időszakos talál-
kozói követték. Ők ezzel le 
is tették egy határon átnyúló 
nemzeti park szimbolikus 

alapkövét. A hetvenes évek 
végétől erősödtek fel a 
hosszú távú együttműködés 
szükségességét megfogal-
mazó hangok, 1988-ban 
pedig megalakult egy két-
oldalú tervezőbizottság. A 
mezőgazdasági tevékenység 
megváltozott feltételei mel-
lett az 1995-re tervezett 
Bécs–Budapest világkiállítás 
volt az a tényező, mely jelen-
tősen felgyorsította a közös 
nemzeti park előkészítését. 
Magyarországon 1991-
ben, Ausztriában 1993-ban 
jött létre a két külön nem-
zeti park, majd ezt követően 
1994. április 24-én hivata-
losan is megnyílt a határon 
átnyúló Fertő–Hanság/ 
Neusiedler See–Seewinkel 
Nemzeti Park.

Bürokráciamentes 
együttműködés
A nemzeti park két oldalá-
nak eltérő tulajdonviszonyai 
és törvényi keretfeltételei 

közötti különbségek dacára 
a két igazgatóság szintjén 
már a közös tervezés idő-
szakában bürokráciamen-
tes együttműködés jött létre. 
Mostanra a közös nemzeti 
park a természetvédelmi 
szektoron kívül is a határon 
átnyúló területfejlesztés érté-
kes bázisának és kiindulási 
pontjának számít. Nélkülöz-
hetetlen támogató szerepet 
játszott abban, hogy a külö-
nösen nagy fajgazdagsággal 
bíró Fertő tó kultúrtáj 2001-
ben megkapta az UNESCO 
világörökség címet. Azóta 
egész sor közösen benyújtott 
európai uniós projektet sike-
rült megvalósítani, legyen 
szó látogatóprogramokról, 
monitoringról vagy táj- és 
természetmenedzsmentről. 

2003: EUROPARC-
kitüntetés
A Fertő–Hanság Nem-
zeti Park 2003-ban a nem-
zeti parkok közül elsőként 
kapta meg az EUROPARC 
minősítést a példaértékű 

együttműködésért a Trans-
boundary Parks (hatá-
ro n  á t n y ú l ó  p a rk o k ) 
program keretében. Az 
osztrák–magyar nemzeti 
park bizottság az eddigiek-
nek megfelelően továbbra 
is közös irányító szervként 
dolgozik a fejlesztések érde-
kében. A közösen kitűzött 
célokat elsősorban a munka-
társak mindennapi együtt-
működése és az igazgatási 
szervek rendszeres találkozói 
teszik elérhetővé. Itt érdemes 
megjegyezni – ha ma még 
utópisztikusnak hangzik is –, 
hogy a több mint 300 négy-
zetkilométer területű nem-
zeti park közös igazgatás alá 
helyezését hosszú távú cél-
ként a politika szintjén már 
többször megfogalmazták. 

25 éve határtalanul
Jubilál a közös Fertő–Hanság/ Neusiedler See–Seewinkel Nemzeti Park

WORKSHOPOK. Termé-
szetvédelmi szempontból 
is egész sor pozitív hatása 
lehet a közösségi hálón való 
jelenlétnek, a sikeres Face-
book-megjelenésnek. Mivel 
a PaNaNet-hálózat ezeken a 
csatornákon még csak kez-
detleges módon jelenik meg, 
novemberben a természet-
védelmi területeken dolgozó 
munkatársak és túravezetők 
részére továbbképzést tartot-
tak „Kommunikáció a Face-
bookon és a közösségi hálón” 
címmel.

A közösségi hálón tör-
ténő célzott megjelenéssel 
– meghatározott körben – 
hatékonyan lehet növelni a 
nemzeti parkok ismertségét. 
Vonzó tartalmak feltöltésével 
megszólíthatók a látogatók, 
illetve a lehetséges ügyfelek. 
Bizonyos témák elfogadott-
ságának növelése érdekében 
egy adott közösség aktiválása 
vagy aktivitásának fokozása 
ugyancsak lehetséges. 

A workshopot Lukas 
Moisi (Sir Pauls) vezette. 
A 28 magyar és osztrák 

résztvevő visszajelzései rend-
kívül pozitívak voltak, ezért 
a továbbképzés valószínűleg 
nem marad folytatás nélkül. 
A különböző eszköztárak és 
formátumok mellett a „Face-
book és a jog”, valamint az 
úgynevezett Contentplan 
használatával történő tar-
talomtervezési stratégiák 
kidolgozásának témája is elő-
került. A résztvevők számos 
hasznos tippet kaptak a 
posztolás helyes gyakorla-
tával kapcsolatban is.  

Új projektszórólap
A PaNaNet új, kétnyelvű 
szórólapja a közös marke-
tingtevékenység további 
fontos eszköze. A brosúra 
a legfontosabb élőhelyek 
bemutatásán keresztül meg-
ismerteti a látogatókkal és 
az érdeklődőkkel a PaNaNe-
tet, azaz a különleges védett 
területek hálózati együttmű-
ködését, és bepillantást nyújt 
Nyugat-Pannónia gazdag 
természeti örökségébe. Ezt 
kiegészítendő a szórólapon 

megtalálható a hálózat vala-
mennyi látogató- és informá-
ciós központja is. A kiadvány 
ingyenesen megrendelhető 
az andrea.sed latschek@rmb-
sued.at e-mail-címen. 

Még szorosabb 
együttműködés
A na tú rpa rkok  s z in t -
jén megvalósuló hálózati 
együttműködés még szo-
rosabbra fűzése érdekében 
Natúrpark-műhely címmel 

szervezett workshopot a 
Regionalmanagement Bur-
genland a Landseer Berge 
Natúrparkban december-
ben. A műhelymegbeszé-
lés célja a jövőbeni határon 
átnyúló tevékenységek lehe-
tőségeinek megbeszélése 
volt. A szoros együttmű-
ködés és a projektpartne-
rek közötti intenzív kapcso-
lat elsősorban a környezeti 
nevelés és a természettu-
risztikai kínálat fejlesztését 

szolgálja. A rendezvényen 
először a burgenlandi natúr-
parkok egyeztettek az aktu-
alitásokról és a projekt 
keretében tervezett közös 
tevékenységeikről. Ezt köve-
tően csatlakoztak a magyar 
natúrparkok képviselői is a 
közös munkához.

PaNaNet a közösségi hálón

„Natúrpark műhelytalálkozó” workshop Weingrabenben.

Természetvédelmi területeken dolgozó munkatársak to-
vábbképzése „Facebook és közösségi média” témában.

Az 1978-ban, egy kétoldalú rendezvény keretében megfo-
galmazott „Mattersburgi kiáltvány” fektette le a határon 
átnyúló nemzeti park alapjait. A határozat elfogadását 
hosszú politikai döntéshozatali folyamat előzte meg. A 
képen dr. Franz Sauerzopf helyettes tartományfőnök.

Ahol egészen az 1980-as évek végéig a vasfüggöny válasz-
totta el az embereket, 1994. április 24-re a nemzeti park 
munkatársai egy fahidat építettek. 

Egy, a határárok fölött csak erre a napra létesített fahídon zajlott a két kormányfő,  
a környezetvédelemi miniszterek és nemzeti parki igazgatók részvételével  
a megnyitóünnepség. 
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A natúrparkokban 
és a nemzeti par-
kokban 2018 elején 
kezdték komolyan 
mérlegelni, hogyan 
lehetne együttesen 
hasznosítani a gya-
korlati természet-
védelmi munka 
iránti megnöve-
kedett társadalmi 
érdeklődést.

Az önkéntes programok 
megtervezéséhez és meg-
szervezéséhez átfogó fel-
mérést végeztek, amelyben 
a  PaNa Net-térség minden 
lényeges magyar és osztrák 
természetvédelmi szervezetét 
megkérdezték. Az eredmé-
nyek kiértékelésére és a Pa-
NaNet-területeken tervezett 
önkéntes programok kidol-
gozására Balatoncsicsón ren-
deztek közös workshopot 
tavaly augusztusban.

Ősszel önkéntes környe-
zetvédelmi akciók egész sora 
zajlott, melyeken értékes 
szervezési tapasztalatokat 
gyűjtöttek. A kampány 
során a szervezők elsősorban 
az invazív növényfajok irtá-
sára fókuszáltak, de határta-
karítási munkát is végeztek 
az önkéntesek. Ezt köve-
tően közös munkamegbe-
szélés keretében az egyes 
védett területekről érke-
zett projektpartnerek kiér-
tékelték a tapasztalatokat. 
Megállapodtak abban, hogy 

az idei évben már nem fel-
tétlenül kell mindenhol egy 
időben szervezni az akci-
ókat. A munkálatok során 
sem kell egységesen ugyan-
arra fókuszálni. Az önkéntes 
akciók előkészítését és 

lebonyolítását viszont a 
hálózati partnerek a közösen 
kidolgozott kritériumrend-
szer szerint végzik. Mint 
ahogy az önkéntes mun-
kára fogékony célcsoportok 
megszól í tá sa ,  a  média 

bekapcsolása, a programok 
meghirdetése a régióban, 
a jelentkezési procedúra, a 
biztonsági intézkedések és az 
akciókat követő PR-munka 
is egyeztetett módon zajlik 
majd .  Így  a  PaNaNet 

természetvédelmi terü-
letek szoros együttműkö-
dése is könnyen megismer-
tethető az érintettekkel és a 
lakossággal. 

Az eddigi tapasztalatok 
meggyőzően igazolták, 

hogy egyre többen szeret-
nének saját kezük munká-
jával is hozzájárulni az élő-
helyek és fajok védelméhez. 
Erre pedig a natúrparkok 
és nemzeti parkok a lehető 
legalkalmasabbak.

Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 
H-8229 Csopak, 
Kossuth utca 16. 
Tel. +36 87 555 260 
www.bfnp.hu

Fertő–Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság 
H-9435 Sarród,  
Rév-Kócsagvár Pf. 4 
Tel. +36 99 537 620, 
+36 99 537662 
www.ferto-hansag.hu

Nationalpark Neu - 
sied ler See – Seewinkel 
A-7142 Illmitz, 
Hauswiese 
Tel. +43 2175 3442 
www.nationalpark- 
neusiedlersee-se-
ewinkel.at 

Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatóság 
H-9941 Őriszentpéter, 
Városszer 57. 
Tel. +36 94 548 034, 
+36 94 548 036 
www.orseginemzetipark.hu 

Naturpark Neusiedler 
See-Leithagebirge 
A-7083 Purbach, 
Am Kellerplatz 1 
Tel. +43 2683 5920 
www.neusiedlersee-
leitha gebirge.at
 
Naturpark  
Rosalia  
– Kogelberg 
A-7021 Draßburg,  
Baumgartnerstraße 10 
Tel. +43 664 446 4116 
www.rosalia-kogelberg.at 

Naturpark  
Landseer Berge 
A-7341 Markt St. Martin, 
Kirchenplatz 6 
Tel. +43 2618 52118 
www.landseer-berge.at 

Írottkő  
Natúr parkért  
Egyesület 
H-9730 Kőszeg,  
Rajnis u. 7.  
Tel. +36 94 563 121 
www.naturpark.hu 

Naturpark  
Geschrieben-
stein – Írottkő 
A-7471 Rechnitz,  
Bahnhofstraße 2a 
Tel. +43 3363 79143 
www.naturpark- 
geschriebenstein.at 

Naturpark  
in der Weinidylle 
A-7540 Moschendorf, 
Weinmuseum 
Tel. +43 3324 6318 
www.naturparke.at 

Naturpark Raab– 
Őrség–Goričko 
A-8380 Jennersdorf, 
Kirchenstr. 4 
Tel. +43 3329 48453 
www.naturpark-raab.at 

Burgenland Tourimus 
A-7000 Eisenstadt, 
Johann Permayer-Straße 13 
Tel. +43 2682 63384-0 
www.burgenland.info

INFORMÁCIÓS ÉS LÁTOGATÓKÖZPONTOK:

Segítő kezek a természetvédelemben
Az önkéntes munka hasznosítása a PaNaNet-régió védett területein

Nyugat-Pannónia védett területei

Az elmúlt időszakban több PaNaNet-területen is elkezdték az invazív növényfajok irtását. A felvételek a Fertő–Hanság Nemzeti Park és a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park 2018-as akcióiról készültek. 2019-ben az akciók egymástól eltérő feladatokra fókuszálnak majd.
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Következő állomásunk 
HIDEGSÉG, ahol minden-
képpen meg kell nézni a 
Szent András nevét viselő 
templomot. A román stí-
lusú rotunda valószínűleg a 
XII. században épült, fres-
kóit 1250 körül festették. 
Ha valaki bevállal egy kis 
emelkedőt, innen NAGY-
CENKRE juthat, ahol a Szé-
chenyi-kastély és parkja, a 
mauzóleum, a templom és 
a vasúti múzeum kínál lát-
nivalókat. Aki ezt a kitérőt 
inkább máskorra tervezi, a 
Fertő-parti úton haladhat 
tovább, és FERTŐBOZRA 
ér. Kellemes perceket tölthet 
a Vincellér borozóban, ahol 
a táj autentikus borait kós-
tolhatja meg. Jókedvűen 
gurulhat tovább a faluban, 
amelynek közepén, a „hűség 
napja” emlékműnél indul 
az ösvény a Glorietthez. A 
Fertő-medencére innen a 
legszebb a kilátás. A Csú-
csos-dűlő 187 méter magas 
dombján álló emlékcsar-
nokot gróf Széchényi Ferenc 
építtette 1802-ben fertőrá-
kosi mészkőből. Törté-
nete is érdekes: a napóleoni 
háborúk eseményei Sop-
ronban is éreztették hatá-
sukat. A háborús készü-
lődés miatt került a városba 
1800 októberében a had-
sereg fővezére, Magyaror-
szág nádora, József főherceg. 
Ez időben történt, hogy a 
nádor több ízben felkereste 
Kiscenk és Fertőboz vidékét 
gróf Széchényi Ferenc kísére-
tében. A kirándulásaik során 
a fertőbozi magaslatról gyö-
nyörködtek a tájban, ennek 
emlékére épült a kilátó. Szép 
időben akár hatvan kilomé-
terre, még Pozsonyig 

is el lehet látni innen. Ha 
kigyönyörködtük magunkat 
a tájban, s talán megéhez-
tünk, a Bozi Rozi csárdában 
minden igényt kielégítő ellá-
tásban lehet részünk. Az 
éttermet könnyű megtalálni, 
ott van rögtön a falu főutcá-
jának közepén.

Napisten áldásával
Jóllakva látnivalókkal és 
finom falatokkal, pattan-
junk újra nyeregbe és foly-
tassuk utunkat BALFRA! A 
vidék híres gyógyfürdőjét 
látogathatja meg, aki für-
dőruhát is pakolt az útra. A 
kulacsokat is megtölthet-
jük igazi balfi ásványvízzel 
a mindig használható kút-
nál, ám mielőtt ideérünk, 
érdemes feltekerni a domb-
tetőn álló Szent Farkas-vár-
templomhoz. A kőkerítéssel 
határolt középkori templom 
Balf felett áll a szőlőhegyen, 
a temetőben. Bejáratánál 
nemzeti emlékhelyet talá-
lunk. Balfon a soproni vidék 
egyik legnagyobb erődítő 
munkatábora volt, szám-
talan kényszermunkás lelte 
itt halálát a brutális munka 
közben. Itt verték halálra, s 
az itteni tömegsírban nyug-
szik a magyar irodalom 
egyik nagyszerű alakja, Szerb 
Antal író is.

A felkavaró élmények 
után gyönyörű tájon kere-
kezhetünk tovább Balf-
 ról  FERTŐRÁKOS fe lé. 
Szépen gondozott szőlős-
kertek között vezet a kiépí-
tett kerékpárút, közben bort 
is kóstolhatunk a gazdáknál. 
Fertőrákosra érve az öbölben 
kialakított kikötőbe vihet az 
utunk, ha sétahajózni sze-
retnénk a Fertőn, érdemes 
jobbra lefordulni. A faluban 
egyedülálló látványosságok 

várják a látogatókat. Rögtön 
ott van a Fő utcán a pel-
lengér, vagyis a szégyen-
oszlop, közelében a püs-
pöki kastély és a templom. 
Kihagyhatatlan látnivaló a 
Kristálymúzeum világhírű 
kalcitgyűjteménye, a kőfejtő 
és a barlangszínház, ahol 
belül őslénytani bemutatót 
és a lajtamészkő hasznosí-
tását bemutató kiállítást is 
láthatunk, a felszínen pedig 
a Sziklai Benge tanösvény 
kilátópontokkal és tema-
tikus bemutatóhelyekkel 
segítik a természeti értékek 
megismerését. Ugye tudják, 
hogy Várkonyi Zoltán itt 
forgatta A kőszívű ember 
fiait? Jó éttermekbe is betér-
hetünk, a Puskás sörözőben 
például áprilistól októberig 
biciklibérlésre és szervizre is 
lehetőség van. 

A kőfejtő után jobbra 
elkanyarodva, Ausztria felé 
még egy kuriózumot tar-
togat a falu: a Mithras-szen-
t élyt. A II. századból szár-
mazó római kori emlék 
Magyarországon egyedül-
álló. A gyönyörűen helyre-
hozott, Napistennek szentelt 
kis barlangszentély előzetes 
bejelentkezéssel látogatható. 
Szerdahelyi Zoltán szívesen 
bemutatja és hihetetlen dol-
gokat mesél (bejelentkezni a 
06 20 355 99 99-es telefon-
számon lehet).

Gólyák nyomában
Innen továbbhaladva pár 
méter után már Ausztria 
területén gurulunk. FERTŐ-
MEGGYES, azaz Mörbisch 
am See lesz az első oszt-
rák település. Az egész város 
az UNESCO világörök-
ség védelme alá tartozik, 
műemlék épületei között 
élmény a séta. Különleges 

építménye a Fertő tóra épült 
vízi színpad, ahol nyaranta 
látványos operett-előadá-
sokat tartanak. Innen két 
lehetőséget ajánlunk: hajóra 
szállhatunk kétkerekűink-
kel együtt ILLMIC (Illmitz) 
felé, vagy kerekezünk tovább 
RUSZTRA (Rust). Illetve 
van egy harmadik variáció a 
fáradhatatlanoknak: tovább-
tekerni a Fertő körüli, száz-
húsz kilométeres bicikli-
úton. Aki Rusztot választja, a 
gólyák városát látogatja meg, 
az egyik legszebb közép-
kori óvárost. Mi Illmicbe 
hajózunk, ahol a kikötőből 
nádas lagúna mellett vezet az 
utunk. Két kilométert meg-
téve a nyílt vizen tanyázó 
madarakat figyelhetjük meg 
vagy akár fotózhatjuk is egy 
direkt erre a célra épített 
ácsolt házikóból. Mi min-
dent látunk, mégsem zavar-
juk a számtalan vízimadár 
életét. Innen továbbtekerve 
a város felé balra szikes tó 
mellett vezet az utunk, part-
ján ismertető táblát olvasha-
tunk, kilátótoronyba is fel-
mászhatunk. Elindulhatunk 
északra, felderíteni a keleti 
partot, de menjünk most 
tovább a nemzeti park illmici 
látogatóközpontjába. Köny-
nyű megtalálni, oda vezet 
ugyanis a kerékpárút. Kiállí-
tások, információs anyagok, 
bemutató film vár bennün-
ket – magyarul is! Meg lehet 
tölteni a kulacsokat, fel lehet 
frissülni a mosdókban.

Innen újra Magyaror-
szág felé vegyük az irányt, 
Apetlonon keresztül ismét 
hazánk földjén gurulhatunk 
be FERTŐÚJLAK terüle-
tére. Az egzotikusan hangzó 

M e k s z i k ó -
pusztán finom 
f a l a t o k k a l 
vár a kifeje-
zetten a kerék-
páros turiz-
musra építő 
mekszikópusztai 
Betérő fogadó, 
ahol a kerékpárt 
is rendbe lehet 
hozn i .  Innen 
nem messze a 
nemze t i  pa rk 
Csapody István 
Természetisko-
lája kiállításaival 
kínál láni- és tud-
nivalókat – s akár 
szálláshelyet is.

Évszakonként 
is más
Innen is bú-
csúzva a Fertő–
Hanság Nemze-
ti Park területén 
haladunk újra, 
jóleső fáradtság-
gal tekerhetjük 
le az utolsó kilo-
métereket. Ám 
látnivalóban még 
mindig bővelkedik 
utunk. Elhaladunk az Ürgés- 
domb mellett, ami ponto-
san az, aminek gondoljuk. 
Kis lakóiról információs táb-
lákon olvashatunk. A vizes 
élőhely-rekonstrukció a Bor-
sodi-dűlőben a gazdag ma-
dárvilág megfigyelésére ad 
lehetőséget a kilátóból. Az-
tán elérjük a Hanság-főcsa-
tornát, ahol – ha még min-
dig nappal van és előzetesen 
be is jelentkeztünk a nemze-
ti park honlapján – szolárha-
jóra szállhatunk. Ha nem, a 
LÁSZLÓMAJORBA érünk, 

ahol interaktív kiállí-
tás, állatsimogató, ját-
szótér  és  mosdók 

adnak lehető-
séget a kikapcsolódásra és a 
felfrissülésre (akadálymentes 
WC is van). Itt háromkerekű 
kerékpárokat is lehet bérel-
ni egy kisebb túrához gyere-
kekkel vagy nehezen mozgó 
családtagokkal.

Innen már nincs messze 
k i indulás i  pontunk,  a 
Kócsagvár.

A felsorolt látnivalók és 
állomások persze nem férnek 
bele egyetlen napba, viszont 
lehetőséget kínálnak a visz-
szatérésre. Akár többször is 
végig lehet kerekezni ezt a 
hatvan kilométeres kört, 
hiszen a táj évszakonként is 
más arcát mutatja.

Két keréken a csodák birodalmában 
Hatvan kilométer, ezernyi látnivalóval

– Kétféle kerékpáros turista van. Az egyik, amelyik 
lehajtott fejjel teker, és csak azt nézi, hány óra alatt 
tudja körbekerülni a tavat. Ő sportember, nem fog 
megállni. De akik biciklizés közben a tájat nézik, a 
környék látnivalóit is szeretnék megismerni, ők igen. 
Ők leszállnak. Hogy hol, azt az fogja eldönteni, mit 
kínálnak nekik – vélekedik Szigethi István, Hegykő 
polgármestere. Településére nem a kerékpárút hozta 
a turistákat, ott vannak a vendégek már hosszú évek 

óta a termálfürdő miatt. Épp ezért az önkormányzatnál 
hátradőlve, ölbe tett kezekkel is nézhetnék az idegen-
forgalom csillogó bevételeit. Mégsem ezt teszik.
– Mindig megkapom a környező falvak veze-
tői től, hogy könnyű nektek. Valóban jók az adott-
ságaink. Ennek ellenére szeretnénk a kerék-
párút adta lehetőségeket is jól kihasználni, és azt 
akarjuk, jó élményekkel és érzésekkel guruljanak 
innen tovább, sőt, ha tehetik, jöjjenek is vissza. 

Stratégiánk is van, amivel ezt elérjük. Idén például 
elkezdődik egy kerékpáros pihenőnek a beruhá-
zása: az úgynevezett Mariska néni házában szerviz, 
mosdó, pihenő várja majd a kerékpárosokat. Ez 
lesz az első, s egyelőre egyetlen komplex szolgálta-
tást nyújtó megállóhely. Most egy étterembe vagy 
büfébe tud csak bekéredzkedni, nálunk a pihenő-
ponton lehetőség lesz szervizre is, lesznek szer-
számok, alkatrészek is – mondta el Szigethi István.

HEGYKŐ A JÓ PÉLDA

 Folytatás a 6. oldalról

Fertőboz, Gloriett Hegykő, Csipkeház
Nagycenk, Széchenyi-kastély

Lászlómajor

Fertőrákos, kőfejtő

Fertőújlak

Mekszikópuszta, Betérő

Lászlómajor
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A kertekben, tele-
püléseken élő éne-
kesmadarak nagy 
hányadának pusz-
tulását a ház körül 
élő macskák okoz-
zák. Felelős állattar-
tóként többféle mó-
don védhetjük a kerti 
madarakat.
Egy apró új-zélandi szige-
ten őshonos röpképtelen 
madárfajt egy év alatt kipusz-
títottak a macskák még az 
1800-as évek végén. A Step-
hens-szigeti álfakusz egye-
dül ezen a szigeten volt 
megtalálható, sajnos csak 
addig, amíg fel nem fedez-
ték, azaz az ott működő vilá-
gítótorony őre (David Lyall) 
magával nem vitt egy vem-
hes macskát. Mivel az őr ter-
mészetkedvelő ember volt, a 
macska által hozott ismeret-
len madarak maradványait 
eltette, majd elküldte néhány 
ismert ornitológusnak. Az 
új fajként leírt madár azon-
ban alig egy évvel a felfede-
zése után már ki is pusztult, 
köszönhetően a világítóto-
rony környékén élő macskák-
nak. Ez a XIX. századi eset is 

rávilágít arra a napjainkban is 
tapasztalható jelenségre, hogy 
a macskák milyen mértékű 
pusztítást tudnak véghez-
vinni a röpképtelen madarak 
vagy a még gyengén repülő 
madárfiókák között. Néhány 
madárfaj, például a fekete 
rigó vagy a házi rozsdafarkú 
fiókái kiugrálnak a fészekből, 
még mielőtt repülni tudná-
nak – mondta el dr. Hada-
rics Tibor ornitológus. – Ez 
tulajdonképpen a túlélésüket 
szolgálja, ugyanis bizonyos 
kor felett a fiókák méretük 
és hangjuk miatt már feltű-
nőek, így ha egy ragadozó 
megtalálja a fészket, min-
den fióka odaveszik. A kicsik  
szétugrálva a fészek közelében 

maradnak, ahol szüleik a tel-
jes röpképességük eléréséig 
továbbra is etetik őket, ha 
valamilyen ragadozó meg 
is fog egyet-kettőt közülük, 
néhány valószínűleg életben 
marad. A rigóféléknél ter-
mészetes, hogy kiugrálnak 
a fészekből, ezért fontos fel-
hívni a figyelmet, hogy eze-
ket a fiókákat nem kell „meg-
menteni”, legfeljebb akkor, 
ha nincs megfelelő búvó-
helyük és sok macska van a 
környéken.
Az USA-ban készült egy 
tanulmány, mely szerint 
messze a legtöbb madár 
pusztulását (évente 2,4 mil-
liárdét!) a macskák okoz-
zák. Ezt követi az ablaknak, 

épületeknek ütközés miatti 
pusztulás, az autók általi 
gázolás, a vezetékeknek ütkö-
zés és az áramütés, de a szél-
turbinák is veszélyt jelentenek 
egyes fajokra.
A macskák e kártétele ellen 
megoldást jelenthet, ha kife-
jezetten erre a célra gyár-
tott apró csengőt akasztunk 
a cicák nyakába, hiszen az 
állat a vadászat során közel 
oson a zsákmányhoz, de a 
csengő már a lopakodás-
kor is hallható, és elriasztja 
a madarakat. Másik – köz-
vetett – megoldást a macs-
kák ivartalanítása jelentheti, 
hiszen ezzel az állománynö-
vekedésüket korlátozzuk, 
miáltal kevesebb madár válik 

zsákmánnyá. A gazdátlanul, 
már-már vadon élő és sza-
porodó macskák esetében 
azonban ezek a védekezési 
módok kivitelezhetetlenek. 
Ha otthon, a kertünkben 
itató fürdőt alakítunk ki a 
madaraknak, tegyük azt nyílt 
terepre, hogy a macskáknak 
ne legyen lehetőségük ész-
revétlenül, takarásban meg-
közelíteni azt. Valamilyen 
állványra is felerősíthetjük 
az edényt, a macskák így is 
nehezebben férhetnek hozzá. 
Házi kedvencünk rendszeres 
és bőséges etetésével is visz-
szaszoríthatjuk annak vadá-
szatra késztetését, hiszen tele 
hassal valószínűleg kisebb 
kedve van vadászni.

Magyarországon a macskák 
számát kétmillióra becsülik. 
A Szent István Egyetem vég-
zett egy kutatást korábban, 
melyben a vad- és házi macs-
kák otthon területét vizsgál-
ták. Kiderült, a vadmacskák 
területe mintegy 175 hektár, 
a kandúré nagyobb, a nős-
tényeké valamelyest kisebb. 
„Csak kimegy a kertbe” – 
gondoljuk a házi macskák-
kal kapcsolatban, de megle-
pődnénk, hogy milyen nagy 
területet járnak be kedvence-
ink: 60–100 hektárnyi terü-
leten mozognak, így aztán 
nemcsak a saját kertünkben 
élő madarak vannak veszély-
ben. Szerencse azonban, hogy 
házi macskáink ezeket a nagy 
területeket inkább éjszaka jár-
ják be, amikor az énekesma-
darak többsége nem aktív.
A kijáró és az eleve „vadon” 
élő házi macskák azonban 
nemcsak a madarakra jelen-
tenek veszélyt, hanem a foko-
zottan védett vadmacskákra 
is. Az évek során olyan mér-
tékben kereszteződött a két 
faj, hogy tiszta vérű vadmacs-
kával ma már ritkán lehet 
hazánkban találkozni, leg-
feljebb a lakott területektől 
távol élő populációkban.

Sok madarat pusztítanak el a macskák
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A vadászó macskák kedvenc prédái a madárfiókák.  Dr. Hadarics Tibor javasolja a csengőt a cicák nyakába.

Mi van akkor, ha valaki kacsalábon forgó vár-
kastélyt vagy alpesi típusú házat szeretne fel-
húzni a Fertő–Hanság Nemzeti Park (FHNP) 
településeinek egyikén? Hogyan tartják 
kordában az építkezők szárnyaló fantázi-
áját, hogy az ne bonthassa meg az egységes 
településképet? 

A természet és az épített kör-
nyezet egységes, harmoni-
kus arculata meghatározó az 
adott táj vizuális összhang-
jában. Az idilli, kiegyensú-
lyozott külső képet könnyen 
megbonthatná, elronthatná 
egy-egy nagyravágyó elgon-
dolás megvalósítása. A nem-
zeti park igazgatósága épí-
té sze t i  ügyekben nem 
gyakorol hatósági jogkört, 
viszont ajánlásokkal és véle-
ményezéssel segíti a hatósá-
gok munkáját, beleértve a 
privát beruházást, továbbá a 
településrendezési tervezetek 
felülvizsgálatát is.

– Attól nem kell tartani, 
hogy a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park és környékünk más 
védett területének telepü-
lésein valaki alpesi házzal 
vagy kastélyszerű építmény-
nyel fogja magára felhívni 
a figyelmet – közölte Burda 
Brigitta környezetgazdász, 
az FHNP tájvédelmi szak-
referense. – A hagyományos 
településkép megőrzéséről az 
Építészeti Tervtanácson túl 
a nemzeti park igazgatóság, 
valamint az adott helység 
rendezési terve, településar-
culati kézikönyve és annak 
rendelete is gondoskodik. Az 

arculati kézikönyv és a tele-
pülésképi rendelet előkészítő 
munkájában a nemzeti park 
vezetése ugyanakkor ajánlá-
sokkal és a védett területek 
térképi adatszolgáltatásaival 
vett részt. A Fertő–Hanság 
Nemzeti Park és a Soproni 
Tájvédelmi Körzet moza-
ikos tájegységeiben megta-
láljuk a hegy-, domb- és sík-
vidéki, a lápos, mocsaras, 
nádasokkal vagy épp szikes 
rétben gazdag, és városias, 
illetve falusias környezetet, 
térségeket. Útmutatásunk 
a környezet, a táj- és ter-
mészetvédelmi kategóriák 
sajátosságainak figyelembe 
vételére, a közterületi parko-
sításnál az őshonos növények 
előnyben részesítésére, de 
még a fényszennyezés elke-
rülésére szolgáló szabályo-
zásra is felhívja a figyelmet.

Egy-egy helység település-
képi arculati kézikönyve az 

adott környezet megjelenését 
meghatározó jellemzőit 
és elvárásait foglalja össze. 
Elsődleges támpontul szolgál 
az építkezők számára. – Azt 
javasoljuk az építkezőknek, 
hogy mielőtt bármihez hoz-
záfognának, az engedélyezési 
eljárást megelőzően keressék 
fel az önkormányzatukat, 
nézzék meg a településren-
dezési tervet és a településar-
culati kézikönyvet, amely 
minden tekintetben eliga-
zítást ad – tanácsolja Burda 
Brigitta. – Csak ezt köve-
tően, a korlátozások és a 
rendeletek figyelembe véte-
lével terveztessenek. A védett 
területeken építéshez enge-
délyt szükséges beszerezni a 
természetvédelmi jogszabá-
lyok alapján. A nemzeti park 
igazgatóságánál széles körű 
tájékoztatással szolgálunk az 
építkezések részleteire vonat-
kozóan, hogy megelőzhetővé 

váljanak az utólagos bonyo-
dalmak – hangsúlyozta a táj-
védelmi szakreferens. – Arra 
törekszünk, hogy a védett 
területek beépítetlenek 
maradjanak, és csak a meg-
óvás céljaival összeegyeztet-
hető létesítmények jöhes-
senek létre, mint például a 
kilátótorony, karám, más 
mezőgazdasági, de tájba illő 
objektum.

A Fertő–Hanság Nem-
zeti Park központjában, a 
Kócsagvárban éves szinten 
250–300 rendezésiterv-mó-
dosítási kérelemmel foglal-
koznak a megyéből, amelyek 
mintegy fele érinti a védett 
területeket. A megkeresések 
közel ötven százalékában 
szükséges észrevételt ten-
niük, beleértve az esetleges 
elutasításokat is.
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Burda Brigitta: Az önkormányzatoknál és a nemzeti parknál 
széles körű tájékoztatást kaphatnak az építkezők.

Mi illik és mi nem a Fertő-tájra?
Gondosan ügyelnek a természet és az épített környezet egységére

Sarród: A természet és az épített környezet egységes, harmonikus arculata meghatározó az adott táj vizuális összhangjában. 
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A Fertő–Hanság 
Nemzeti Park is küzd 
az illegális hulla-
dékkal. Ami ugyebár 
nem magától kelet-
kezik, csakis az 
ember hagyhatja 
ott. Évente több 
millió forintba kerül 
a „mentesítés”, ami 
ellen egy módon 
védekezhetünk csak: 
ha nem termelünk 
szemetet.

Váczi Miklós, a nemzeti park 
őrszolgálatának vezetője 
munkatársaival együtt harc-
ban áll a szeméttel. Egyelőre 
ők állnak vesztésre. Talán ez 
is az oka annak, hogy a szak-
emberben sajátos nézőpont 
alakult ki a hulladékkal és az 
azt hátrahagyókkal szemben.

– Szemét akkor kelet-
kezik, ha az ember kiter-
meli azt. Ennyire egyszerű 
lehetne a megoldás is: nem 
kellene megvásárolnunk azt 
a rengeteg műanyagot, cso-
magolóanyagot, konzervet, 
amivel aztán nem tudunk 
mit kezdeni és kidobjuk. 
Modern világunk belefullad 
a hulladékba, mert ha szerve-
zetten gyűjtjük is, csak egyik 
helyről visszük a másikra – 
fogalmaz Váczi Miklós. Nap 

mint nap találkozik felhábo-
rító kupacokkal, néha egész 
„heggyel”. Van, hogy a nem-
zeti parkban szedi össze egy 
budapesti iroda papírsze-
metét, máskor komplett für-
dőszoba darabjait gyűjti be a 
határ mellett.

– A természetvédelmi 
őrök, ha tetten érik a szeme-
telőt, helyszíni bírságot szab-
hatnak ki öttől ötvenezer 
forintig, ismétlődés esetén 
hetvenezer forintra is bün-
tethetnek és feljelentést is 
tesznek. Ez utóbbi következ-
ménye már 125 ezer forintos 
büntetés is lehet, ami mellé 
egy határozat is jár a helyre-
állítási kötelezettségről. De 
nem tudunk mindenhol ott 
lenni. Az egész megyében 
tizenkét őr van, az országban 
kétszáznegyven. Van olyan 
kollégám, aki egyedül nyolc-
vanezer hektárt felügyel. Így 
fizikai képtelenség felvenni 

a harcot a szemetelők ellen 
– mondja Váczi Miklós 
nem is titkolt indulattal. A 
műanyagnak, törmeléknek 
semmi keresnivalója a ter-
mészetben, pláne a védett 
területeken!

– Mindebből az is követ-
kezik, hogy a legtöbb sze-
metelő kilétére nem derül 
fény, a kupac mégis ott van 
a fűben, a fák között. Ilyen 
esetekben jegyzői hatáskör 
az intézkedés, értesítik a 
terület tulajdonosát, hogy 
tüntesse el az oda nem való 
szemetet. Ha magánember, 
ha az állam, a tulajdonosnak 
kell felszámolnia az ille-
gális lerakót, ami nem kis 
pénzébe kerül. A nemzeti 
parknak évente több millió 
forintját köti le a gyűjtés, az 
elszállítás, a lerakás. Pedig 
ma már mindenhol elérhető 
közelségben vannak a hulla-
dékudvarok, ahol a lakosság 

ingyen leadhatja a szemetet. 
Mégis vannak, sajnos nem 
kevesen, akik inkább a ter-
mészetbe hordják ki. Szá-
momra ez érthetetlen! – 
fakad ki újra Váczi Miklós. 
Nem rejti véka alá lesújtó 
véleményét és egyértelműen 
fogalmaz: a településeken 
élők szemetelnek a nemzeti 
park területén, aztán meg 
az önkormányzatok számon 
kérik, miért így néz ki a 
terület. Elég ellentmondásos 
a helyzet.

–  Nem l ehe t  l og i -
kával követni a gondolko-
dását annak, aki kilométe-
reket fuvarozza a szemetét 
és titokban lerakja valahol. 
Nincs  l akc ímkár tyá ja , 
kukája, bejelentett lakása? 
De én azokat sem értem, 
akik bár fegyelmezetten 
külön gyűjtik a műanyagot, a 
boltban hatosával vásárolják 
az ásványvizet. A csapból 
ugyanaz folyik, de nincs 
PET-palackban. Féltjük a 
Földünket, de a gyümölcsöt, 
zöldséget nejlonzacskóban 
vásároljuk, általában külön 
csomagolva mindent. Sze-
rintem az az igazán környe-
zettudatos, aki messzire elke-
rüli a műanyagot. Meg lehet 
tenni. S minél többen odafi-
gyelünk erre, annál jobb lesz 
mindnyájunknak! Kezdjük 
el! – zárta a természet őre.

A Páneurópai Piknik 30. évfordulója kapcsán 
sokféleképpen és sokfelé lehet majd talál-
kozni az egykori határnyitás emlékeivel. A 
fertőrákosi Vasfüggöny Múzeum tárgyainak 
jó része májustól októberig a soproni belvá-
rosban lesz látható.

Csapó Imre nyugalmazott 
határőr tíz évvel ezelőtt nyi-
totta meg Fertőrákoson a 
Vasfüggöny Múzeumot a 
falu Fő utcáján. Saját maga 
gyűjtötte tárgyak, személyes 
emlékek és sok-sok felaján-
lás eredménye volt akkor ez 
a „múzeum”, melynek kin-
cseit a jövőben több soproni 
helyszínen is megszemlélhe-
tik az idei évfordulóra érke-
zők. A legnagyobb darab, a 
valamikori határőrizeti to-
rony az őrbódéval együtt 
a Rondella körül kialakí-
tandó jubileumi szabadtéri 

tárlaton lesz látható – erede-
ti vasfüggöny-rekonstrukció-
val és persze Trabantokkal. A 
nyomtatványok és papírala-
pú dokumentumok a Panno-
nia Med Hotelben megújuló 
piknikkiállítás vitrinjeibe ke-
rülnek. A hiteles relikviák és a 
legérdekesebb emléktárgyak 
pedig a Zichy–Meskó-pa-
lotában megnyíló új városi 
múzeumi kiállítótér állandó 
részesei lesznek, ahol a har-
minc évvel ezelőtti Páneu-
rópai Piknik és a határnyitás 
témakörében terveznek lát-
ványos bemutatót.

Vasfüggöny  
a belvárosban

Szemét akkor keletkezik,  
ha kitermeljük

A nemzeti park is küzd a rengeteg illegális hulladékkal
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A szemétnek semmi keresnivalója a természetben! 

A bástyagödörbe „költözik” az őrtorony. Őszig ott is marad.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park megóvási feladatait tizenkét termé-
szetvédelmi őr látja el. Ők intézkednek, ha védett érték veszélybe 
kerül, de hatósági feladatot is végeznek.

A természetvédelmi őr 
egyenruhával ellátott, intéz-
kedésre felhatalmazott ható-
sági személy. Jogosult töb-
bek között igazoltatásra, 
helyszíni bírság kiszabására, 
valamint eljárás megindítá-
sára. Alapvető feladatuk a 
természeti értékek és terüle-
tek hatósági őrzése. Sokrétű 

feladatkörük emellett magá-
ban foglalja a nemzeti park 
igazgatóság szabálysértési 
feladatait és a védett termé-
szeti területek és értékek ter-
mészetvédelmi kezelésének 
ellátását is. 

– Munkatársaimmal a 
Fertő–Hanság Nemzeti 
Park kinyújtott kezeként 

tevékenykedünk – mondta 
el Váczi Miklós, az őrszol-
gálat vezetője. – Mi intéz-
kedünk akkor is, ha pél-
dául egy kisgólya kiesik a 
fészekből, vagy védett álla-
tokkal kapcsolatos szabály-
sértést követ el valaki. A ter-
mészetvédelmi őrök feladata 
az értékek nyilvántartása is, 

okostelefonnal, GPS-koor-
dináták alapján dokumen-
táljuk a védett értékeket. 
Éves jelentést is készítünk.

A t e rmésze tvéde lmi 
őrszolgálatra háruló fel-
adatok folyamatosan növe-
kednek. Szembe kell nézni 
új kihívásokkal is, ilyen pél-
dául a védett természeti terü-
leteket érintő illegális hulla-
déklerakás, tettenérés esetén 
bírságolhatunk is. Előfordul 
gyújtogatás, a védett állatok 

pusztítása, a védett növé-
nyek engedély nélküli gyűj-
tése, illegális terepmotorozás 
és quadozás, illetve erdei 
falopás is.

Kü l ö n b ö ző  h a t ó s á -
gokkal, gazdálkodó és civil 
szervezettel is tartanak fenn 
kapcsolatot a természetvé-
delmi őrök. Az együttmű-
ködés keretében igyekeznek 
o l y a n  k ö r ü l m é n ye k e t 
teremteni, melyek bizto-
sítják a természetvédelmi 

területek, értékek meg-
óvását. Az őrszolgálat tagjai 
a természetvédelmi hatóság 
munkáját szakmai oldalról 
segítik, valamint közre-
működnek a védetté nyil-
vánítási eljárás folyama-
tában is. Ezen túlmenően 
részt vesznek a védett terü-
letek bemutatásában, ter-
mészetvédelmi szakmai 
és önkéntes programok 
lebonyolításában. 

Természetvédelmi őrszolgálat
Tizenketten őrzik hivatásból a természeti értékeket

Ásványi Antal Mogyorósi Sándor

Sipos Tibor

Felber Péter Németh Árpád

Szabó Csaba

Fülöp Tibor

Peimli Piroska Udvardy Ferenc

Kugler Péter

Pető Zsolt Váczi Miklós 
 őrszolgálatvezető
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A Fertő–Hanság Nemzeti Park programjai 

Csillagok, csillagok
Távol a várostól, a közvilágí-
tástól ragyognak a csillagok a 
sötét égen. A Fertő–Hanság 
Nemzeti Park rendszeresen 
szervez csillagászati bemu-
tatókat – persze csak tiszta 
égbolt esetén. A Borsodi- 
dűlőben álló madármeg-
figyelő torony parkolójá-
nál (GPS: 47°40’44.7”N 
16°50’50.3”E) van a talál-
kozási pont (az időponto-
kat lásd a programtáblában 
vagy a honlapon). Megköze-
lítés: a Sarródról Fertőújlak 
felé vezető közúton, a Han-
sági-főcsatornától körülbe-
lül kétszáz méterre. A részvé-
tel térítésmentes, de előzetes 
bejelentkezés szükséges: +36 
99 537 620. 

Határtalan természet
Ausztria és Magyarország 
közös természeti öröksége a 

nyugat-pannon táj, amely-
nek egyedülálló sokféleségét 
ismerhetik meg az érdeklő-
dők a Pannon Természeti 
Élménynapok keretében 
egy héten át, május 1-ig.  
A határon átnyúló szezon-
nyitó programsorozat hat 
nap alatt nyolcvankét egye-
dülálló és izgalmas termé-
szeti élményt kínál a térség 
négy nemzeti parkjában (a 
Nationalpark Neusiedler See 
– Seewinkel, a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park, a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park 
és az Őrségi Nemzeti Park), 
valamint tíz natúrparkjában 
és tájvédelmi körzetében. A 
PaNaNet (PannonianNa-
tureNetwork), az osztrák–
magyar határtérség védett 
területeinek hálózata koor-
dinálja a Pannon Termé-
szeti Élménynapok rendez-
vénysorozatot, melynek idei 
mottója: „Vízi élmények és 
gyógynövények!”

Az élménynapok hon-
lapján (www.ter-
m e s z e t i e l m e n y -
napok.com) minden 
információ megta-
lálható németül és 
magyarul is. A rész-
vétel regisztrációhoz 
kötött. Különleges 
vízi túrákra is várják az 
érdeklődőket.

Világörökségi nap
Az idei világörökségi nap 
témája a játék. Május 18-án 
a tíz világörökségi települé-
sen érdekes programokkal 
várja az érdeklődőket a Fer-
tő-táj Világörökség Magyar 
Tanácsa Egyesület. A nem-
zeti park bemutató major-
ságában, a Lászlómajor-
ban izgalmas, a Fertő-tájhoz 
kapcsolódó feladványok-
kal és társasjátékokkal vár-
ják a családokat, baráti 
csoportokat. A részvétel térí-
tésmentes, információ: +36 
99 537-620. 

Ősmaradványok 
nyomában
Aki készen áll egy kis időuta-
zásra, álljon kövületvadász-
nak. A Fertő–Hanság Nem-
zeti Park ősmaradványgyűjtő 
geotúrája május 26-án és 
augusztus 3-án 15 óra-
kor indul Fertőrákosról, a 
kőfejtő elől. Innen sétálnak 
át egy már felhagyott bányá-
hoz. A gyűjtés sikere garan-
tált, hiszen a lelőhely gazdag 
ősmaradványokban. Lehet 
gyűjteni többek között sok-
féle kagylót, mohaállatot, 
vörösalgagumókat, valamint 
a felhagyott kavicsbányá-
nál sok-sok csigát és esetleg 
megkövesedett fát. Az ősma-
radványok több millió éve-
sek. A program időtartama 
három–négy óra. Részvé-
teli díj: 500 Ft/fő. Előze-
tes bejelentkezés szükséges: 
geoturavezetes@gmail.com, 
+36 30 381-3271, +36 30 
919-0688. 

Denevérek röpte
Július 19-én a Tíz-
forrás Fesztivál kere-
tében lehet majd 
megfigyelni a dene-
véreket a hegykői 
éjszakában. A lóúsz-
tató fölött röpködő 

bőregerek különleges hang-
jait és szokásait is megis-
merheti az érdeklődő. A fer-
tődi kastély parkjában pedig 
augusztus 24-én, szombaton 
lesz a hagyományos dene-
vérek éjszakája – egy este, 
amikor még az is lehetsé-
ges, hogy denevérbarátságok 
köttetnek...

Táborok  
az anyatermészetben
Felelős, környezettudatos 
felnőtt lesz azokból a táboro-
zókból, akik egy-egy hétre a 
nemzeti park szakembereire 
bízzák magukat. A táborozó 
gyerekek számára garantált 
az izgalmas kalandozás.

Élményekben gazdag 
programokkal várják a diák-
csoportokat idén is a Fertő–
Hanság Nemzeti Parkban. 
Goda István ökoturisztikai 
és környezeti nevelési osz-
tályvezető munkatársaival 
minden évben olyan prog-
ramokat állít össze, amikből 
válogathatnak a kisebb és 
nagyobb osztályok. Nem 
érdemes több órát utazni 
egy-egy osztálykiránduláson, 
hiszen itt van a közelben a 
nemzeti park ezernyi értéke, 
izgalmas túralehetősége szá-
razon és vízen egyaránt.

A gyerekeknek szánt nyári 
táborok ugyancsak életre 
szóló emlékeket ígérnek. A 
Magonc táborba a hét–tíz-
éves, a Fürkész táborba a 
tizenegy–tizennégy éves gye-
rekeket várják, a kicsiknek 
játékosabb, a nagyobbaknak 
már persze életkoruknak 
megfelelően tudományosabb 
programokat is szerveznek.

Idén is lesz dióünnep Fetőhomokon, már tudni 
lehet, hogy szeptember 28-án nyit a Diófesztivál. 
Kultúrprogramokkal és dióból készült finomsá-
gokkal várnak minden érdeklődőt a fertőhomoki 
tájháznál. Folklórműsorok, hagyományőrző produk-
ciók is szórakoztatják majd a kilátogató közönséget.
A hagyományos programsorozaton minden alka-
lommal tartanak sütivásárt is, melynek bevételét 
jótékonysági célra használják fel. Így aki finomakat 
szeretne enni és még szeretne jót is cselekedni, az 
mindenképp látogasson ki a fertőhomoki diós napra. 
Sok szeretettel várnak mindenkit és kellemes kikap-
csolódást kívánnak a résztvevőknek a szervezők. 

Színes programkínálattal, tökös finomságokkal idén 
is megrendezik Fertőszéplakon a hagyományos 
Tökfesztivált. A tájházakban október 12-én, szom-
baton majdnem minden a tökről szól és majdnem 
minden tökből lesz: tökfaragás, töklámpás, 
termésbáb, tökös-mákos rétes, sütőtök-ivólé, Ester-
házy-töklekvár, tökmagvas langalló, sütőtökleves 
és még számos finomság. De nem csak enni lehet 
majd a Tökfesztiválon: a játszótéren fajátékok, népi 
játékok várják a kicsiket, lesz diákolimpia és népi 
kirakodóvásár is, no és persze zene és tánc. 

DIÓFESZTIVÁL FERTŐHOMOKON TÖKÖS FINOMSÁGOK FERTŐSZÉPLAKON

Fesztiválsarok

Április 

26., 27., 28.  Szolárhajós túrák – Pannon Természeti 
Élménynapok

27.   Túzokles – Pannon Természeti Élménynapok
27., 28.  Vonuló madárvendégek a Fertő-tájon – Pannon 

Természeti Élménynapok
27.  Fűben-fában orvosság – Pannon Természeti 

Élménynapok

Május 

11.   Madarak és fák napja: önkéntes nap Lászlómajorban
18.   Világörökségi nap a Fertő-tájon
24.  Európai nemzeti parkok napja: kenutúra a nádasban
26.  Ősmaradványgyűjtő gyereknapi geotúra

Június 

7., 8., 18., 20.  Kenutúra a nádasban 
12., 15., 18., 19., 20., 22., 25., 27., 29.  Szolárhajóval a 

Fertőn
15.  Nap napja: távcsöves napmegfigyelés a Csapody 

István Természetiskolánál
26., 27., 28.  Hajnali távcsöves madarászat

Július

2., 4., 6., 9., 10., 11., 13., 16., 17., 18., 20., 23., 24., 
25., 27., 30., 31.  Szolárhajóval a Fertőn 

3., 6., 9., 11., 13., 16., 18., 20., 23., 25., 27., 30. 
 Kenutúra a nádasban 

19.   Denevérek éjszakája – Tízforrás Fesztivál
10., 17., 26.  Hajnali távcsöves madarászat

Augusztus 

1., 3., 6., 7., 8., 10., 13., 14., 15., 17., 20., 21., 22., 24., 
27., 28., 29., 31.  Szolárhajóval a Fertőn

3., 8., 10., 13., 15., 17., 19., 22., 24., 27., 29.  Kenutúra 
a nádasban 

3.   Ősmaradványgyűjtő geotúra 
2., 6., 9.  Hajnali távcsöves madarászat
24.   Nemzetközi denevéréjszaka – BatNight 2019 

Szeptember 

 Gombaismereti túra (információ: ferto-hansag.hu)
3., 5., 7., 10., 12., 14.  Szolárhajóval a Fertőn
7., 14.  Szikes tavak madarai 
14., 21., 28.  Szarvasbőgés a Fertő-tájon – Hegykő
20.   Szarvasbőgés a Hanságban – Észak-Hany

Október 

5.   Állatok világnapja Lászlómajorban
5.   Európai madármegfigyelő nap a Fertő szikes tavainál
5.   Európai madármegfigyelő nap a Nyirkai-Hanyban 
5.   Geotóp nap
12.  XIII. Dunántúli Magyar Szürke Szarvasmarha 

Tenyészbika Szemle és Kirakodóvásár
19.  Őszi geotúra a Soproni-hegyvidéken

November 

9., 16., 23.  Északi madárvendégek a Fertőn

December 

15.   Adventi kézműves vásár és játszóház 

A programok részletes leírása a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság honlapján 
(  www.ferto-hansag.hu), a Programok menü-
pont alatt található, illetve letölthető formában a 
Turisztikai Programajánló 2019 címen is elérhető.
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A cenki uradalom 
késő barokk tájépí-
tészeti alkotása, a 
 Széchenyi-hársfasor 
újjáteremtése az 
örökségvédelem és 
a természetvédelem 
közös célja. A most 
kezdődött, szakma-
ilag indokolt mun-
kálatok a megújítást 
szolgálják.

– A hársfasor a Széche-
nyi-örökség élő eleme, 
amely  jelentős értéket kép-
visel. Kormányhatározat 
döntött 2017-ben a nagy-
cenki Széchenyi-kastély-
együttes rekonstrukciójá-
nak folytatásáról, beleértve 
a hársfasort is – nyilatkozta 
Egresitsné Firtl Katalin, a 
nagycenki Széchenyi-örök-
séget is gondozó Eszterháza 
Kulturális, Kutató- és Fesz-
tiválközpont ügyvezetője. 
– Tavaly elvégeztük a terü-
let geodéziai felmérését és 
telekkimérését, a veszélyel-
hárítási és bozótirtási mun-
kákat. Elkészült a hársfasor 
komplex állapotvizsgálata 
és kezelési terve is, amely a 

munkákra a 2019-es évet 
jelölte meg, több ütemben. 
E feladatok között szere-
pel a közvetlen balesetve-
szély megszüntetése, a koro-
naalakítás, az idős, sérült és 
beteg koronarészek eltávo-
lítása, a száraz csúcsok vagy 
a fák lombkoronájában élő 
növények eltávolítása, seb-
helyek kezelése, gallyazás, 
sarjlevágás, statikai megerő-
sítés. A munkálatokat – a 

Fertő–Hanság Nemzeti Park 
munkatársaival folyamato-
san egyeztetve – határidőre, 
a vegetációs időszak megin-
dulása előtt elvégeztük.

A kezelési terv – amely 
az érintett hatóságok bevo-
násával, folyamatos szakmai 
egyeztetések mellett, egyet-
értésben készült – a nem-
ze tköz i  s zaktek inté ly -
ként számon tartott dr. M. 
 Szi lágyi Kinga professzor 

irányításával jött létre. Ő a 
téma legelismertebb szakmai 
grémiumának, az Ormos 
Imre Alapítványnak a képvi-
selője, a Budapesti Corvinus 
Egyetem tanszékvezetője. 
Egyik legfőbb célkitűzése a 
hársfasor egységként történő 
kezelése, génhiteles megújí-
tása és történeti kertté nyil-
vánítása. Ezért első helyen 
említi a tájképi és kultúr-
történeti jelentőségű fasor 

fennmaradásának biztosí-
tását. A fasort természeti 
elemek, élő fák alkotják, 
tehát folyamatosan változik, 
él és pusztul, s mint élő 
alkotás, meg is újítható.

– A fasor országos jelen-
tőségű természetvédelmi 
terület. Különleges termé-
szeti adottságain túl, törté-
nelmi jelentőségénél fogva 
is kiemelt érdeklődés övezi 
mind az idegenforgalom, 
mind pedig a környezetvé-
delmi civil szervezetek, moz-
galmak részéről – hangsú-
lyozta az Eszterháza-központ 
ügyvezetője. – A hársfa-
sorral kapcsolatos teendőink 
során rendkívüli körültekin-
téssel kell eljárnunk, hogy a 
hatályos természetvédelmi 
jogszabályok előírásainak 
ugyanúgy megfeleljünk, 
mint a fenntartásával kap-
csolatos általános – veszélyel-
hárítási, faápolási, növény-
védelmi – elvárásoknak. A 
kezelési terv az érintett ható-
ságok bevonásával, folya-
matos szakmai egyeztetések 
mellett készült. A munkála-
tokról tájékoztatjuk az érin-
tett önkormányzatokat, a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóságát, a GYSEV-et és 

a megyei kormányhivatal ter-
mészetvédelmi osztályát.

– A teljes megújításra 
eddig közel 35 millió forintot 
fordíthattunk kormány-
zati támogatásból. Ez egy 
több éven át tartó folyamat, 
a további feladatok elvégzé-
séhez szükséges forrást bizto-
sítja a kormányhatározat. A 
fasor eközben élő természeti 
értékként végig folyamatosan 
látogatható lesz – zárta Egre-
sitsné Firtl Katalin.

Megújul a nagycenki hársfasor
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Egresitsné Firtl Katalin, a nagycenki Széchenyi-örökséget is gondozó Eszterháza Kulturális, 
Kutató- és Fesztiválközpont ügyvezetője a Széchenyi-hársfasoron.

A fertődi Esterházy- 
kastély idei koncert-
évadában világot 
bejárt és díjak soka-
ságával elismert 
művészek lépnek fel.

– Az a zenetörténeti rang és 
szellemiség, amelyet Haydn 
eszterházai alkotóévei és 
életműve fémjelez, a jelen-
kori előadók kiválóságait 
vonzza Eszterházára évről 
évre. Ez már önmagában 
is garanciát jelent a minő-
ségre, a felejthetetlennek 
ígérkező zenei élményekre 
– nyilatkozta Tóth Éva, az 
Eszterháza-központ kom-
munikációs és marketing-
igazgatója.

Koncertek
A Tavaszi koncertek soro-
zatban május 18-án „A sok-
színűség finom eleganciája 
– Holdjárat” címmel Tom-
pos Kátya és Hrutka Róbert 
lép a Marionettszínház pódi-
umára. A „Haydn múzsái” 
című esten Sümegi Eszter 
Kossuth-díjas szopránéne-
kesnő szerepel június 1-jén. 
Kísérője a régizene-specia-
lista Tóth-Vajna Zsombor 
(fortepiano) lesz. „Eszterháza 
szimfóniái” címmel augusz-
tus 2–3–4-én az Esterhá-
zy-kastély Apolló Termében 
korhű hangszereken játszik 
az Orfeo Zenekar, Vashegyi 
György vezényletével. A XII. 
Haydn-vonósnégyes Feszti-
vál programjaira szeptember 

20–21–22-én vár ják a 
közönséget francia, magyar–
osztrák, lengyel, magyar és 
angliai együttesekkel. Idén 
is megrendezik az Eszter-
háza Meets Jazz elneve-
zésű őszi koncertsorozatot a 
Marionettszínházban. Olyan 
hírességek szerepelnek, mint 
például a Carnegie Hallt 
is megjárt ütőhangszeres 
művész, Dés András.

Rózsakert
A műemlékegyüttes parkjá-
nak nevezetessége, a Cziráky 
Margit-rózsakert a rózsavi-
rágzástól függően egészen 
szeptemberig folyamato-
san várja látogatóit. A 8700 
rózsatőből álló kert látvány- 
és illatélménnyel gazdagíthat 

egy-egy jeles alkalmat, 
legyen az lánykérés vagy épp 
esküvői szertartás.

Egyedi programok
Az Eszterháza-központ 
minden jeles esemény apro-
póján egyedi programmal 

járul hozzá a szabadidő 
élményszerű eltöltéséhez. 
Így például május végén tör-
téneti kertek, kastélyparkok 
napját, júniusban leven-
dulaszüretet, pünkösdölőt, 
múzeumok éjszakáját tarta-
nak. A VOLT Fesztiválhoz 

csatlakozva díjtalan kas-
télylátogatási lehetősége-
ket teremtenek a fiatalok-
nak. Az Eszterháza-központ 
a sopronpusztai Páneu-
rópai Piknik 30 éves évfor-
dulója tiszteletére koncer-
tet rendez augusztus 16-ra, 
a veszprémi MH Légierő-
zenekar közreműködésével. 
Az év második felében – az 
ismertetteken túl – még szá-
mos családi program sze-
repel az Esterházy-kastély 
programkínálatában.

JELENTŐS IDEGENFOR-
GALMI LÉTESÍTMÉNY-
NYEL GAZDAGODIK a 
fertőszéplaki Széchényi-kas-
tély, amelynek hasznosul a 
felső szintje is. Ott alakít-
ják ki a Fertő-táj világörök-
séget bemutató látogató-
központot, kétszázötven 
négyzetméteren.

A sikeres közbeszerzési 
eljárást követően jó ütemben 
zajlik a fertőszéplaki Széché-
nyi-kastély rehabilitációja.

– A műemlék északi szár-
nyának emeletén a Fertő-táj 

világörökség látogatóköz-
pontját hozzuk létre – részle-
tezte a mostani munkálatok 
célját Kóbor Attila, Fertő-
széplak polgármestere. – 
Ezzel a lépéssel útjára indult 
gróf Széchényi Ferenc – Szé-
chenyi István apja – kas-
télya felújításának negyedik 
üteme. A projekt hatvan-
millió forintos kormány-
támogatása lehetővé teszi, 
hogy a kétszázötven négy-
zetméteres alapterületű kiál-
lítótérben a világörökségi 
egyesület központi irodái, 

kiszolgálóhelyiségei mellett 
– az elképzelések szerint – 
kutatóbázis is létesüljön. A 
Soproni Egyetemmel együtt-
működve ennek az lesz a 
feladata, hogy a Fertő-táj 
építészete, tájstruktúrája, 
településfejlesztése témá-
jában végezzen tudományos 
munkát.

A látogatóközpont kivite-
lezői a villanyszerelési mun-
kákkal és a belső vakolá-
sokkal is elkészültek. Mivel 
a kastély belső udvara épí-
tési területté vált, ezért a 

nyár végén várható ünnepé-
lyes átadásig nem rendeznek 
a Széchényi-kastélyban 
programokat. 

Az emeleti látogatóköz-
pont kialakításával pár-
huzamosan az odatelepí-
tendő állandó tárlat tervei is 
készülnek. 

– Olyan kiállítás megal-
kotásán fáradozunk, amely 
átfogó képet nyújt a Fertő-táj 
világörökségi értékeiről. 
A turisták fogalmat alkot-
hatnak arról, hogy a Fertő-táj 
miért és mivel érdemelte 

ki az UNESCO által ado-
mányozott világörökségi 
rangot – emelte ki Kóbor 
Attila. – A beruházás a Fer-
tő-táj Világörökség Magyar 
Tanácsa gesztorságával 
zajlik, s részét képezi „A 
világörökség ékkövei” elne-
vezésű, 406 millió forintos, 
hat települést érintő sikeres 
pályázatnak. A kastély felújí-
tása nem áll le, nyertes pályá-
zattal rendelkezünk a külső 
homlokzatok renoválására is. 
Azok a munkák azonban a 
jövő év elején indulhatnak el.

Kiválóságok Eszterházán

Világörökséget bemutató központ születik
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A Marionettszínház – és a kastély termei – idén is gazdag 
koncertkínálattal várják a zenerajongókat.

www.eszterhaza.hu

Kóbor Attila polgármester
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A nagycenki  Széchenyi- 
hársfasor a Széchenyi- 
birtok unikális része. 
Az eredetileg mintegy 
600 egyedből álló, 
20 méter széles és 
2,6 kilométer hosszú 
allét 1754–60 között 
lovaglóútnak épít-
tette Széchényi 
Antal gróf felesége, 
Barkóczy Zsuzsanna. 
A fasort 1942-ben és 
2007-ben is szakmi-
niszteri rendelet nyil-
vánította országos 
jelentőségű termé-
szetvédelmi területté.

SZÉCHENYI-HÁRSFASOR
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Új távlatok nyílnak 
a magyar és osztrák 
tanulók környe-
zeti nevelése előtt a 
Fertő–Hanság Nem-
zeti Parkban. Az 
idei fejlesztések 
során pedig meg-
szabadulhat özön-
növényeitől a kor-
nistárnics, s fel-
lélegezhetnek a 
Hanság olyan foko-
zottan védett állat-
fajai, mint a haris, 
a hamvas réti héja 
vagy a ritkaság-
számba menő ele-
venszülő gyík.

– Idén is számos olyan beru-
házás zajlik vagy kezdődik 
el a Fertő–Hanság Nem-
zeti Parkban, amely az öko-
turizmus mellett az élővilág 
fenntarthatóságát szolgálja 
– közölte Fersch Attila, a 
nemzeti park igazgatóhe-
lyettese. – Abból kiindulva, 
hogy a Fertő-táj határon 
átnyúló egységet alkot, ápri-
lisban indítottuk útjára az 
osztrák nemzeti parki fél 
partnerségével közösen a 
Nedunet elnevezésű projek-
tet az Ausztria–Magyaror-
szág INTERREG Program 
keretében. A két és fél évre 
tervezett, mintegy kétszáz-
hetvenmillió forintos pro-
jekt – többek között – közös 
természetvédelmi őrszolgá-
lat megalapozását, és ami a 
jövő szempontjából fontos, 

a magyar és osztrák gyerekek 
környezeti nevelésének elő-
segítését célozza. A magyar 
és osztrák tanulók közös 
programokon ismerkednek 
meg a Fertő-táj természeti 
értékeivel, a természet- és 
környezetvédelem fontos-
ságával, tennivalóival. Arra 
neveljük őket, hogy a Fertő 
gazdag flóráját és faunáját, 
osztrák és magyar térségét 
egységes földrajzi területként 
értelmezzék, s a természetvé-
delem alapvető igénnyé vál-
jon bennük.

A Fertő–Hanság Nem-
zeti Park egyéb idei tervei 
a Fertőújlak térségében 
l é vő  Hí d i m a j o r  k ö z -
ponti állattartó telep fel-
újítását is érintik, amely a 
szürke marhák, rackajuhok, 

bivalyok téli szállása. Har-
mincmillió forintos költ-
séggel még idén be is feje-
ződik az épületgépészeti és 
az épületvillamossági moder-
nizálás, a nádtetőzet javí-
tása. Ötvenmillió forintot 
szánnak a mintegy száz kilo-
méteres villanypásztor-há-
lózat korszerűsítésére, ami 
kellő védelmet nyújt az álla-
toknak és megnyugtató 
lehet az oda látogató turis-
táknak is. Ezen túlmenően a 
legelőkön az itatási körülmé-
nyek javítására további kutat 
hoznak létre.

– A Hanságban is előre-
lépünk a természet védel-
mében és a turizmus elő-
segítésében – folytatta az 
igazgatóhelyettes. – A vizes 
élőhelyek rekonstrukciója 

során az élővilágot és a gaz-
dálkodási igényeket szol-
gálva, optimális vízszint-
szabályozást lehetővé tevő 
műtárgyakat építünk a han-
sági vízfolyásokon és csa-
tornákon. Ezzel együtt a 
kónyi tavat tápláló csatornát 
szintén ellátjuk ilyenekkel, 
aminek következtében az 
ottani horgászati lehető-
ségek is javulnak. Egyes csa-
tornák kotrása is a projekt 
részét képezi. Összességében 
e célokra négyszázötven-
millió forintot fordítunk, s 
idén elkezdődnek a munkák.

A Hanságban ez évben 
befejeződik a legfonto-
sabb erdészeti és mezőgaz-
dasági utak felújítása. Ez 
kedvezően érinti a han-
sági kerékpáros turizmust 

is. Könnyebbé válik pél-
dául az Osli-Hanyban lévő 
madármegfigyelőnél rende-
zendő nemzeti parki attrak-
ciók megközelíthetősége, 
Kapuvár és Ausztria felől 
is. Az összesen húsz kilo-
méternyi erdei és mezőgaz-
dasági út százhatvanmillió 
forintból újulhat meg, uniós 
forrásból.

Ugyancsak a Hanságban, 
háromszáz hektáron gyepre-
konstrukciót hajtanak végre, 
százharmincmillió forintból. 
Azoknak a területeknek 
adják vissza gyepjellegét, 
amelyek idegenhonos özön-
növényekkel népesedtek be. 
A cserjeirtás és más munká-
latok a Hanságot jellemző 
növény- és állatvilág érde-
kében kezdődnek el, és az 
ősz folyamán várhatóan be 
is fejeződnek. Új életterek 
nyílnak például a kornistár-
nicsnak, az osztrák tárnics-
kának és a hazai orchideafa-
joknak. Az állatfajok közül 
„fellélegezhet” a fokozottan 
védett haris, a hamvas réti 
héja vagy a ritkaságszámba 
menő elevenszülő gyík. A 
gyepjelleg hosszú távú meg-
őrzését a magyar szürke 
marhák és bivalyok legel-
tetésének kiterjesztésével 
kívánják biztosítani.

– A nemzeti park idei fej-
lesztései reményeink szerint 
együttesen eredményezik 
természeti értékeink megma-
radását, a térség gazdálkodó-
inak boldogulását, s az ideér-
kezők gazdag ökoturisztikai 
élményszerzését – tette hozzá 
Fersch Attila.

Hús és hús között is 
lehet nagy különb-
ség. A szürke marhá-
ból mindig ízletes és 
egészséges étel ké-
szíthető, adunk hozzá 
receptet is. 
Hozzávalók: 25 dkg 
marhalapocka, 25 dkg 
sertéslapocka, 25 dkg 
dagadó, 25 dkg marha-
szegy, só, vöröshagyma. 
Elkészítése: A húst elő-
ször késsel összevagdal-
juk, majd durvára darál-
juk. Sóval ízlés szerint 
összedolgozzuk, majd 
hüvelyknyi, 4–5 cm 
hosszúságú kicsi kolbá-
szokat formázunk. Leg-
jobb faszénparázs fölött 
sűrű vasrostélyon sütni, 
közben gyakran fordíta-
ni rajta. Újhagymát vagy 
karikákra vágott vörös-
hagymát kínálunk hoz-
zá.  Ha valaki fűszere-
sebben szereti, adhat 
hozzá majoránnát, feke-
te borsot is.

Recept-
sarok

KISALFÖLDI CSEVAPCSICSA

Sarród és a Fertő-táj hírét 1992 óta széles e 
hazában és külföldön a Ferenczi József Nem-
zetközi Alkotó- és Művésztábor is hirdeti. A 
tábor névadója, Ferenczi József (1921–1993) 
a Fertő-táj festőművészeként írta be magát a 
képzőművészet történetébe.

– Szüleim Sarród pedagó-
gusaiként szolgáltak. Édes-
apám, Ferenczi József fes-
tőművész-rajztanárként 
rajongott a Fertő-táj meg-
örökítendő szépségeiért, ihle-
tet adó, meghittséget sugárzó 
hangulatáért. Ezért alapí-
totta meg 1992-ben édes-
anyámmal együtt a sarródi 
alkotó művésztábort – emlé-
kezett a kezdetekre Ruja-
vecné Ferenczi Katalin, a fes-
tőművész lánya, művészeti 
szervező. – Meghatározta a 
művésztábor fő feladatait is: 
megrajzolni, megfesteni a 
varázsos tájat, a Fertő-part 
és a Hanság megmaradt épí-
tészeti remekeit, az itt élők 
ősidők óta folytatott háziipari 
munkáját, életmódját. Így 

például az Esterházy-kastélyt 
és környezetét, a fertőszéplaki 
dombot ölelő házsorokat, de 
mindenekelőtt Sarród törté-
nelméhez kapcsolódó emlé-
keket. Fontosnak tartotta az 
amatőr és a képzett művé-
szek, valamint a fiatalabb és 
idősebb, alkotni vágyó kor-
osztályok közötti közeledést, 
a közös munkát, az utánpót-
lás hozzáértő kinevelését.

Ferenczi József – a sarródi 
polgármesteri hivatal támo-
gatásával – elindította hát 
művésztáborát, ám 1993. 
július 8-án váratlanul eltávo-
zott az élők sorából. Halála 
után özvegye, majd Katalin 
lánya szervezésében – immár 
Ferenczi József Nemzet-
közi Alkotó- és Művésztábor 

néven – folytatódott a szép 
kezdeményezés. Ferenczi 
József művészi hitvallása 
azóta is útmutató az alkotó-
tábor szervezőinek és tagja-
inak: „Mindenütt és min-
denben az embert keresem, 
a tájban, a tárgyban, az 
emberben.”

– A Fertő-táj művész-
tábora idén is folytatódik, 
sőt, az ifjú generációkra is 
gondolunk – vette át a szót 
Hetlinger Júlia, a művész-
tábor jelenlegi vezetője. 
– Július 1–5-ig bejáró jel-
leggel a 8–14 év közöt-
tiek számára rendezünk 

képzőművészeti foglalkozá-
sokat. Erre június 1-ig lehet 
jelentkezni a sarrodtabor@
gmail.com e-mail-címen. 
A felnőttek számára az 
idei művésztábor Rozmán 
Zoltán festőművész művé-
szeti vezetésével július 25-én 
nyílik és augusztus 3-ig tart, 

amelyre június 15-ig jelent-
kezhetnek az érdeklődők 
ugyanazon az e-mail-címen. 
Lehetőség van bejárásra és 
arra is, hogy csak egy-egy 
napra jöjjenek a kíváncsiak. 
Elöljáróban annyit, hogy 
az idei tábor tematikája 
kiemelten kötődik a hagyo-
mány- és értékőrzéshez: a 
népművészet napja alkal-
mából a höveji csipkével 
is megismerkedünk, mint 
nemzeti értékünkkel. Ezen 
túlmenően az akvarelltech-
nika és a szabadtéri festészet 
sajátosságairól is képet nyer-
hetnek a résztvevők. Lesz 
szolárhajós Fertő tavi kirán-
dulás, soproni Civitas pin-
ceszínházi előadás, a sarródi 
Ferenczi művelődési házban 
zenés est az intenzív alko-
tóórák mellett. S mindany-
nyiunk örömére idén sem 
maradhat el a hagyományos 
táborzáró közös kiállításunk 
a sarródi Ferenczi műve-
lődési házban – összegzett 
Hetlinger Júlia.

A Ferenczi-tábor idén is várja az alkotókat
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Mint a korábbi években, úgy idén is jó hangulatú közös foglalkozások várják az amatőr és 
profi alkotókat a Ferenczi-művésztáborban.

Fókuszban a Fertő-táj egysége
A környezeti nevelés mellett átfogó fejlesztések is zajlanak
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Fersch Attila: A fejlesztések a vendégek ökoturisztikai élményszerzését szolgálják.
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