
 

„Természeti töredékek“ című projekt 

 

 

A projekt címe: Múltbéli vidéki, ipari területrészek használatba vétele természetes 

élőhelyként A projekt alcíme: Természeti töredékek 

 

A projekt száma: SKHU/1601/1.1/227 

A megvalósítás időpontja: 2017.01.12. – 2018.11.30. 

A projekt teljes költségvetése: 406 783,52 EUR 

Az ERFA hozzájárulása: 345 765,98 EUR 

A projektet az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország, határokon átnyúló együttműködési 

programja támogatta. 

 

Link a weboldalra: www.skhu.eu 

Link a projekt honlapjára: www.fragmentsofnature.eu 

 

 

A projekt céljai 

 

A projekt fő célja: 

 

A természeti örökség állapotának és funkciójának megváltoztatása Nagyfödémes és 

Jánossomorja települések területén, amelyet a természeti töredékek, illetve a sport és társadalmi 

funkciók egyesítésével hoznak létre. 

A projekt konkrét céljai: 

1) Nagyfödémes és Jánossomorja természeti területeinek működésének 

megerősítése, amelyek a város természetvédelmi területein, a korábbi ipari termelés 

helyszínein keletkeztek. 

 

2) A természeti területek funkciójának kiegészítése sportolási- és szociális 

lehetőségekkel, amelyek hozzájárulnak a természeti környezet nagyobb és jobb 

kihasználásához. 

 

3) A természeti örökség megóvása a gyermekekkel való kapcsolatfelvétel 

segítségével, a környezettudatosság felkeltésével és a védelem szükségességének 

hangsúlyozásával. 

 

4) Az új természeti helyszíneken folytatott társadalmi tevékenységek, amelyek 

egyesítik a sportot a természetben való tartózkodással. 

 

5) Új szabadidős tevékenység létrehozása mind a települések lakosai, mind a határon 

átnyúló látogatói számára. 

 

6) A vidéki települések szívében fekvő természet közös előremozdítása. 



 

 

A projekt eredményei 

 

A projekt új modellt hozott létre a két területi egység kulturális és természeti örökségének jobb 

kihasználására, amely a sporthoz, a turizmushoz, a természeti örökség megőrzéséhez és 

védelméhez kapcsolódik. Ez a modell a projekt legalapvetőbb és legfontosabb eredménye. 

Mindez hozzájárul az önkormányzatok közötti jó partneri viszony fenntartásához, ugyanakkor 

a projekt segített kialakítani az általános iskolák közötti partnerséget is, mivel a gyermekek a 

célcsoport jelentős részét alkották, valamint egyes tevékenységekbe is bevonásra kerültek.   

A projekt közvetlen kimenetelének szempontjából két fellendített természeti területről 

beszélhetünk. Az első a Nagyfödémesen található lovas komplexum erdei parkja, a második 

pedig a jánossomorjai Szent István utcában található park. Ezek a parkok teljesen újjáéledtek, 

sőt sport- és szociális funkcióval is kiegészültek. Egy másik eredmény a gyermekek csoportos 

programjainak megvalósítása volt, a szlovákiai természetiskola és a magyarországi természet-

sportolimpia formájában. Ezek a tevékenységek a gyermekeknek a természethez való 

viszonyukat csiszolták, melynek köszönhetően a gyermekek visszatérhettek a gyökereikhez. 

Egy másik eredmény a természetvédelem fokozott támogatása. A projekten belül elkészült egy 

kézikönyv a természetben való helyes viselkedéshez, sor került egy herbárium kiadására, és az 

„Élet fája” című verseny megrendezésére. Egy másik eredmény egy sportesemény formájában 

valósult meg– lovasverseny szervezése, amely a résztvevőket a sporthoz és a természetben való 

sportolásához hozta közelebb. 

 

Az egyik legfőbb eredmény a falvak polgárainak természettudatosságának növekedése. A 

projektnek köszönhetően új idegenforgalmi tereket is létrehoztak. 

Projekt-tevékenységek 

1) Projektmenedzsment 

2) Kommunikáció  

3) Az erdei park és a lovas komplexum újjáélesztése Nagyfödémesen 

4) A Szent István utcában található park újjáélesztése Jánossomorján 

5) Természetiskola – Csintalan tábor 

6) Olimpiai játékok a természetben 

7) Az „Élet fája”című verseny 

8) Herbárium 

9) Fák feltérképezése és címkézése 

10) A természetben való helyes magatartás kézikönyve 

11) Lovasversenyek 

 


