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Nyitott szemmel
Magyarországon
Győr és térsége

H-9024 Győr, Bartók Béla u.7.
Tel / Fax: +36 96 316 192
www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu
eghajlatvedelmiszovetseg@gmail.com

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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1065 Bp., Podmaniczky u. 1-3. III. 28.
Tel.: +36/70/326 5830, Fax: 06/1/216-7295
E-mail: tff@tff.hu
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A kiadvány képei:
Nyitóoldal: Túrázók a Sokoró lankái közt (Lajtmann Csaba) 1.
Táborlakók a lugas alatt (L Cs) 2. Kézművesek Kunszigeten (L
Cs) 3. Lekvárbajnokság Tényőn (L Cs) 4. A felpéci Tájház (L Cs) 5.
Leánykökörcsinek (L Cs) 6. Nyitva van az éléskamra Tényőn (L Cs)
7. Gyógynövénykert Pannonhalmán (L Cs) 8. A tényői Tájháznál (L Cs)
9. Frissensült cipók (L Cs) 10. Kardoslepke (L Cs) 11. Almaszüret (L
Cs) 12. Ágas homokliliom (L Cs)

Szakmai partner:

Értékek helyben
Válasszunk helyből, lakóhelyünk környékéről
származó természetes anyagokat öltözködésünk,
építkezésünk, ajándékozásunk során!
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Tájházak:
Sokoró térségének több településén találunk tájházat. Ezek
a népi építészetnek emléket állító épületek rámutatnak,
hogy elődeink nálunk jóval fenntarthatóbban éltek, helyi
építőanyagokat használtak fel, minimális energia befektetéssel – a használat ésszerűségét szem előtt
tartva – úgy, hogy az épületek életútjuk végén sem válnak
torzóvá, a természetes anyagok – vályog, nád – néhány év
múlva ismét a természet részét képezték.

Életet adó
helyi természeti erőforrások
A rétek, erdők, tavak, nádasok jólétünk alapjai. Pihenőhelyül szolgálnak, sportolási lehetőséget biztosítanak,
a gazdálkodóknak megélhetést nyújtanak, javítják a levegő
minőségét és lelkünk állapotát. E természeti területeken teremtik meg ételeink, italaink, gyógyszereink, építkezésünk, öltözködésünk számtalan alapanyagát.
Fontosságuk ellenére azonban a természeti területek
nagysága folyamatosan csökken, állapotuk jelentősen
romlik. Pedig mindannyiunk érdeke, hogy megőrizzük és
jó állapotban tartsuk őket, hisz életünk ezer szállal kötődik
hozzájuk, gyermekeinknek pedig még inkább szükségük
lesz a természeti területek által nyújtott szolgáltatásokra.

Helyi léptékkel
Ismerjük meg és óvjuk a lakóhelyünk körül még
megtalálható helyi természeti értékeket!
Kikapcsolódáshoz, sportoláshoz és üdüléshez válasszuk
a lakóhelyünkhöz közeli természeti területeket!
A természeti értékeket környezetkímélően: gyalog,
kerékpárral, közösségi közlekedéssel közelítsük meg!
Töltsük szabadidőnket szelíd módon: túrázással,
piknikezéssel, kenuzással, kerékpározással, lovaglással, közösségi játékokkal.
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„Vidék karnyújtásnyira” hirdeti magát a Sokoró lankái közt
megbúvó település, Tényő, ezzel is rávilágítva, hogy nem
kell repülőgépre szállni, gépkocsiba ülni, hogy szabadidőnket tartalmasan tölthessük el lakóhelyünk közelében.
Győrnek és környékének sokszínű táji adottságai lehetővé
teszik, hogy ki-ki kedve szerint vágjon neki környezetkímélő módon a vidéknek.
Két kerékre pattanva szinte bármerre elindulhatunk: több
irányban kiépített kerékpárutak, vagy ha ilyen nincs, kisebb
forgalmú közutak, vagy – a túraképes kerékpárok számára
– akár a turista utak is rendelkezésre állnak.
Aki vízre vágyik, annak sem kell messzire mennie: elindulhat a Mosoni-Dunán és a Rábán is, akár Győr központjában
vízre szállva.
A túrabakancs, a bicikli és a kézzel hajtott vízijárművek
mellett vonattal is lehetőségünk nyílik felfedezni a vidéket,
melynek környezeti terhe szintén jóval a gépkocsik mögött
marad. Civil szervezetek és önkormányzatok együttműködésével sikerült megmenteni a bezárástól hazánk
egyik legszebb, a Bakonyt átszelő Győr-Veszprém vasútvonalat, melyen utazva még a Bakonyt sem kell feltétlenül
elérnünk, hogy kellemesen tölthessük a szabadidőnket.

Vásároljunk helyi élelmiszert és kézműves termékeket,
segítve a természeti értékek fennmaradását és a helyi
gazdálkodók, kézművesek, kereskedők megélhetését!
Részesítsük előnyben a fenntartható gazdálkodási
formákból (pl. biogazdálkodás, extenzív állattartás,
folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás)
származó termékeket!

Túl a természeti szépségeken
A nagyváros körüli települések helyi közösségei egyre
inkább felismerik, hogy a jó értelemben vett fenntathatóság
alappillére az önellátás. Legyen szó az élelmiszer- vagy
energia-önrendelkezésről, a természetbeni kikapcsolódás
mellett a várostól karnyújtásnyira olyan mintákat találunk,
melyek szabadidős programként is érdekesek lehetnek.
A Pannonhalmi Főapátság fejlesztései közül több is ilyen:
nem csak épített és természeti értékeket érdemes itt
megnéznünk, a gyógynövényfeldolgozó üzem és a megújuló
energiaforrásokat (nap és biomassza) hasznosító erőmű
megtekintése is jó programlehetőség.
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Cselekedj felelősen, becsüld meg a helyi
természeti és kulturális örökségünket!
Csatlakozz természetvédelemmel
foglalkozó csoportokhoz!
Vegyél részt a környezetünk megóvását
célzó akciókon!

Élj fenntarthatóbb módon!

