A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Hegyvidéki
Csoport beszélgetésre hívta Pokorni Zoltán
polgármestert a Normafa helyreállítással
kapcsolatban
A NOE Hegyvidéki Csoportjának vezetőjét sokan megkérdezték a nagycsaládos szervezet
tagjai közül, hogy lehetne-e olyan fórumot szervezni, ahol elmondhatnák véleményüket,
feltehetik kérdéseiket a Normafa rehabilitációval kapcsolatban. Sütőné Tomka Krisztina
összehívta a csoport tagságát egy beszélgetésre, amelyre meghívták Pokorni Zoltán
polgármestert.
2014. március 4.

A találkozó elején a polgármester elmondta a Normafa törvény lényegét, összefoglalta az
eddig felmerült kérdéseket, javaslatokat, és megemlítette azokat a főbb elképzeléseket,
amelyek a Normafa rendbetételét szolgálnák. A törvény kapcsán kiemelte, hogy néhány
hamis híresztelés ellenére a Normafa területe továbbra is természetvédelmi terület, amely
a Natura 2000 besorolás alá esik. A NOE egyik tagja aggodalmát fejezte ki egy sí centrum,
valamint lakópark kialakításával kapcsolatban, amelyre Pokorni Zoltán elmondta, hogy sí
centrumot nem tervezünk, lakópark létesítéséről pedig nem is hallott, és a területen ez
nem is lehetséges. A jelenlevők elmondták, hogy probléma a parkolás, télen a szánkósok
és a sízők egymást keresztező, balesetveszélyes sportolását kellene rendezni, az év többi
szakában pedig megoldást kell találni a kerékpárosok elkülönítésére a sétálóktól,
túrázóktól. Különösen balesetveszélyes, amikor a kisgyermekek között szlalomoznak
nagy sebességgel a biciklisek.
Ugyanígy gondként említették, hogy a játszóterek nincsenek bekerítve, ezért egyrészt
nehezebb a gyerekekre vigyázni – a nagycsaládosoknak különösen nagy figyelmet kell
fordítani egyszerre több gyermek felügyeletére -, valamint a kutyák is keresztül-kasul
szaladgálnak a játszótéren a szülők és a gyermekek nem kis riadalmára, és gyakran
előfordul, hogy belepiszkítanak a homokozóba. A polgármester elmondta, hogy mivel a
terület erdő besorolásban van, ezért a játszóterek elkerítése nehézségeket okozhat, de az
önkormányzat keresi a megoldást, ami a játszótereket használóknak is megnyugtató, és
a környezetvédelmi előírásoknak is megfelel – ötletként felmerült az élő sövény, vagy egy
jelzés szerű, alacsony kerítés. A NOE képviselői említették, hogy régebben volt külön
szánkópálya a Fogaskerekű végállomásának környékén, illetve azt is elmondták, hogy az
ezt környező erdős terület rendkívül elhanyagolt, érdemes lenne rendbe tenni, életre
kelteni (javasolták egy focipálya kialakítását erre a területre, mivel az egész hegyen nincs
futballpálya, ahol a gyerekek sportolhatnának).
A nagycsaládosok jó néhány kérést megfogalmaztak még a játszóterek fejlesztésével
kapcsolatban is, többek között azt, hogy jó lenne több játszótér vagy játszótéri egység,
ami különböző korosztályokat – nem csak a legkisebbeket - is alkalmas kiszolgálni. Fontos
lenne a játszótér közelében elhelyezett, kulturált illemhely, ivókút, sőt javaslat született
arra vonatkozóan is, hogy lehessen játszóteret „örökbe fogadni”, tehát az „örökbefogadók”
rendszeresen tájékoztatnák az önkormányzatot, ha valami probléma, balesetveszély,
rongálás keletkezik a játszótéren. Javasolták továbbá parkőr, közbiztonságot felügyelő
járőr működését a Normafán, több asztal kihelyezését, és a szalonnasütés kulturált
megoldását épített kis sütögető helyekkel. A késő ősztől kora tavaszig tartó sötétebb
időszakban jó lenne közvilágítás. A polgármester a felvetésekkel kapcsolatban elmondta,

hogy illemhelyek kialakítását mindenképpen tervezi az önkormányzat, keressük az
optimális megoldást a közbiztonság javítására is – együttműködés a kerületi
rendőrkapitánysággal, a természetvédelmi polgárőrökkel, illetve bővül a közterületfelügyelet feladatköre is –, a játszóterek fejlesztésével kapcsolatban pedig épp a napokban
zajlik különböző elképzelések megvitatása, az ötletek között természetesen szerepel a
több korosztályos játszó- ill. sportolásra alkalmas eszközök kihelyezése, hogy a néhány
éves kicsiken kívül a nagyobbak, vagy akár a felnőttek is kihasználhassák a
kikapcsolódásra, mozgásra, sportolásra alkalmas lehetőségeket. A szalonnasütő helyek
kialakításának kérdése nem egyszerű, tűzrakás csak kijelölt, külön erre a célra kialakított
helyeken lehetséges, ezt azonban a környezetvédelmi szakemberekkel mindenképpen
egyeztetni kell. A közvilágítás bővítése szintén nagy körültekintést igényel, mivel a
környezetvédelmi szempontok komoly akadályt jelenthetnek a fényszennyezés miatt.
Elképzelhető azonban olyan lehetőség, amely egy új technológiával, mozgásérzékelős
megoldással működtetné a világítást, azaz sötétedés után nem állandóan égnének a
lámpák, csak, ha a környezetben mozgást érzékelnek.

