Találkozó a Magyar Szabadidősport Szövetség
képviselőivel
2014. február 20-án Czene Attilával, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnökével és
Salga Péter főtitkárral találkozott Pokorni Zoltán polgármester, hogy a Normafa
rehabilitációval kapcsolatban megosszák egymással gondolataikat.
2014. február 20.

Salga Péter főtitkár nagyszerűnek tartja, hogy létezik Budapesten egy olyan hely, amely
nem sok fővárosnak, nagyvárosnak adatik meg, amely alkalmas a pihenésre,
kikapcsolódásra, sportolásra, és mindeközben csodás panoráma nyílik a városra.
A szövetség képviselői egyetértettek abban, hogy a Normafa jelenlegi állapotán javítani
kell, és örömmel fogadták, hogy végre elindul valami fejlesztés. Fontosnak tartják az erdő, illetve tereprendezést, a főtitkár külön említette, hogy mennyire balesetveszélyesek a
downhill kerékpárosok által az erdőben a különböző helyekre, gyalogos útvonalakra
illegálisan felépített akadályok, ugratók. Hasznosnak tartanák az egyes területek, utak,
ösvények funkcióval való megtöltését, amely segítené egyrészt a rendezettség
kialakítását, másrészt szemléletformáló hatással is lehet az arra járóknak. Czene Attila
elmondta, hogy figyelmet kell fordítani a terület négy évszakos kihasználására (gyaloglás
– túrázás, sétálás, kutyasétáltatás, nordic walking; kerékpározás; futás; lovas sportok;
családi kirándulások. A szövetség egyébként jelenleg is szervez rendszeresen nordic
walking programokat a Normafához, illetve a Sportos, edzett Hegyvidék program
keretében a sportághoz biztosítják az edzőket. A főtitkár említette, hogy örömmel
működnének együtt a kerülettel sportprogramok, a szabadtéri mozgáskultúrát javító
események, aktivitások szervezésében.
Kritikus pontnak ítélik meg a közlekedést, ezen belül is a parkolási gondokat, a sok autó
jelenlétét a területen. Ezt korlátozni, rendezni kellene, mindemellett persze célszerű a
tömegközlekedés fejlesztése, ami ezt támogatná. A polgármester elmondta, hogy erre
vannak elképzelések (Fogaskerekű vonalának meghosszabbítása, Libegő korszerűsítése,
környezetkímélő autóbuszjáratok sűrítése, ezekről a BKK-val szükséges tárgyalni.
Felmerült a Normafa parkoló és a Libegő felső végállomása közti útszakaszon lovas
omnibusz működtetése annak érdekében, hogy a mozgássérültek, idősek közlekedését
megkönnyítsük. A szövetség képviselői jó megoldásnak tartanának egy
gyermekmegőrzőt/gyermekjátszót is, így a kocogó, sportoló szülő biztonságban tudhatja
1-2 órára kisgyermekét. Említették, hogy Budapesten nem megoldott a lovaglás, a terület
lehetőséget kínálna ennek a szép szabadtéri sportnak is, természetesen abban az
esetben, ha megoldott a lovaglók elkülönített útvonalon történő mozgása. Fontos lenne a
közbiztonság javítása is, a szövetség szerint jó lenne valamiféle felügyelet, parkőrség a
területen. Természetesen szükséges a kulturált hulladékgyűjtés módjának javítása, de azt
hangsúlyozták, hogy a természetben való viselkedés kultúráját egyébként megfelelő
módon kellene oktatni, hiszen nem az a megoldás, hogy az erdőben száz méterenként
szemeteseket helyezünk ki, hanem a túrázók, kirándulók az üres uzsonnás zacskókat,
üdítős flakonokat vigyék magukkal, és a megfelelő helyeken vagy akár otthon helyezzék
el
a
hulladékgyűjtőbe.
A polgármester egyetértett abban, hogy a legfőbb szolgáltatás az, hogyha rend van, és
ebben a rendben a Normafára látogatók is megtalálják a pihenést, kikapcsolódást nyújtó,

az egészséges életmódot támogató lehetőségeket, és tehetik mindezt a természet
szépségeinek, adottságainak megóvása mellett.

