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Záró Konferencia 2019. május 7.
 A Hegyvidéki Önkormányzat piknik-konferenciáján arra 
a kérdésre kerestük a választ, hogy miért olyan fontosak a 
zöldterületek a XXI. századi városi ember számára és miért 
ragaszkodunk annyira ahhoz, hogy a természet megjelenjen 
a város szövetében.
Ezért kértük föl a rendezvény kiemelt előadójának Magyaror-
szág legismertebb környezet-pszichológusát, dr. Dúll Andreát, 
aki azt tanulmányozza, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt 
az épített és a természeti környezet között és hogyan hat 
mindez ránk, emberekre. A kutató a zöldterületek fontossá-
gáról és kedvező hatásairól beszélt, amelyek még egy épített 
környezetben is érzékelhetőek, annak ellenére is, hogy ezek 
a helyek természeti szempontból kevésbé változatosak, mint 
az emberi tevékenységgel kevésbé érintett természeti tájak. 
Szavai rámutattak arra, hogy milyen fontos testi-lelki egész-
ségünk szempontjából is, hogy megfelelően gondoskodjunk 
kis zöld szigeteinkről a város beton- és aszfaltsivatagában.

 Az Interreg CE – Urban Green Belts project záróren-
dezvényén 8 közép-európai ország szakértője számolt be 
saját tapasztalatairól a lakossági bevonás, a többszintű 
kormányzás, az interaktív városi játékok, a földrajzi in-
formációs rendszerek és a természet egészségre gyakorolt 
hatása területén. A 3 éves projektidőszak alatt a partnerek 
alternatív válaszokat adtak a kérdésre, hogy a városaink 
hogyan válhatnak zöldebbé és fenntarthatóbbá. Az ered-
ményeket és tapasztalatokat egy gyakorlati kézikönyvben 
foglaltuk össze, amely útmutatóként szolgálhat döntésho-
zóknak és a téma szakértőinek is egyaránt.

 Ezen a csodálatos napon a Barabás Villa kommunikáci-
ós arénává vált, ahol a különböző szervezetektől érkezett 
résztvevők olyan témákat vitattak meg, mint a zöldterület 
kezelésének legjobb gyakorlatai; a lakosság bevonásának 
kérdései és kihívásai; milyen szerepet játszhat a térinforma-
tika a fejlesztési területek kiválasztásában; illetve, hogy a 
zöldterületek hogyan befolyásolják mentális egészségünket, 
és hogy mi, városlakók hogyan vehetünk részt a zöldterüle-
tek fenntartásában és fejlesztésében. 

dr. Dúll Andrea, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Ágnes Kovács, külső projektmenedzser UGB



Kövess minket:
www.interreg-central.eu/UGB • Facebook • Twitter • Youtube

Pojekt-észrevételek /Mi kérdeztünk, a Partnerek válaszoltak/

Mi tetszett legjobban  
az UGB projektben?
 » a kézzelfogható 
eredmények

 » együtt dolgozni a 
Hegyvidék csapattal

 » a tanulmányi 
kirándulások

 » a zöld területek az 
építészet, és a politika 
kapcsolata

 » a zárókonferenciához 
kapcsolódó tematikus 
séta Budapesten

 » a projekt rugalmas 
irányítása a vezető 
partner részéről

 » hogy a találkozók 
interaktívak voltak

 » a Hegyvidéki Zöld Iroda 
létrehozása

 » hogy találkoztunk 
érdekes és kedves 
emberekkel

 » különböző régiók, 
városok meglátogatása

 » az egész projekt csapat
 » az éjszakai látogatás 
a Padovai Botanikus 
Kertben

 » a projektben dolgozó 
kiváló emberek és a 
nagyszerű partnerség 

 » együttműködési szellem

Mi a legkedvesebb  
emléked?
 » Krakkó este és a Záró 
Konferencia

 » kulináris kalandozások
 » tanulmányutak
 » Budapest éjjel
 » Nincs egy kifejezett 
emlékem, azt hiszem, 
ha visszagondolok majd 
a találkozóinkra, mindig 
mosolyogni fogok.🙂

 » városi séták

Melyek voltak a leghasz-
nosabb ismeretek, tapasz-
talatok a projekt során?
 » gyarapodott tudásunk és 
kompetenciánk

 » hatásos eszközök a 
döntéshozók számára

Mit tennél másképp,  
ha újrakezdenéd  
a projektet?
 » jobb időzítés, tervezés
 » munkacsoport 
létrehozása, nagyobb 
kapacitás a projekthez

 » nem változtatnék 
semmin. Minden 
találkozó tökéletesen 
szervezett és 
érdekes volt, és a 
dokumentáció / 
folyamatok szempontjából 
mindig is számíthattunk 
a vezető partnerre

 » a pályázat előkészítése 
során jobban figyelnénk 
az infrastruktúra és 
a külső szakértők 
megfelelő súlyára

Mi volt a legnagyobb 
kihívás a projektben?
 » hogyan lehet az 
ötletekből valóság

 » együttműködés különféle 
hatóságokkal

 » a közbeszerzés

 » a különböző érdekelt 
felekkel való 
együttműködés

 » megtalálni a hangot az 
érdekeltekkel

 » a különböző helyi 
kihívások és eltérő 
kiindulási pontok 
integrálása közös keretbe 
szervezése (Modell, 
Kézikönyv kialakítása)

 » a projekt alapvetéseinek 
meghatározása

 » beszerzésekhez megfelelő 
ajánlatokat kapni

 » a szükséges engedélyek 
beszerzése

 » kommunikációs 
tevékenységek,

 » a civilek bevonása

Milyen változásokat ért el 
a projekt?
 » javult a 
környezettudatosság, 
a szemléletmód a 
mindennapi élet 
igényeinek megfelelő 
módon vált zöldebbé és 
fenntarthatóbbá. 

 » a kísérleti területünk 
megtelt élettel. Új 
játszóterünk van, melyet 
azoknak a lakosoknak 
köszönhetünk, akik 
valóban értékelik a 
környezetünket.

Napi bölcsesség

Mi maradt hátra?
A projektbe fektetett kemény munka 
kifizetődik.

A szélesebb közönségnek szóló 
gyakorlati kézikönyv elkészült, és 
hamarosan minden résztvevő nyel-
vén elérhető lesz.

Minden partner elkészítette helyi 
stratégiáját, mely a három éves 
munka tapasztalataira épülve jelöli 
ki a projekt eredményeinek fenn-
tartásának és tovább fejlesztésének 
módját.

Ezeket a terveket a partnerek 
egyeztették a helyi érintetti körrel, 
majd a döntéshozóik elé tárják a 
további fejlesztések jóváhagyása 
érdekében. 

Most zárjuk sorainkat, de soha ne 
feledjük:

A zöld 
mindig 

jó

Ezt a projektet az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap alá tartozó Interreg 
CENTRAL EUROPE Programme támogatja.

Visszatekinteni 
kizárólag azért 
érdemes, hogy  

megnézzük, 
milyen messzire  

jutottunk.


