Tárgy: Polgármesteri levél a Normafa rehabilitációról

Tisztelt Hegyvidéki Polgár!

Kerületünk egy olyan egyedi természeti értékkel büszkélkedhet, amelynek ápolása, óvása mindannyiunk számára fontos. A Normafa és környéke páratlan természeti kincs, amely sajnos az elmúlt évtizedekben méltatlanul elhanyagolt, rendezetlen területté vált. Ezért a Magyar Országgyűlés szeptember végén törvényt alkotott a Normafa területének rehabilitációjával kapcsolatban. Magyarország Kormánya biztosítja számunkra az ehhez szükséges pénzt, és a terület rendezését a Hegyvidéki
Önkormányzatra bízta. Mostani levelem célja, hogy részletesen tájékoztassam önt önkormányzatunk
ezzel kapcsolatos terveiről, szándékairól, valamint a Normafa megújulásának folyamatáról.
Az első és talán a legfontosabb dolog, hogy a törvény semmire sem kötelez minket, pusztán
lehetőséget ad arra, hogy a Normafa terültét rendbe tudjuk tenni, hogy a kerületben élők, illetve az
ide látogatók kulturáltan tudják használni sétálásra, túrázásra, a szabadidő aktív eltöltésére vagy
télen síelésre, szánkózásra. A Normafa környékét eddig kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. a legalapvetőbb
igényeket (mint például WC, orvosi ügyelet, vagy öltöző) sem tudta ellátni, a Normafa törvény
megszületésével azonban az önkormányzatnak végre lesz lehetősége a terület problémáinak a
rendezésére.
Azt, hogy mi történjen pontosan a Normafa megújítása során, természetesen a legalaposabb
környezetvédelmi vizsgálatok alapján fogjuk kidolgozni, hiszen a Hegyvidék erdőinek és zöld
területeinek óvása, kímélése nagyon fontos szempont a munkánk során. Ezért elindítottunk egy
Natura 2000-es hatásvizsgálatot, amely arra ad választ, hogy az Európai Unió rendkívül szigorú
környezetvédelmi szabályozásával összhangban mi valósítható meg a területen.
Ezt a
hatásvizsgálatot követi majd a Hegyvidéki Önkormányzat saját környezetvédelmi
vizsgálatsorozata, így biztosítjuk azt, hogy a Normafánál semmiféle természetkárosító munka ne
történhessen a jövőben. Ha ezek a vizsgálatok elkészültek, egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány
készül majd, amely külön kitér a parkolásra, a forgalomszabályozásra, a területen meglévő régi
épületek használatára, valamint a lehetséges téli-nyári sportok fejlesztésére. Ezután minden
Hegyvidéken élő polgárnak lehetőséget adunk a természet- és környezetvédelmi szempontok
alapján kialakított részletes tervek megismerésére, majd ezt követően helyi népszavazást írunk ki,
ahol végül közösen dönthetjük el, hogy legyen fejlesztés a Normafánál vagy sem.
Mivel az elmúlt hetekben a sajtóban és a közösségi médiában számos valótlanság és rémhír jelent
meg a Normafa jövőjével kapcsolatban, ezért fontos, hogy kiemeljem a következőket:


Semmiféle munka nem indulhat el addig, amíg a helyi népszavazás során az itt élők nem
döntenek arról, hogy a szigorú környezetvédelmi vizsgálatokra épülő tervek
megvalósuljanak-e a Normafánál.



Az önkormányzat szándéka, hogy csökkenjen a területen a gépkocsiforgalom, amit
elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésével lehet elérni. Ezért kiemelten fontosnak
tartjuk a Fogaskerekű és a Libegő fejlesztését, megújítását. Nem épülnek új parkolók fönt a
kiránduló terület mellett, mert nem szeretnénk, hogyha gépkocsival közelítenék meg a

Normafát. Új, kisebb parkolók épülhetnek, de elsősorban olyan lenti részeken, mint például a
Fácános, ahonnan közösségi közlekedéssel vagy libegővel, lifttel is elérhető a Normafa
kirándulásra, futásra, sízésre alkalmas része. A Fácános egyébként is fontos része a
fejlesztésnek, hiszen a most romos, elhanyagolt és körbekerített területen egy új közparkot
szeretnénk létrehozni. Megszüntetjük a hétvégékre sajnos gyakran jellemző közlekedési
káoszt és az évek óta tartó, természetkárosító „erdőbeparkolást” és szemetelést. Csak az
elmúlt hétvégén több mint négyezer gépkocsi volt fent a Normafánál. A lenti parkolók
kialakításával, a Fogaskerekű és a tömegközlekedés fejlesztésével tudjuk csökkenteni majd a
gépkocsiforgalmat.


Nem épül sportcentrum a Normafánál, sőt új építésű épületeket sem tervezünk. Célunk,
hogy lehetőleg minden kiszolgáló épület a már meglévő, sok esetben régi, műemléki
épületek felújításával valósuljon meg.



Nem lesz fizetős a sétálás, a túrázás, a kirándulás, a futás, a sífutás, a biciklizés. Ha a
természetvédelmi vizsgálatok engednek síliftet a területre, azt lehet fizetőssé tenni, de erről
majd a részletes tervek elkészülte után tudunk közösen dönteni.



Nem épül közpénzből templom a területen. Bár az 1930-as évek óta tervben van egy
engesztelő kápolna építése, ez, ha meg is valósul, egy adományokból felépülő kis kápolna
lesz, aminek lehetséges helyét a szigorú természetvédelmi szempontok alapján készülő
tanulmány eredményei befolyásolhatják.



Természetesen nem lesz erdőirtás és semmiféle zöld terület csökkenés sem. A sétáló, futó,
kiránduló, sífutó ösvények és utak már jórészt adottak, a régi lesiklópályák jelentős részben
pedig réten vagy elgazosodott, bozótos területen haladnak. Arra pedig, hogy a korábban
működő sílifteteket vagy hóágyút hol és milyen módon lehet vagy érdemes újratervezni, a
Natura 2000 hatásvizsgálat és a saját környezetvédelmi vizsgálataink fognak javaslatot tenni.

Végül engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a www.normafa.info honlapot, ahol részletes
tájékoztatást kaphat a Normafával kapcsolatos szándékainkról és terveinkről, valamint elmondhatja
véleményét, ötleteit, javaslatait.
Remélem, hogy levelemmel sikerült az önkormányzat szándékai kapcsán kialakult esetleges
félreértéseket eloszlatnom. Bízom benne, hogy a környezetvédelmi vizsgálatok és a részletes tervek
elkészülte után olyan közös döntést tudunk hozni a Normafáról, amely méltó módon rendezi
kerületünk és a főváros talán legszebb részének jövőjét.

Budapest Hegyvidék, 2013. november 4.
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