Írottkő Natúrparkért Egyesület, 9730 Kőszeg, Fő tér 2.
Tel.:94/563-120, tel./fax.:94/563-121; www..naturpark.hu;
E-mail: ine@t-online.hu; koszeg@tourinform.hu

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 23 éve alapított közhasznú, civil szervezet, mely
önkormányzatok, intézmények, szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek részvételével működik.
Jelenleg 16 település, 8 szervezet, 99 őstermelő, egyéni/társas vállalkozás és 15 magánszemély alkotja
tagságát.
Az egyesület célja az Írottkő Natúrpark természeti és kulturális értékeinek felkutatása, megőrzése és
bemutatása. Tevékenységei közé tartozik a természeti környezet, helyi értékek, kulturális örökség
védelme, ökoturisztikai fejlesztések végrehajtása, helyi termékkészítők megismerése, környezeti
nevelés, szemléletformálás, ismeretterjesztés, a térség turizmusának fejlesztése, a térségi marketing
koordinálása.
Találkozhatnak egyesületünk tevékenységével a természeti környezet ápolására szervezett akcióknál:
Tisztasági akciók, Fogadj örökbe program. Részt vehetnek rendezvényeink, képzéseink, előadásaink,
helyi termék bemutatóink bármelyikén, melyeket évente több alkalommal és ingyenesen szervezünk.
Találkozhattunk már natúrparki vetélkedőinken is, ahol már 9 éve a helyi és térségi lakosság,
gyermekek és felnőttek natúrparki ismereteit szeretnénk gyarapítani. De megismerhettek bennünket
helytörténeti és városnéző sétáinkon, kertbemutatókon is. Programjaink közül kiemelkedik a MIÉNK
ITT A RÉT - Madarak és Fák Napja, vagy a különböző tematikus gyalog-és kerékpártúrák kiemelt
természeti és kultúrtörténeti értékeinkhez: geotúrák, Meseútra, Töröklesen. Közkedvelt
programjaink a Kőszeg Rejtett kincsei, a Fő téri zenés estek, a Hétforrás piknik, a Natúrpark ízei,
gasztronómiai fesztivál-Orsolya napi vásár, a Kőszegi Advent.
Ha az Írottkő Natúrpark területén kirándul, megismerheti a környék ritkaságait, melynek felfedezésénél
tanösvények segítik az ismeretszerzésben, és több, nemzetközi túraútvonal biztosítja aktívan
pihenését. Megismerheti önkénteseinket is, hiszen ők vezetik túráinkat, sétáinkat is!
Az Írottkő Natúrparkot az Európai Bizottság Kiváló Európai Úticélnak minősítette, ezzel 2009-ben
elnyerte a „Magyarország legjobban fejlődő ökoturisztikai desztinációja” címet. Tevékenységünk
elismeréseként 2008-ban Gayer Gyula emlékplakett, a Miénk itt a rét programmal, melyet 13 éve az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal közösen rendezünk, 2018-ban elnyertük az „Év ökoturisztikai
élménye” díjat „Élmény a helyiekkel” kategóriában.
Munkánk folyamatosan nyomon követhető a www.naturpark.hu weboldalon.

Adója 1%-nak felajánlása fontos számunkra, a fenti célok megvalósítására szánjuk!
Ha egyetért tevékenységünkkel, célkitűzéseinkkel, akkor támogassa közhasznú szervezetünket.
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