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Előszó
Elébe megyünk a csattanónak. Itt a legelején eláruljuk, hogy mitől kiemelkedő a Miénk itt a rét!
környezeti szemléletformáló rendezvénysorozat Kőszegen. Eláruljuk, és tulajdonképpen ezek
után be is lehetne csukni ennek a kiadványnak a lapjait. De mégse tegye a kedves Olvasó! Ne tegye, mert Ön már régen nem csak egy Olvasó, hanem a földi élet sokszínűségéért és méltóságáért
aggódó, azt védelmező, megoldáskereső Ember! Olyan, aki nem közömbös a környezete, jövője, utódai sorsa felől. A megoldáskeresésnek pedig sok tanulsággal szolgáló esete mindaz, amit
a következő oldalakon megosztunk. Érdemes itt-ott felcsapni!
Szóval miért is sikeres tizenhárom éve a Miénk itt a rét! ? – (a továbbiakban helyenként csak Rét). Azért,
mert kőszegiek alkották kőszegieknek, Kőszegen és Kőszegről. Helyiek helyieknek, a legszűkebb lakóhelyen, a legszűkebb lakóhelyről. Csupa olyan alkotóelem, amelyet az itt élő emberek jól ismernek, ami az
otthonuk. Valami olyasmiről szól, amivel kapcsolatban van veszítenivalójuk, és amiben érdekeltek. A Réten
évről évre megélhetik, hogyan teszi varázslatossá a természet Kőszeg vidékét. És megérthetik, hogy micsoda veszteség lenne, ha ezt a varázslatot engednék betonná, aszfalttá, épületekké silányulni.
Képzeljük el egy percre, hogy kőszegiek vagyunk! Kőszegi otthonunkban ébredve nem kelünk minden reggel a kifehéredő korallzátonyok szomorú gondolatával. A legközelebbi ilyen pusztuló sziget is
12 000 km-re fekszik tőlünk; mi dolgunk hát vele? Meg tudjuk menteni a Földet? Aligha. Viszont kinyitjuk
az ablakot, és a Kőszegi-hegységen borzolódó erdőket látjuk – vagy a hűlt helyüket. Az Alsó-réten lengedező fű illatát érezzük – vagy a rajta épült új benzinkút szagát. A házunk melletti őspark madárkórusát halljuk – vagy a helyén épült bevásárlóközpont tülekedését. Abban vagyunk érdekeltek, amit az ablakunkból
hallunk, érzünk, látunk. Ezért a kis, szűk panorámáért tehetünk. Ezért viszont tenni elemi felelősségünk!
Saját felelősségünket felismerve átérezzük azt is, ha egy szombathelyi, bécsi vagy pozsonyi ablakból
látható zöld világért hozzánk hasonlóan aggódnak az ott élők. Összeér a világfalu. A távolinak látszó
környezetvédelem ezen a beláthatatlanul nagy, mégis törékeny planétán egyszerre személyes és közösségi üggyé válik. Kezdjük érezni az egyéni és a közös felelősséget. Hirtelen mintha érteni vélnénk pár
pillanatra, hogy a kőszegi Alsó-rétet megóvva nem csupán a kőszegieket, de a szombathelyieket,
bécsieket és pozsonyiakat is hozzásegítjük a sokszínű és méltó élet megőrzéséhez. És ezt a Rét kitalálói
már tizenhárom évvel ezelőtt megsejtették. Amikor a tájátalakulás még nem öltött ilyen mindent maga alá
gyűrő mértéket.
A következő oldalakon összegyűjtöttük, hogy melyek a siker apró összetevői, amelyekből ihletet merítve
magunk is elkezdhetjük megkeresni a mi saját rétünket. Szívesen ajánljuk e munka minden hasznos megállapítását szabad felhasználásra, átvételre!

Jó élményekben felnőve van esély a kötődésre. (Fotó Erdő-Tóth Zsófia)
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1. Az alapok
Miről szól?
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Miénk itt a rét! Kőszeg közelében megvalósított környezeti
nevelési rendezvényéről.
A Miénk itt a rét! rendezvénysorozat 2018-ban Az év ökoturisztikai élménye lett. A rendezvény tizenhárom éves múltra tekint vissza. Létével igazolta, hogy egy olyan sajátos módszert sikerült kifejleszteni,
amely alkalmas arra, hogy évről évre a védett területek közvetlen közelében élő közösségek jelentős
számú tagját vonja be a védett terület értékeinek megismerésébe, és az értékek által is biztosított életminőség tudatosításába.

Minek tekinthető ez a kiadvány?
Ez egy szellemi és módszertani útmutató, összefoglaló.
Igyekszik több lenni, mint egy receptes gyűjtemény. Szakácskönyv, de a hozzávalókon kívül próbál sokat
elárulni a szakácsokról és a szakácsok kísérletező kedvéről. Emiatt nemcsak egy Anyag és módszerek
fejezet megírása történt meg a következő oldalakon, hanem törekedtünk megérteni e rendezvénysorozat megálmodóinak motivációit, eszméit, a környezeti nevelésről alkotott elképzeléseit, jövőképét. Őket
meghallgatva igyekeztünk megfejteni a rendezvény sikereinek kulcsát, kezdve a célközönség társadalmi
jellemzőivel, a hely szellemén át a résztvevők visszajelzéseinek értékeléséig.

Minden mindennel összefügg. Scrabble játék a Rét élővilágával. (Fotó Dr. Klein Ákos)
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Miért érdemes belenéznem?
Mert a mai napig keressük az eredményes környezeti szemléletformálás nyitját. És Kőszegen
valamit ebből megtaláltak! És kíváncsiak vagyunk, hogy mi lehet ez.
A Miénk itt a rét! rendezvény pályafutása során olyan tapasztalati kincseket halmozott fel, amelyek a
környezeti nevelés útkeresői számára fontosak lehetnek. A jelen összefoglaló kiadvány küldetése, hogy
a rendezvény módszereit más helyszíneken is átvegyék a környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek.

Hogy lesz időm ezt végigolvasni?
Nem szükséges mindent végigolvasni!
A dokumentáció felépítése sokszor hasonlít egy Kérdezz-felelek! párbeszédre. Ez talán segíti a kíváncsi,
de időhiányban szenvedő olvasót abban, hogy saját kérdéseit felismerve a valóban őt foglalkoztató fejezeteket böngéssze át alaposabban. Vagy éppen az őt jobban érdeklő interjúalany mondandóját.
Az írás felvállaltan nem egységes szerkesztésű: bőven akadnak interjúk, idézetek és vallomásszerű
monológok, amelyeket a rendezvény megalkotóitól kértünk. Talán ezek a legérdekesebb részek, mivel
mindenféle projektszemléletű fogalmazásmódtól mentesek. De akadnak kérdőíves kiértékelések, felsorolásjellegű leltárak, lélektani és csoportdinamika elemzések is.

Nekem szól ez egyáltalán?
Hisszük, hogy igen!
Mindenkinek, aki szeretné minél több próbálkozást áttanulmányozva jobban megérteni, hogy miként
lehet szelíd módszerekkel lakossági ökológiai elköteleződést kiváltani. Környezeti nevelőknek, fenntarthatóságra nevelőknek, globális ismeretekre nevelőknek, tanároknak, erdei iskolát vezetőknek, zöld
civil szervezeteknek, nemzeti parkoknak, önkormányzatoknak. A környezetügyért az embereken keresztül tenni vágyóknak.

Megszívlelendő jó gyakorlatok
A kiadványban zöld szövegdobozban emeljük ki a bevált jó gyakorlatokat, amelyekről gondolható, hogy más szervezetek lakossági szemléletformáló rendezvényei
számára átültethetők.
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1.1 Az útibeszámolóktól a globális nevelésig:
a környezeti nevelés hepehupás útja
A múlt és jelen század környezeti problémáinak felismerésével megéreztük, hogy a felnövekvő generációkat
a földi élet oltalmára kell tanítanunk. Az ökológiai és klímaválság hosszú távú megoldása csak akkor
képzelhető el, ha egy megfelelően tudatos és a környezete iránt elkötelezett társadalom néz szembe az
értékvesztéssel és a veszélyforrásokkal. Egy élhető, igazságos világ, és az ezzel összefüggő fenntartható
társadalom kialakulásának alapfeltétele az életfelfogást megváltoztatni képes szemléletformálás [1].
A környezeti nevelés fogalma szinte évtizedenként változik. Az 1977-ben Tbilisziben megtartott
Környezeti Nevelés Konferencia a következőképp fogalmaz: „A környezeti nevelés egy folyamat, amelyben
olyan világnemzedék nevelkedik fel, amely ismeri legtágabb környezetét is, törődik azzal, valamint
annak problémáival. Ismeretekkel, készségekkel, attitűdökkel, motivációval és elkötelezettséggel
rendelkezik, hogy egyénileg és közösségben dolgozzon a jelenlegi problémák megoldásain, és az újabbak
megelőzésén” [2].
Ennek alapján a környezeti nevelés koncepciója egy összetett, nemcsak lexikális tudást biztosító tanítási
forma, hanem egy kulturális keretrendszer, amely a környezetről szóló ismeretek átadásától egészen a
környezetbarát életmód elsajátításáig terjed [3].
Eleinte a környezeti nevelés leginkább a természettel kapcsolatos tudományos lexikális tudás átadását
és elmélyítését jelentette. A jelenből visszatekintve már tetten érhető az a fejlődés, ahogyan az ökológiai
rendszerekről erkölcsi és társadalmi szempontból kezdett gondolkozni a szakma. Az ökoetika eldugott
tudományos műhelyekben történő lassú érése a társadalmi közgondolkodásban hosszú késésekkel jelent
meg, köszönhetően annak, hogy a környezeti nevelés is csak lépéshátrányból tudta magáévá tenni ezeket
az új eszméket.
Még a késői nyolcvanas években is elsősorban a zoológiai expedíciók beszámolóiként, környezetismereti
klubok formájában hallhattak az iskolások a kötelező biológiaoktatáson túlmutató természeti jelenségekről.
Ennek megfelelően ezen ismeretek továbbítását a biológiatanárok mellett tudományos szakemberek,
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például botanikusok, ornitológusok, erdészek végezték [4]. Az egyik legkorábbi, folyamatosan működő
hazai környezeti nevelési műhely az 1975-ben induló Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor.
Sok, ma a természetvédelemben vagy kutatásban dolgozó szakember szakmai kiindulási pontja volt
ez a kutatótábor [5].
Az állatvilággal kapcsolatban tett első halvány aggályok sokszor összefoglalóan állatvédelemként
jelentek meg (ma már kizárólag a haszon- és társállatok etikus tartását értjük alatta). Balogh János
ökológus professzor 1982-ben még érdekes szigeteken tett expedíciókról ír könyvet [6], 1984-ben viszont
már haldokló őserdőkről számol be [7], 1985-ben pedig megjelenik A megsebzett bolygó [8] c. könyve.
Generációk nőttek fel Gerald Durrell és Sir David Attenborough úti beszámolóin, amelyek elsőként
kezdték felhívni a figyelmet az állatkerti beszerző körutak izgalmas leírásain túl a fajmentések és a
természeti rendszerek sokféleségének (biodiverzitás) jelentőségére.
A környezetvédelem és a természetvédelem kettős fogalmi kör elterjedése sokat segített a
problémafajták csoportosításában és tudatosításában. A közbeszédben e két fogalom a ’90-es években
jelenik meg. És ugyan a pontos fogalmi körülhatárolásuk a mai napig bizonytalan, arra mégiscsak jó
volt ez a dichotómia, hogy a biodiverzitás csökkenését (a természetvédelem fogalomkörén belül) külön
tárgyalja az emberi tevékenységek által okozott, elsősorban az élettelen környezeti összetevőket érintő
terhelésektől (a környezetvédelem égisze alatt). Lassacskán a tudományos posztereken feltűnnek a
Shannon-féle diverzitásindexek. Megjelenik az ivóvíz, levegő, talaj szennyezettségének ügye, a szemetelés
kérdésköre, majd a biodiverzitás csökkenése okainak alaposabb megértésére a természetvédelmi biológia,
a humánökológia, kicsit később pedig a restaurációs ökológia tudományága.
A rendszerváltást követően a környezeti nevelés gondolati keretében is átalakulás vette kezdetét.
A korábban a természetvédelemben uralkodó szemlélet, miszerint a természet jelenlegi állapotát kell
rögzíteni, lehetőleg védve mindenféle külső behatásoktól, megkopni látszott. Az embernek a természet
részeként való elismerése a környezeti nevelésbe is átgyűrűzött. Az olló innentől kezdve lassan nyílik,
és a kétezres évek első évtizedéig olyan felismerések törtek maguknak utat, mint a fajvédelem felől az
élőhelyek sokrétű védelme felé történő elmozdulás. Ugyanígy beszivárog, nagyrészt a rovarász-lepkész
táboroknak és a madárgyűrűző állomások működésének köszönhetően, a fajok rendszeres monitorozása
a biodiverzitás időbeli változásának és a populációk méretének nyomon követésére. Az akkori gyanú,
miszerint mindkét mutató csökken, mára bizonyosságot nyert. Az iskolások kezdenek szembesülni
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a tanórák keretein belül és a hobbitáborokban (PANGEA Süni táborai, MME TIT ülései) az eltűnő
sokféleséggel, amely ugyanezen címen 1993-ban Juhász-Nagy Pál nemzetközi jelentőségű ökológusunk
tollából már csaknem egy évtizede megjelent [9]. Ekkortájt már hangoztatjuk, de összefüggéseiben aligalig értjük, mit is jelent a cselekedj lokálisan, gondolkozz globálisan szlogen.
A kétezres évek második évtizede az az időszak hazánkban, amikor egy jelentős paradigmaváltás kezd
áttűnni a korábbi, csaknem kizárólag természettudományos megközelítés mögül. A környezetféltő
szakma ember és természet összefüggésében kezdi tárgyalni a bolygón tapasztalható kedvezőtlen
folyamatokat. Eleddig ugyanis a szomorú megállapításokat (szemetes az erdő, engedély nélkül kivágják
a fákat, savas esők miatt pusztulnak az erdők, lemészárolják a prémjük miatt a fókákat stb.) mindig egyegy önző emberi érdekcsoportnak rótták fel. Ehhez képest új narratíva a környezeti nevelésben, hogy
az emberiség közös felelősségéről van valójában szó. Utoléri a környezeti nevelő szakmai köröket a
társadalmi, gazdasági és környezeti jelenségek együttes, ún. holisztikus tárgyalása.
Új szóhasználatok próbálják árnyalni a közgondolkodást, és terelni olyan irányba, hogy alakuljon ki mind
az egyéni felelősség érzése, mind pedig a „mindnyájan egy hajóban evezünk” közösségi szemlélet. A
társadalmi, gazdasági és környezeti problémákat hirtelen igazságtalanságnak kezdjük hívni, elismerve,
hogy mindezek nemhogy rajtunk kívül álló folyamatok, hanem kiváltói elsősorban az emberiség modern,
iparosodott országai.
Így jutunk el napjainkban a fenntarthatóságra nevelés és a globális nevelés fogalmaihoz, amelyek
gyökeresen más tükröt mutatnak az iskolás korosztálynak a valaha környezetvédelemnek nevezett
tématerületről. A fenntartható fejlődés, annak ENSZ által meghatározott tizenhét fő célkitűzése
és százhatvankilenc alcélja tematizálta azt a szerteágazottságot, amelyről mind ügyes pedagógiai
módszerekkel beszélnünk illene a felnövekvőkkel. A fenntarthatóságra nevelés az iskolai oktatásban
kettős megközelítést igényel. Egyrészt szükség van speciális tantárgyak biztosítására mindamellett,
hogy valamennyi vonatkozó tárgyba is szükséges lenne a témakör integrálása [1].
A globális nevelés talán annyiban tér el a fenntartható fejlődési célok keretrendszerének
megismertetésétől, hogy kiegészül a demokrácia és a kapitalizmus szigorú kritikájával. De ezzel
már megelőztük a környezeti nevelés jelenkori, 2021-es fejlettségét, mert ahogyan korábban is, így most
is fáziskéséssel jelennek meg a gyermekek oktatásában a legújabb ökofilozófiai gondolatok. Talán jól
is van így, hiszen az útkeresés és a próbálkozások serege jellemzi a mostani ökológiai gondolkodást
(Karátson Gábor Kör, Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődésért, Gyüttment mozgalom, Kisközösségi
Program, V4 Fenntartható Fejlődési Célok csoportja stb.).
A Miénk itt a rét! ennek a holisztikus nevelésnek a szemléletében született meg. A programnak
köszönhetően napjainkban már szinte minden kőszegi polgár ismeri, vagy legalább hallott az Alsó-rétről, és az itt átélt pozitív élményeknek köszönhetően sokan valóban magukénak is érzik a területet.
Tudják, hogy mit lehet tenni lokálisan: megvédeni a Rétet. A ma már törvényi oltalom alatt álló rét
hosszú távú fennmaradását a jog mellett a kőszegi polgárok érzelmi kötődése is biztosítja.
Azt mondják: ez a rét a miénk!
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Grafika: Bali Boglárka

1.2 Hogy született meg a Rét gondolata?
Egy natúrpark és egy nemzeti park frigyéből. A hivatalos történet szerint a nemzeti park kezdeményezte
az eljegyzést. A natúrpark pedig azonnal igent mondott! A lényeg azonban az, hogy tizenhárom éve
együtt nevelik közös gyermeküket, és együtt is tervezik a folytatást.

Dr. Németh Csaba

Dr. Németh Csaba igazgatóhelyettes, Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság (Fotó Dr. Klein Ákos)

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettese, a Miénk itt a rét! rendezvény megálmodója, alapítója. Érdeklődése a természet iránt gyermekkorában
kezdődött, természetszeretetét édesapjának köszönheti.
Közel negyven éve gyűrűz madarakat, és számos hazai
madárfelmérésben vett már részt. Egyetemi tanulmányait
erdőmérnökként végezte, majd doktori fokozatot szerzett
a Nyugat-Magyarországi Egyetemen kisemlősközösségek
ökológiájából. Több mint huszonöt éve dolgozik a hazai állami természetvédelemben, kezdetben természetvédelmi őrként, projektmenedzserként, jelenleg pedig
igazgatóhelyettesként. Számos ökoturisztikai fejlesztés
fűződik a nevéhez. 2010-ben Pro Natura Emlékplakettet
vehetett át az élőhely-rekonstrukciós területen kifejtett
tevékenységéért, valamint az uniós források felhasználása érdekében végzett szakmai munkája elismeréseként.
Szabad idejét kirándulással, ornitológiával és lovas sportok űzésével tölti.

„A kőszegi természetvédelem ügyében járunk. A Kőszegi Tájvédelmi Körzetet az 1980-as évek elején alapították meg. A Chernel-kertben megépült az itteni iroda, majd rövidesen létrejöttek az első madármentő volierek.
2006 őszén felavatta az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontot. A következő évben elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ha már egyszer megteremtettük itt
a beltéri bemutatás lehetőségét, akkor tudnánk-e olyan programot létrehozni kinti helyszínen is, amely élményszerűen mutatja be a térség élővilágát. Ez volt a gondolkodás egyik sodorvonala. A másik vonulat, ami a
gondolkodásunkat befolyásolta, az az volt, hogy itt van nekünk ez a kőszegi Alsó-rét, amellyel kapcsolatban
a megelőző időszakban azt a tapasztalatot szereztük, hogy a kőszegiek java nem nagyon tudja, hogy ez létezik
egyáltalán. Van a 87-es út, van a város, van a vasút, van a kábelgyár. Ezek mögött meg van valami, amit nem
ismerünk, nem tudjuk, hogy egyáltalán létezik-e. Mi, itt dolgozók azonban tudtuk, hogy egy csodálatos természeti környezet húzódik a gyárépületek mögött, nagyon sok értékkel.
A rétről visszanézve a hegy felé, a látkép hatása alatt megfogalmazódott bennem, hogy nem biztos, hogy
ezt csak nekünk kellene látni. Jó lenne, ha mással is meg lehetne osztani ezt a gyönyörű rétet, ezt a nagyon
szép környezetet.
Harmadsorban azt láttuk, hogy ugyan nem sokan ismerték ezt a területet, de ha valaki ismerte, azt azért
tudtuk meg, mert azon kezdett gondolkodni, hogy mit lehetne csinálni ebben a bozótban, ezen a réten. Milyen beruházást lehetne kivitelezni, hogyan lehetne bővíteni például a gyárat, hogyan lehetne itt vízisípályát
létesíteni, hogy lehetne a mostani – végül is jó helyre került – tó rendszerét elhelyezni az Alsó-rét közepén úgy,
hogy átfolyik rajta a Gyöngyös-patak, hogyan lehetne ezek közé házakat építeni. Tehát kizárólag olyan ötletek
merültek fel a terület kapcsán, amelyek minket, természetvédőket elborzasztanak, és cselekvésre késztetnek.
Azt is láttuk, hogy ezek mögött az elképzelések mögött sok esetben komoly lobbitevékenység is van, amivel meg lehetett győzni akár helyi, akár országos politikai vezetőket. Nem kis fejfájásunkba került ezeket az
elképzeléseket visszanyomogatni a realitás talajára, és elkerülni azt, hogy ez a nagyon szép és nagyon értékes
terület a gazdasági hasznosítás áldozatává váljon.
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Az is látszott, amikor ebben az ügyben küzdeni kellett, hogy bizony nagyon hiányzik az az erő, ami mögöttünk
állna, és azt tudja mondani, hogy „na de hát kérem szépen, nekem itt nagyon szuper élményeim vannak erről
a területről, én gyermekkoromban nagyon szép napokat töltöttem itt, a családommal itt kirándultam, ugyan
miért kéne már ezt gazdasági fejlesztés tárgyává tenni?” „Ugyan miért mondjuk erre, hogy ez egy haszontalan
terület, hiszen ez egyáltalán nem haszontalan!” Mivel nem ismerték a helyiek a terület értékeit, ezért nem is
akadtak ilyen szószólók. Legalábbis a hangjuk nem nagyon hallatszott. Tehát ez a gondolkodás is afelé vitt
bennünket, hogy túl azon, hogy egy részét elkezdtük megvásárolni az állam által biztosított pénzből ezeknek az
akkor még magánkézben lévő területeknek, azon is gondolkodni kezdtünk, miként lehetne a helyi társadalmat
mellénk állítani, hogy amikor egy-egy ilyen gazdasági elképzelés felmerül, akkor sokan hördüljenek fel, hogy
„Ezt azért talán ne, hiszen nagyon jól érezzük magunkat itt évről évre”.
Nagyjából ezek voltak azok az impulzusok, amelyekből aztán 2007 karácsonya tájára összeállt egy elképzelés, hogy próbáljunk meg ide elvinni nagyon sok embert, próbáljunk meg nekik élményt nyújtani. Kezdett
kiderülni számunkra ugyanis, és a gyakorlatban is bebizonyosodni, hogy nem feltétlen a tudás átadása lesz az, ami a védelemben nekünk segít, sokkal inkább az érzelmi oldal, hogy élményeket adjunk,
hogy jó érzéseket keltsünk azzal az élőlénnyel, területtel kapcsolatban. Ez sokkal inkább fog tömegeket
a védelem mellé állítani, sokkal inkább fogja magától értetődővé tenni, hogy nem bántjuk. Miért bántanánk?
Nem tesszük tönkre, hiszen szép, szeretjük, jó élményeink származnak belőle.
Tehát ez is kellett hozzá, és akkor ebből kezdett körvonalazódni, hogy legyen ott egy akadályverseny jellegű
vetélkedő állomásokkal, menjünk le a rétre, vigyük le az embereket!
Természetvédelmi berkeken belül azért az sem volt teljesen egyértelmű, hogy a védett területeket úgy kell-e
megőrizni, hogy elvisszük az embereket a védett értékekhez! Nagyon sokáig uralkodott egyfajta rezervátumszemlélet: zárjuk el, csakis a természetvédelmi őr menjen oda, kerítsük körbe kerítéssel, egyébként meg vetítsünk
róla képeket, meg higgyék el az emberek, hogy az ott van, de nehogy lássák! Ne menjenek oda, ne piszkálják,
nem rájuk tartozik, úgysem veszik észre, ne lássák! Éreztük, hogy nem valószínű, hogy ez jó módszer. Miért
akarjuk elhitetni az emberekkel a Rét jelentőségét, ha nem is tudjuk azt megmutatni nekik?
Amikor jöttek a befektetők az Alsó-rét kapcsán, és beszéltünk nekik a fehér sáfrányól, kérték, hogy mutassuk
meg. Mondtuk, hogy nem tudjuk megmutatni, mert egy évben két hetet virágzik, és pont nem akkor jöttetek.
És akkor azt mondták, hogy mi meg befektetők vagyunk, és az ilyen dumára azt mondjuk, hogy nem igaz.
Mi hiába tudjuk, hogy igaz, valljuk be őszintén, hogy az átlagember azt mondja: ha ilyen szép, mutassátok
meg! Ha elkezdünk magyarázkodni, elbuktuk az ügyet. Tehát ő nem magyarázatot vár, hanem azt, hogy mutassuk meg! Kerestünk hát olyan lehetőséget, amikor meg tudjuk mutatni ezeket az értékeket, és igyekeztünk hozzákötni az embereket! Így kezdődött a gondolkodás, és végül is kikristályosodott bennem valami
egy ösvényről, amit ott kaszálunk a réten, amely összeköti az állomásokat.
Nem gondoltam, hogy versenyt kéne csinálni, hogy abba a helyzetbe kell hozni az odaérkezőket, hogy én erről
többet tudok, te meg kevesebbet tudsz, és akkor én jobban érzem magam, te meg nem, mert most én nyertem,
te meg nem nyertél. Az volt az ideám, hogy tulajdonképpen sétáljanak ott végig, nézzék meg, próbálják megfejteni a dolgokat, rácsodálkozni, maguk megtapasztalni, maguk rájönni az értékére, szépségére a dolgoknak, és
aztán hagyjuk őket elmenni és leülepedni bennük az élményeket.
Hogy mikorra időzítsük, az szintén egy vezérfonal volt. Ha lesz rendezvény, akkor nyilván jeles zöld napon
legyen. S hát milyen jeles zöld nap van Kőszegen, ami tényleg kőszegi? Hát a Madarak és fák napja elvitathatatlanul az, mivel az innen indult magyarországi hódító útjára. A Madarak és fák napjának Kőszeghez
való kötődését nem kell senkinek magyarázni, Chernel István alapító személye miatt sem.”
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Megszívlelendő jó gyakorlatok
A kültéri rendezvény megálmodásánál fontos volt, hogy a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont kiállítása során egy nagyon hatékony csoportos
tervezőmunkával, külsős szakemberek bevonásával (MME, Patkós Stúdió, más
nemzeti parkok) ráhangolódtak a szervezők az interaktív bemutatási technikák alkalmazására. A kiállítástervezés nem magától értetődő készség. A látogatóközpont jól
sikerült kiállítása inspirációt és lendületet adott a szervezőknek a bemutatás kiterjesztésére. A tapasztalatokat át lehetett ültetni a kültéri rendezvény létrehozására is.
A látogatóközpont kialakításakor bevetett játékos elemek bizonyítottak: ha játékra
hívják a látogatókat, azzal nem lehet hibázni! Mindenki szeret játszani.

Somogyi Györgyné Katalin

(nyugalmazott titkár, Írottkő Natúrparkért Egyesület)

Somogyi Györgyné Katalin, nyugalmazott titkár
Írottkő Natúrparkért Egyesület (Fotó Internet)

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület korábbi titkára, a Miénk
itt a rét! rendezvény megszületése óta az esemény egyik
főszervezője. 1979-ben érettségizett a Jurisics Miklós
Gimnázium német tagozatán. A zenei pályát célozta
meg. A Kőszegi Vonósoknak ma is tagja. 1982-ben
idegenforgalmi szakvizsgát tett. Dolgozott az Expressz
Ifjúsági és Diák Utazási Irodában és az IBUSZ-nál is. Aztán
következett az Írottkő Natúrpark 2005-től. Bő tíz évvel
ezelőtt egy uniós díj elnyerésével jutalmazták munkáját
Brüsszelben (Kiváló Európai Desztinációk – European
Destinations of ExcelleNce, EDEN). A kezdetek óta
hazánkban is egyfajta márkanevet képviselő EDENdíjat eddig 27 ország összesen 160 úticélja kapta meg.
Az Alpok lehelete – az Írottkő Natúrpark természeti
értékei című pályaművel Magyarország legjobban fejlődő
ökoturisztikai desztinációja címet nyerte el [10].
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„Gimnáziumi éveim alatt a Madarak és fák napját a Mohás-forrásnál ünnepeltük. Még láttam Bechtold Pista
bácsit, aki a Mohás-forráshoz kiment egy osztálykirándulásra. Ez nagyon nagy benyomást keltett bennem.
Megnyerő személyiség volt, skatulyából kihúzott katonatanár, bridges nadrágban, vadásziasan. Így ismerkedtem meg a Madarak és fák napjával. Natúrparkos koromban ezt szerettem volna folytatni.
2005-ben, amikor a natúrparkhoz kerültem, minimális létszám és minimális környezeti nevelési programunk volt. Nem volt arra ember és lehetőség sem, hogy a Madarak és fák napját megünnepeljük a városban.
Az alapszabályban pedig fontos pont volt a környezeti nevelés. A belváros közepén egy ötállomásos vetélkedőt
dolgoztunk ki az iskolásoknak. Az ötödik állomás a Chernel-kert volt a nemzeti parkkal. Jól sikerült
kezdeményezés volt.
2008-ban azután Dr. Németh Csaba (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság) keresett meg bennünket, hogy ünnepeljük együtt a nemzeti parkkal ezt a napot. Nagyszerű helyszínt ajánlott, a kőszegi Alsó-rétet. Kimentünk
közösen a területre, ami lenyűgözött, beleszerettem a helyszínbe, és rögtön láttam a rét felett egy fekete gólyát,
ami szintén feledhetetlen volt. A rét adta a program címét is: Miénk itt a rét!
Az LGT-dalon túl ez egy helyi kötődésű névválasztás volt. Volt egy rendezvénysorozat Miénk itt a tér! néven,
amikor civileknek adtak fellépési lehetőséget a Főtéren olyan napokra, amikor a színpadon nem játszottak
zenészek. Így lett Miénk itt a rét!
A natúrpark majd minden évben megpályázta a program anyagi hátterét, ennek segítségével tudtuk megrendezni.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal közösen elnyertük „Az év ökoturisztikai élménye 2018” díjat – Az év
„együtt-élő” ökoturisztikai élménye – „Élmény a helyiekkel” kategóriában [10]

1.3 Milyen egy Rét?
Helyszín: Kőszeg külterület, Alsó-rét Kőszeg város előtt a 87. sz. főútról az OMV benzinkút
felé lekanyarodva a Gyöngyös-híd után.
GPS koordináta EOV X:228688 Y: 461818 WGS X: 16° 33’ 18’’ Y: 47° 22’ 30’’

Időpont: minden év májusában (május 10-hez, a Madarak és fák napjához igazodva)

Megközelíthetőség: gyalogosan, autóval, tömegközlekedéssel
(Dotto városi gumiabroncsos kisvonat a rendezvény ideje alatt)

Szervezők: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Írottkő Natúrparkért Egyesület
2008-2021 között az összesített látogatószám: kb. 8000 fő
(1000 óvodás, 3000 iskolás, 4000 családtag)
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A rendezvény két egymást követő napon kerül megrendezésre. A pénteki első napra szervezett iskolai
csoportok érkeznek, amelyek előre bejelentkezett időpontokban kezdik a vetélkedőt. A szombati nap
családi nap, amikor a szervezők elsősorban Kőszegről és szűkebb környékéről várják az érkezőket.
A részvétel ingyenes.
A helyszínre érkező látogatók a Cáki út 5. szám alatti gyártelep igényesen kialakított parkolójában hagyhatják gépjárműveiket. A rendezvénynek helyszínt adó Alsó-rétre gépkocsival ebben
az időben nem szabad behajtani, sem ott parkolni, hogy ne a jövő-menő gépjárművek uralják
a látványt. Akik Kőszeg belvárosából a szervezők által biztosított rendszeresen közlekedő diesel városi kisvonatot (Dotto) veszik igénybe, szintén ebben a parkolóban tudnak leszállni, illetve
felkapaszkodni a visszainduló járatokra. A parkolóból háromszázméteres sétával lehet elérni a rét
északi végét, ahol a nagy fogadósátor várja a megérkezőket.
A fogadósátorban az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkatársai regisztrálják az érkező osztályokat, családokat. Elmagyarázzák a játékszabályokat, és időre indítják a csoportokat. A vetélkedőn
résztvevő osztályok és családok egy menetlevelet kapnak (ld. melléklet 9.2), amelyre minden állomáson a feladat játékmesterei vezetik majd fel az elért pontokat.
A réti sétára induló résztvevők korosztályuknak megfelelően többféle hosszúságú és nehézségű
kört teljesíthetnek. A legkisebbeknek (óvodás korosztály) egy négy állomásból álló rövid játék-kör
áll rendelkezésre. Ez az első négy sátor helyezkedik el a fogadósátorhoz a legközelebb, és feladattípusait tekintve is a kisgyermekekre szabott nehézségűek. Az iskolás osztályoknak egy két és fél
km hosszúságú, tízállomásos nagy kör jelenti a teljes kirándulást. Tehát összesen tizennégy sátor,
és így tizennégy, évente megújuló feladat található az egész Alsó-réten.
Az állomásokon különféle játékos, ügyességi természetismereti feladatot kell megoldaniuk a
versenyzőknek. Ezek mindegyike mozgást, interakciót igényel. A játékok évről évre változnak,
ennek megfelelően a tizenhárom év alatt csaknem százharminc játék került kipróbálásra (lásd a
játékok felsorolásánál a Mellékletek fejezetben).
Az állomások közötti sétát három színesítő elem teszi még tartalmasabbá. 1) A környezetünk
megóvásával kapcsolatos szakmai tartalmú táblák. 2) Az ember-természet kapcsolatát és újrakapcsolódását spirituális szemszögből megvilágító idézetek. 3) Élő művészeti produkciók (például a
kőszegi zeneiskola tanulói).
A körüket teljesítő csoportok az első sátorhoz visszaérve felmutatják menetlevelüket, megpihenhetnek. Apró emléktárggyal és egy emlékezetes sétával a szívükben térhetnek haza.
A rendezvény két napja alatt átlagosan nyolcszáz résztvevő jelenik meg, de ez a magas szám időben és térben eloszlik, így nincs tömegrendezvényhez hasonló élménye annak, aki ide látogat.
A rendezvényen elvi okokból nem történik étel- és italárusítás, a keletkezett hulladékot mindenki
maga viszi haza a hátizsákjában. A lebonyolításhoz nincs szükség áramvételezésre.
Az állomásokon a nemzeti park munkatársai és beszervezett önkéntesek teljesítenek szolgálatot.
Szombat este, a rendezvény lezárása után a szervezők az összes önkéntessel együtt közös ünnepi
vacsorán beszélik át a két nap tapasztalatait.
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Közös élményszerzés és tanulás a félgömb-sátor alatt (Fotó Dr. Németh Csaba)

A kőszegi Alsó-rét elhelyezkedése Kőszeg várostól délre. (Forrás: Google Earth)

17

parkoló
indító állomás
ovis (játék) kör
nagy (verseny) kör

A rendezvény madártávlatból. (Fotó Google Earth)

18

A rendezvény kialakítása
Kőszeg

5 perc gyalog séta

Fogadó sátor
és indító állomás
• osztályok, családok fogadása
• eligazítás
• menetlevelek kiosztása
• visszaérkező csoportok fogadása
• apró ajándéktárgyak kiosztása
• pihenőhely

Feladat sátor

Játék sátor
Ovis (játék) kör

Gondolkodtató
(spirituális) táblák

Nagy (verseny) kör
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Kóródi Blanka

(Természetvédelmi Őr, Kőszegi tájegység)
1977-es szegedi születése után néhány hónapos korától
Kőszegen él. Erősen kötődik a városhoz, elsősorban a
természeti környezethez, a hegyhez. Természetszeretetét
szenvedélyes erdőjáró édesapjától örökölte. Élete meghatározó körülménye volt, hogy gyermekkorában rengeteg
időt tölthetett falun anyai nagyszüleinél. Itt volt lehetősége
arra, hogy maga fedezze fel a körülötte lévő élővilágot.
A mai napig táplálkozik ezekből az élményekből.
Biológia-testnevelés szakos tanár végzettségű, örömmel készít elő és tart iskolások számára foglalkozásokat.
2003 óta az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őreként hivatásává vált a természet védelme.
Munkáját két alkalommal miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazták.
Kóródi Blanka természetvédelmi őr
(Fotó Dr. Klein Ákos)

A kezdetektől a Miénk itt a rét! kigondolói között szerepel.
A felmerült ’rét’-ötlet részleteinek kidolgozását Blanka
tekintette feladatául. A rendezvénysorozat egyetlen alkalmáról sem hiányzott annak tizenhárom éve alatt, ő viszi
a hátán a szervezést, kigondolja az új játékokat, végig a
helyszínen van a rendezvény ideje alatt.
A magánélet és a munka – mint ahogy egy hivatásos természetvédő esetében lenni szokott – nem választható el élesen egymástól: szabadidejében is többnyire a természetet
járja, védett gombák után kutat, kertészkedik és jógázik.

Mi a személyes mottója?
„Az emberek elfelejtik, amit mondasz, és elfelejtik, amit teszel. Az egyetlen dolog, amire emlékezni fognak az, hogy milyen érzéseket váltottál ki belőlük.” (Carl William Buehner)
– Én ennek alapján szervezem a rendezvényt. Ilyen a rét.”
Mi volt az őseredeti cél, küldetés, amire létrejött a Miénk a rét! rendezvény?
A legfontosabb az, hogy segítsünk az embereknek kapcsolatot teremteni a természettel. A hagyományteremtő
szándék is fontos volt. Chernel István a Chernel-kertet választotta ki az első Madarak és fák napja rendezvényre, és Kőszegen ennek a jeles napnak azóta is kitüntetett szerepe van.
Csak úgy lehet megvédeni a természeti értékeket, ha megismertetjük és megszerettetjük a természetet a
gyerekekkel. Ráadásul a gyerekek tudják visszakanyarítani a szülőket is. Ezért jó, hogy a családok számára
nyitott a rendezvény, és nem csak egy gyerekeknek szóló akadályverseny jött létre.
A ma megfogalmazható cél az évek alatt alakult-e olyanná ami, vagy már a legelején is kikristályosodott,
hogy milyen célokat szolgál a Miénk itt a rét!?
Fő céljaink már a kezdetekkor megfogalmazódtak, ezeket ma sem gondoljuk másképp. A minőség színvonalának javításán viszont folyamatosan fáradozunk, hogyan lehet élvezetesebbé, gördülékenyebbé, szebbé,
kényelmesebbé tenni a programot. Megjelenésében egységesítettük, sátrakat vettünk, a rendezvény saját
logójával ellátott termékekkel láttuk el a személyzetet. A látogatók létszámával együtt az önkéntesek számát
is növelnünk kellett.
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Sosem tettük ki nyilvánosan a polcra, hogy mi a háttérszerepe a Rétnek. Mi tesszük a dolgunkat, és nem rágjuk
az emberek szájába, hogy miért is kellene megszeretniük a rétet. Ahhoz nem is adnám a nevemet szívesen, hogy
ezt a rendezvény közvetlenül kommunikálja. Csak burkolt kommunikáció jöhet szóba, és ezt meg is tesszük.
Minden feladattal van egy hátsó szándékunk, a játék szimbolikákkal érteti meg a résztvevőkkel, hogy a Rét
érték, kötődés, otthon.
Hogy látja: miben áll a Miénk itt a rét! sikere?
Rácsodálkozás, végtelen szabadság érzése, a rét nagy térélménye! A kőszegiek rácsodálkoztak, hogy a rét is
milyen gyönyörű, a kőszegiek tudatát kitágította, hogy egy kaszálórét is adhat szép panorámát, jó élményt.
A sikert bizonyítja, hogy sokszor kimentek maguktól is kirándulni a rendezvény után is.
Számunkra az érzelmi kötődés kialakítása az elsődleges, nem az ismeretterjesztés. Kilépni a megszokott
keretekből. Kicsit időtlenségbe lépni, kicsit együtt lenni, egymásra figyelni, a természetre hangolódni. Egy életérzést kívánunk adni; milyen egynek lenni a természettel.
Azon nem folyik szakmai vita a csapaton belül, hogy mi legyen az arány: mennyi tudásközlés, mennyi érzelem.
Mindig a játékosság volt a lényeg, melléktermék volt a versengés, melléktermék, hogy mennyit tanult a gyerek.
Az érzékszervi tapasztalatok és élményszerzés volt a lényeg. A Rét életérzés.
Elegendő az is, ha a képi memóriába el tudják raktározni a gyurgyalag kinézetét, a tövisszúró gébics formáját.
Az ismeretátadás közvetett módon történik. A sikert szavatolja egy jól eltalált arány a szórakozás és a tartalom között, a mélység és a felületesség emberi aránya van jelen. A lustálkodás, és a munka, a heverészés,
és a mozgás.

Elindul egy család a vetélkedő ösvényén (Fotó Erdő-Tóth Zsófia)

Mi az a néhány vagy éppen egyetlen vonás, amely a Miénk itt a rét!-et megkülönbözteti minden más
kültéri szemléletformáló rendezvénytől?
A már említett Rét-életérzés. Amiben benne van a helyszín bája, az érzékelhető világ, a játék izgalma, a mozgás
öröme... Mindez közvetlenül és végtelenül egyszerűen tálalva, minden mesterkéltség nélkül.
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1.4 És milyen maga a Rét? – A kőszegi Alsó-rét természeti értékei
Évente egy alkalommal, a Madarak és fák napján megnyílik az érdeklődők számára egy csodálatos, természetvédelmi oltalom alatt álló terület: ez a kőszegi Alsó-rét. A rét a Kőszegi-hegység lábánál helyezkedik el, az egykor oly jellemző kaszálórétek egyik utolsó reliktumaként. A múlt századokban a hegyalji
területet szelídgesztenye ligetek és kaszálórétek tarkították. Azóta a gesztenyefák jelentős részét egy
gombabetegség pusztította el, a rétek pedig a beszántás vagy beépítés sorsára jutottak. Annak ellenére,
hogy a kaszálók és legelők évszázadók óta emberi használat alatt álltak, a kíméletes, extenzív gazdálkodásnak köszönhetően egy fajgazdag, élettől nyüzsgő életközösség alakult ki rajtuk.
A még megmaradt rétek a Gyöngyös-patakkal együtt a Gyöngyös-patak és kőszegi Alsó-rét különleges
természetmegőrzési terület (HUON20020) néven 337 hektár kiterjedésben a Natura 2000 ökológiai hálózat részét képezik, és országos jelentőségű természetvédelmi terület. A terület biológiai értékét mutatja,
hogy olyan közösségi jelentőségű élőhelyek fordulnak elő itt, mint a sík-és dombvidéki kaszálórétek,
vagy a kékperjés láprétek. Kiemelt természetvédelmi jelentőségű a sötétaljú (Maculinea nausithous) és a
vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius), valamint az erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) jelölőfajok
itteni előfordulása. A patak menti üde erdők szegélyében jelentős állománya található a kis apollólepkének (Parnassius mnemosyne) is. Nemcsak rovarvilága értékes, hanem gerinces faunája is említést érdemel. A kétéltűek közül a sárgahasú (Bombina variegata) és a vöröshasú unka (Bombina bombina) is jelen
van, a patak mentén pedig a szerencsések vidrával (Lutra lutra) is találkozhatnak. Talán a legfontosabb
zoológiai értéke a területnek a kaszálóréteken rendszeresen fészkelő, rejtőzködő életmódú haris (Crex
crex). Költési időszakban jellegzetes kreksz-kreksz hangja elmaradhatatlan eleme a rét esti hangulatának.

Fehér sáfrány (Fotó Kóródi Blanka)

Az Alsó-rét keleti oldalán a vízfolyások, árkok közti kiterjedt kaszáló- és mocsárrétek jó természetességűek, vegetációjuk fajgazdag. A franciaperje (Arrhenatherum elatius), réti ecsetpázsit (Alopecurus
pratensis) és réti perje (Poa pratensis) mellett számos réti virág is megtalálható, mint a réti boglárka (Ranunculus acris) vagy a margitvirág (Leucanthemum vulgare). A gyakori fajok mellett sok védett,
illetve ritka növényfaj is megtalálja itt életfeltételeit, mint a szibériai nőszirom (Iris sibirica), zergeboglár
(Trollius europaeus), bozontos kutyatej (Euphorbia villosa) vagy a gyepes (Carex cespitosa) és zsombéksás
(Carex elata). Az apró termetű, tavasszal virágzó fehér sáfrány (Crocus albiflorus) hazánkban
kizárólag itt él.
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Annak ellenére, hogy a hegylábi féltermészetes élőhelyek jelentős része elveszett az elmúlt
évtizedekben, szerencsére a kőszegi Alsó-rét a
Kőszegi Tájvédelmi Körzet részeként a környező
megmaradt élőhelyekkel még egy megfelelő
ökológiai hálózatot tud fenntartani. A Miénk itt a
rét! helyszínének szomszédságában helyezkednek
el a Doroszlói-rétek. A két terület hasonló történelemmel rendelkezik. A Doroszlói-rétek hajdanán fajgazdag legelők, kaszálók voltak. A helyi állattartás visszaszorulásával szántóföldi művelés
alá vonták, majd fokozatosan felhagytak a vízjárta terület használatával. Jelentős része becserjésedett, áthatolhatatlan bozótossá vált, valamint idegenhonos özönnövények is megjelentek.
„A Doroszlói-rétek helyreállítása Kőszeg-hegyalján” KEHOP projekt keretében az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság két évig tartó rekonstrukciós
munkával 70 hektáron állította helyre Kőszeghegyalja egykori legszebb gyepterületét. Az extenzív állattartás visszahozásával ezek a gyepek
újra a biológiai sokféleség fenntartásának szolgálatában állnak. A rét déli határán helyezkedik el
az Abért-tó, kiemelt madártani jelentősége, hogy
Magyarországon egyedül itt fészkel rendszeresen
a karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus).

Szibériai nőszirom (Fotó Kóródi Blanka)

Zergeboglár (Fotó Kóródi Blanka)
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2. A siker alkotórészei
2.1 A csapat
Kiderül ismét, hogy minden az alkotó embereken múlik! Egy humanisztikus rendezvény csak egy
humanisztikus szervezőcsapat alkotása lehet.
A rendezvény szekerét egy ötösfogat kezdte húzni 2008-ban. Az ötletgazdák és szervezők közül mélyinterjú készült öt kulcsszereplővel. Mindegyik interjú másfél-két órát tartott. Minden beszélgetés különkülön is nagyon tanulságos volt, de az öt szereplő egymáshoz viszonyítva világított rá néhány fontos
emberi tényezőre, amely a rendezvény sikerét szavatolta. Mielőtt feltárnánk a megállapításainkat, az
Olvasót megpihentetjük egy játékkal.

AKTIVITÁS
A magyar ötösfogat lovainak az elnevezését kell
kitalálni, illetve azon ötletelni, hogy melyik lónak
milyen kitüntetett szerepe van a vontatásban (például
kormányzás, fékezés, hegymenetben fordulás stb.).
Írja be az alábbi négyzetekbe a fogatban szereplő lovak
betűjelét! Figyelem! Csak öt ló van, de hat választási
lehetőség. Az egyik elnevezés nem az ötösfogat része.

GYEPLŐS

szerepe:_______________________________________________________________

NYERGES

szerepe:_______________________________________________________________

RUDAS

szerepe:_______________________________________________________________

SZÉLHÁMOS

szerepe:_______________________________________________________________

OSTORHEGYES

szerepe:_______________________________________________________________

EMBERTÜLSŐ LÁNCOS

szerepe:_______________________________________________________________

Megoldás a lap alján.
A széltében befogott négyesek és nyolcasok (elöl és hátul is négy-négy ló) csak az Alföldön járhattak,
mert csak az ottani széles utakon fértek el. A Nyugat-Dunántúl keskeny útjain egymás mögé rendezték
a fogatolt lovakat. A neveket kitalálni nem könnyű, távol élünk már ettől a világtól. Viszont hajlamunk
van mindenhez okot, szerepet, funkciót rendelni. Pedig nem feltétlenül van ilyen. Egységben az erő, így
valójában minden ló kitüntetett szerepe abban fogalmazható meg, hogy miként tudnak a csapatmunkába bekapcsolódni!
Nem a kiemelt szerepek hangsúlyosak, hanem a szinkronitás. A fogat vezére a gyeplős, segítője a nyerges.
Ezek tapasztalt lovak, de ők is húznak, mint a többi. Minden ló egyéniség, de csak egységben lépve tudnak előre haladni. Kooperatív munka viszi őket előre. Hiába próbálna bármelyik kitűnni, hiába próbálná
a többit leuralni, lehagyni, csak egymáshoz alkalmazkodva tudják ötlóerős vonóerejüket, kitartásukat,
gyorsaságukat kiaknázni. Mindegyik ló egy irányba húz, és nincs benne szélhámos vagy lógós, mindegyik
húz. (A szélhámos vagy lógos a B jelű rudas mellé lenne bekötve egy hatosfogatnál).
D, A, B, X, E, C
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Milyen az ötös fogat a mi esetünkben? – karakterrajzok
Először is, könnyen lehet, hogy mostanra ez nem is ötösfogat, hanem hatos, nyolcas vagy tízes. Hiszen
az eredeti szervezőcsapat szerencsére folyamatosan bővül. De öten biztosan az elejétől húzzák a hintót.
Az öt főből (Bogáti András, Harsányi Krisztián, Kóródi Blanka, Dr. Németh Csaba, Somogyi Györgyné
Katalin) szinte mindenki a kezdetektől jelen volt a rendezvény fejlődésénél. Az öt megszólaltatott személy,
aki a mozgatórugója az évenként megrendezett eseménynek, sok szempontból hasonló hullámhosszon
rezonál. Ez a harmónia fontos a rendezvény összhangja és stabilitása szempontjából. Tehát
a szerencsének abban van jelen esetben szerepe, hogy ezek a személyek kerültek össze egy
fogatba, és egy irányba húztak.
A mélyinterjúkat áttekintve elmondható, hogy a szervezőcsapatból mindenki humanisztikus (az embertársak énjének kibontakozásán fáradozó személy), kissé filozofikus hajlamú, de a megközelítéseikben nem radikális. Vagyis nincsenek kizárólagosságok, nincsenek akadályt jelentő megmerevedett
meggyőződések, hanem nyitottak és érzékenyek arra, hogy mindenféle gondolati áramlattal legalább a
megismerkedés szintjén találkozzanak, érintkezzenek.
A szervezők rendelkeznek önkritikával és önreflexióval. Ez talán az emberi értékek közül az egyik legbecsesebb. Magukat képesek kívülről is nézni, képesek korrigálni, belátni. Vezetők esetén az önkorrekció
képessége stabilizálni tudja a közösséget, a jelen esetben a rendezvényt.
A technokrata megoldásoktól tartózkodnak a szervezők. Tehát a technológiai újításokat – és ezekből bőven kijutott az elmúlt tizenhárom év során – nem engedik eluralkodni a rendezvény szellemiségén. Ez a fajta konzervativizmus ebben az esetben nagy erény, mert hű tudott maradni a rendezvény az eredeti célkitűzéseihez. Nem azt akarták a Miénk itt a rét! rendezvénnyel közvetíteni, hogy hogyan lehet a tudást okos eszközökkel otthon az ágyból is elsajátítani, hanem éppen
a fizikai kapcsolatot, a kintlétet, a valódi élményszerzést, az érzékszervi bevonódást igyekeztek az előtérben tartani.
Élményalapú, érzelmekre ható megközelítés. A tudásátadás helyett az érzelmi elköteleződésbe vetett
hit formálta a rendezvényt. Ebben minden megszólaltatott egységesen nyilatkozott.
Magasfokú kooperációs hajlam, megoldásközpontúság és csoport szinten diplomáciai készség.
A mikromenedzselés mellőzése. Ez utóbbi azt jelenti, hogy mindenki képes feladatokat delegálni,
képes hátralépni olyan funkcióktól is, amit ő talált ki annak idején, aminek ő volt a szellemi atyja, s ő
lehetne a gondnoka örökkön örökké. Ehelyett inkább átadja valakinek, akinek szintén van rá kapacitása,
esetleg más rálátása, vagy egyszerűen csak az előbb említett önreflexió hatására úgy érzi, hogy neki már
más szerep jut a működtetésben. A mindent kontrollálni akaró – egyébként öngyilkos stratégia, ami a
közös munka halálához szokott a legtöbb esetben vezetni – itt egyáltalán nem jellemző.
Fogékonyság a spirituális, anyagon túli, művészi megközelítésekkel való kísérletezésre.

Megszívlelendő jó gyakorlatok
Nagyon lényeges személyzeti ügy, ha úgy tetszik államigazgatási tanulság, hogy a
nemzeti park kőszegi irodájának létszáma csökkenés helyett inkább gyarapodott az
elmúlt évtizedben. Tehát a nemzeti park személyi állományában erősödni tudott –
néhány esetben olyanokkal, akik diákként vagy fiatalként önkénteskedtek az első Rét
eseményeken. Ez a létszámbeli stabilitás a natúrpark esetében is elmondható. Talán
azért is szentelünk ennek a megfigyelésnek kiemelt figyelmet, mert a rendszerváltás
óta tendencia, hogy az infrastrukturális háttér fejlesztését nem követi a személyi
állomány fejlesztése. Egyre több és szebb épületben, egyre több feladatot egyre
kevesebb embernek kell megoldania. A fokozódó terhelés nemes kezdeményezések idő
előtti megszürküléséhez, elhalásához, kiégéshez vezet. Tanulságként szolgál hát, hogy
mindenekelőtt az emberi feltételek meglétét kell biztosítani.
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Megbecsült önkéntesek
Bogáti András

(Alelnök, Írottkő Natúrparkért Egyesület)

Bogáti András, alelnök, Írottkő Natúrparkért
Egyesület (Fotó Dr. Klein Ákos)

Természetvédő civil, túravezető, az Írottkő Natúrparkért
Egyesület alelnöke, polgári természetőr. Rendszeres
önkéntese az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnak.
Önkéntesként iskolákban, óvodákban tart természetés állatvédelmi érzékenyítő előadásokat. Folyamatosan
képezve magát, többek között fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek számára élménypedagógiát tanul.
Főállásban épületgépészettel foglalkozó vállalkozó, ahol
a gazdaságos technológiákat részesíti előnyben, és újrahasznosított papírbefúvásos hőszigeteléssel csökkenti az épületek energiaigényét. Polgári természetőrként
sérült védett állatokat ment, több túraegyesült tagja és
önkéntes túravezetője Vas megyében. Tevékenységeiért
a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gáyer Gyula
emlékplakettel, 2019-ben Kőszeg Város Önkormányzata
kitüntető oklevéllel ismerte el a munkáját.

„Én mindig önkéntesként veszek részt a rendezvényen, egyet sem hagynék ki. Úgy érzem, kapocs vagyok a két
főszervező között, mivel a natúrparknál is tisztségviselő vagyok, és a nemzeti park számára is hosszú ideje
önkénteskedem.
Nem fáradtam bele egyáltalán abba, hogy évről évre mindig jönni kell. Akkor bántódnék meg, ha nem hívnának.
Amikor megtudom, hogy milyen állomáson fogok teljesíteni, mindig felkészülök az adott témából. Nem lehet
felkészületlenül érkezni. Viszek magammal könyveket, mindent, amivel a gyerekek érdeklődését, kérdéseit ki
lehet elégíteni.”
A csapat részesei az önkéntesek is. Kivételes önkéntes kultúra jellemzi ezt a rendezvényt és
a szervezőcsapatot. Aki önkéntesként segített ebben a munkában, annak megbecsülése mindig kiemelt helyen szerepelt.
A beszélgetésekből kiderült, hogy a költségvetésben kettő kulcsfontosságú tétel szerepelt, amelyre mindig pénzt kellett szerezni: a résztvevők támogatott kijutása a helyszínre (Dotto bérlés) és az önkéntesek
ellátása a rendezvény ideje alatt. Fontos, hogy érezzék: ha akár csak egyetlen napon keresztül dolgoznak
egy jó ügyért, már akkor elismerés illeti őket. Az önkéntesek mindig részt vettek a díszvacsorán, kiemelt köszönetet mondtak nekik. A nemzeti park igazgatója a natúrpark elnökének aláírásával közösen
köszönőlevelet küldött számukra.

Megszívlelendő jó gyakorlatok
Nehéz feladat az állomásokra szakmailag képzett állomásvezetőket találni. Lényeges,
hogy az állomáson ülők között legalább egy fő jól értsen az emberek nyelvén, nyitott
legyen, megnyílásra tudja bírni a látogatókat. Derítsék fel a játékosokat, őrizzék meg,
sőt idézzék elő mindenki jókedvét. Egy pontatlan válasz ne megszégyenülést váltson
ki, hanem jókedvet, további gondolkodást. Ha kell, mint a jó professzor, feleljünk mi
a saját kérdésünkre, de úgy, hogy a látogató azt érezze, ő is benne volt a válaszadás
folyamatában!
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2.2 A siker további komponensei
• Nem növekedésközpontú a szervezőcsapat, így a rendezvény maga sem. Óriási érték, ha egy rendezvény tudatosan képes meghatározni saját növekedésének a korlátait. Jelen esetben a nyolcszáz
fő körüli látogatói létszámot, az állomások számát, az infrastruktúrát, a kőszegi célterületet elegendőnek tartják a szervezők.
• A rendezvény hű maradt eredeti céljaihoz. A hazai természetvédelemmel vagy fenntarthatósággal
kapcsolatos rendezvények életkoráról elmondható, hogy tizenhárom év folytonosság komoly teljesítmény és nagy érték.
• A célrendszerben nem volt nagy változás. A nagy célok és keretek megmaradtak. Hogy mivel
lett kitöltve a sátrakon belül az egyes állomások tematikája, minden évben megújult. Ez a kettősség
nagyon fontos abból a szempontból, hogy aki kimegy a rétre évről évre, az biztonságban érezheti
magát, mert tudja, hogy mire számíthat. A szisztéma ugyanaz, de a tartalom mindig új és érdekes lesz
számára. Nem kell attól félnie, hogy a következő évben hirtelen egy színpadon találja magát, ahol
valamilyen kényelmetlen csapatversenyben kell majd produkálnia magát, mert erre kényszerítik a
szervezők, hanem egy jó, komfortos helyzetbe csöppen, ahol viszont nem fenyegeti az unalom, mert
tudja azt, hogy újdonságok veszik majd körül.
• A fenti ponthoz kapcsolódik, hogy nem települhetnek a rendezvényre szolgáltatások. Nem árulnak hot dogot, nincs üdítőautomata. Mi ez, ha nem burkolt környezeti nevelés? Nem teszik ki fennhangon hirdetve a szervezők, hogy „hotdogmentes rendezvény”. Az odaérkezők azt fogyasztják, amit
magukkal vittek, és éppen annyi hulladékot visznek vissza a táskájukban, amennyivel érkeztek.
• Egyediség. Semmi tipikus nem vált a Rét részévé (pl. ugrálóvár). A cél mindig az volt, hogy a Rét egyedi legyen, ne fedjen át egy közös elem sem egy falunappal vagy fesztivállal. Azért jöjjenek az emberek
el, amit csak a kőszegi Alsó-rét tud kínálni. Ettől válik értékké, ettől válik pótolhatatlanná, és ez fog
fontos szerepet játszani az erős kötődés kialakulásában.
• N
. agy kudarcok vagy csoporton belüli széthúzások nem rontották meg a Rét légkörét. Voltak konfliktusok, amiről mindenki említés szintjén beszámolt, de olyan nagy forradalmi helyzet nem alakult ki,
amikor megoldhatatlan ellentétek támadtak volna. A szervezők diplomáciai érzékenysége átsegítette
a rendezvényt a kisebb-nagyobb ellentéteken.
• Az 5-6 fős szervezőcsapat egy ideális csapatméret, többek között a fent említett konfliktuskezelés
szempontjából is. Hatékonyan lehet megbeszélni, kormányozni, nincsenek parttalan beszélgetések,
tisztázatlan szerepek és felelősségek.
• Az Írottkő Natúrparkért Egyesület és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság közti hosszú távú partnerség alapfeltétele, hogy a rendezvény működjön. A két szervezet egymást erősíti, megvan mindenki
személyre szabott feladata. Példás az állami intézmény és a civil szervezet együttműködése.
• N
. agyon jól eltalált arányban keveredik a mélység és a felületesség a rendezvényben. Az interjúk során hangzott el egy észrevétel: „A természet iránt érdeklődő átlagember azért mégiscsak
felületes. Nem feltétlenül érdekli őt az, hogy a szibériai nőszirmot megnézze, és abban különlegességet lásson csak azért, mert az természetvédelmi oltalom alatt áll ahhoz képest, mint hogyha az indás ínfűnek a szintén gyönyörű, csak kisebb virágait nézi meg.” Tehát ilyen szempontból
felületesek, s emiatt nem érdemes a látogatókat túlterhelni fölösleges információkkal. De nem is
megengedhető kiüresíteni, sekélyre tervezni a programot. Ezt a mélység-felületesség kettőst jól
kiaknázzák a könnyed játékok,és a mélyökológiával operáló spirituális,kicsit a szellemi világba nyúló táblák
és üzenetek.
• Ötletes játékok. Az emberek szeretnek játszani. Az évről évre megújuló játékok a rendezvény lelke. Az ötletelésen túl a kivitelezést is helyben oldják meg, minimális költségből, rengeteg innovatív
anyagot felhasználva.
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2.3 Társadalmi, regionális adottságok (madarászváros)
Harsányi Krisztián

(osztályvezető, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság)

Harsányi Krisztián tájegységvezető, Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság (Fotó ŐNPI archívum)

1982-ben született Kőszegen. Gyermekkorában sokat járta a határt édesapjával, horgászbottal vagy
gombászkosárral felszerelkezve. Az első találkozása a
természetvédelemmel a ’90-es évek közepén, hatodik
osztályos diákként történt, amikor Dr. Németh Csaba
természetvédelmi tábort szervezett a kőszegi gyerekeknek. Zoológus végzettségét a Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Karán szerezte. A Miénk itt a rét!
rendezvényen eleinte önkéntesként vett részt. Néhány
évnyi budapesti karrierút után visszatért Kőszegre, és
2014-től tájegységvezetőként tevékenykedik az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság Észak-Vasi Tájegységében.
Legkedvesebb szakterülete a gyakorlati ragadozómadárvédelem. Szakmai tevékenységét 2020-ban Pro Natura
emlékplakettel ismerték el. Szabadidejét legszívesebben
a természetben, családja körében tölti.

Hogy látja: miben álla a Miénk itt a rét! sikere?
„Ez nem valakiknek lett kitalálva, hanem a KŐSZEGIEKNEK! A helyi embereknek, a helyi lehetőségekre, helyi
tradíciókra építve. Mindig jól sikerült eddig az összes rendezvény. Millió emlék mondatja ezt velem, például
amikor egy babakocsis hölgy a legnagyobb esőben is remekül volt, köszönte szépen, de nem kérte, hogy autóval
vigyük ki a rétről. Egy ilyen visszajelzés a szervezőknek is nagyon nagy élmény.
A kezdetektől sikerült megtalálni a megfelelő arányokat. Nem egy olyan rendezvény, amit éveken keresztül csiszolgatni kellett, hanem rögtön működött. Az adottságok nagyon fontosak. Kőszeg maga is fontos.
Megszokott, hogy két generációval feljebb is a madarászat nem úri hóbort volt, hanem tisztelet övezte ezeket
az embereket. Chernel István, Herman Ottó, Bechtold István, Horváth Ildikó néni, a Chernel-kert maga. Van
egy kódolt nyitottság az emberekben. Ez a tradicionális társadalmi elfogadottság a madarászokkal szemben
kivételes, talán azt is mondhatjuk, hogy eltér a magyar átlagtól. És ez nagy helyzeti előny!”
A Miénk itt a rét! egy kőszegikum. Kőszeg olyan történetiséggel rendelkezik, hogy méltán nevezhetjük
ornitológus-városnak. Olyan polgári hagyománya van a madarászatnak, ami nem azt a reakciót váltja
ki a kőszegi lakosok jelentős részénél, hogy - hű, micsoda csodabogarak ezek, mivel foglalkoznak?
Elismertséggel, tisztelettel társul a madarakkal való természetvédelmi és oktató munka, nem kell
megküzdeni azokkal a sztereotípiákkal, amelyek lehet, hogy egy alföldi mezővárosban felmerülnének
egy újonnan bevezetett program elfogadtatásakor. Hagyományokat teremteni sohasem elkésett dolog!
De egyszer el kell kezdeni!

Megszívlelendő jó gyakorlatok
A rendezvényre készült pár soros lakossági meghívó szövegezése lényeges. A szervezők
tudatosan nagyon vonzó tartalmú üzenettel töltik meg a hirdetményt, amelyben azonnal választ adnak benne azokra a kérdésekre, amelyek szerintük első olvasatra felmerülhetnek a látogatást tervezőkben: lesz ösvény, nem leszel vizes, sáros, lehoz a Dotto,
nem kell autóval jönni. Ez a megközelítés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, mert
sokkal kevesebb félreértés adódott az eddigiekben a nem megfelelő információáramlásból fakadóan.
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Chernel István (1865-1922). Kőszeg város szülötte és lakója volt. Magyar ornitológus, a Magyar Királyi
Madártani Intézet főnöke, miniszteri tanácsos, Sopron vármegye törvényhatósági bizottságnak a
tagja. 1890-től vett részt a Herman Ottó által szervezett madárvonulási megfigyelésekben. Még ez
évben az 1891-es budapesti II. Nemzetközi Ornithológiai Kongresszust előkészítő bizottság tagjává
választották, ő lett a bizottság titkára.
Létrehozta a Vasvármegyei Múzeum természetrajzi osztályát, és ő lett az osztály első őre, 1908tól 1912-ig. Ez alatt alakította ki az intézmény Vas megye madárvilágát bemutató preparátumgyűjteményét.
Mintegy 2000 preparátumból álló gyomortartalom-gyűjteményét a Magyar Ornithologiai Központnak adományozta. 1916-ban, Herman Ottó halála után ő lett a központ vezetője [11].
Herman Ottó (1835-1914) magyar természetkutató, zoológus (ornitológus, ichthiológus, arachnológus), néprajzkutató, régész és politikus. Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyjának is nevezték. Már fiatal korától vadászott és végzett madármegfigyeléseket. Kőszegen például egy azon a vidéken ritkaságszámba menő ugartyúkot (Burhinus
oedicnemus) ejtett el, és azt kitömve Chernel Kálmánnak adta. Illetve Kőszegen fényképészetet nyitott, amelynek rövid működtetését követően innen tért át főállású muzeológussá a kolozsvári Erdélyi
Múzeum Egyletnél.
Bechtold István (1927-1991) Kőszeg szülötte. Ornitológus, solymász. Madártani szervező és tudományos munkásságát ezzel párhuzamosan, végig amatőrként végezte. Főleg Kőszeg környékének
madárvilágát kutatta, de csak a legjelentősebb eredményeit publikálta. Madárkórházában sérült
madarakat ápolt. Külső munkatársként a szombathelyi Savaria Múzeumnak is dolgozott, most ez
az intézmény őrzi száznál is több madárpreparátumát. Ő készítette el a Kőszegi Tájvédelmi Körzet
élővilágának első összegzését.

A Rét életérzés (Fotó Dr. Németh Csaba)
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2.4 Logisztika, infrastruktúra, költségek
A szervezők komolyan veszik, hogy minimális környezeti terheléssel járjon a rendezvény lebonyolítása. A kétnapos rendezvény után csak a rétbe kaszált ösvények tanúskodnak az eseményről.
A kilátogatókat az ingyenes közösségi közlekedési lehetőség (Dotto) igénybevételére biztatják. A helyszínen csak gyalogosan vagy kerékpárral lehet közlekedni. Táblák hívják fel a figyelmet a védett természeti
terület határaira és a védett értékekre. Az ösvényeken hulladéktárolókat nem helyeznek el, a keletkezett
szemetet az indítópontig, illetve haza kell vinni. Mobil WC-t biztosítanak, és csak a szükséges mennyiségű szóróanyagot bocsátják a szervezők az odalátogatók rendelkezésére. A kellékeket több éven át
használják. A réten fix alapozású zöldmezős beruházás nem történt az eseménnyel összefüggésben.

A rendezvény összképét meghatározó díszlet maga a májusi pompában virító 70 hektáros gyepterület. Az
egyes állomásokon felállított különleges, félgömb alakú sátrak hálózata egyszerre emelkedik ki a horizontból és illeszkedik bele a tájba. A felhasznált eszközök emberléptékűek, legtöbbször kézzel, természetes anyagokból készülnek, és újra felhasználhatók. Az egyes állomásokat például fatáblákra elhelyezett,
kézzel festett, madarakat ábrázoló vászonképek jelzik.

Beérkezik a városi kisvonat, a Dotto (Fotó Dr. Németh Csaba)

A Rét állomása. Az állomást kézzel festett madárkép jelzi. A tábla alatt a sorukra várakozó gyerekek ülnek a réti fűben.
A sátor árnyékot nyújt a két napig helyszínen tartózkodó állomásvezetőnek és önkénteseknek. A sátor alatti padokon zajlik a foglakozás.
(Fotó Erdő-Tóth Zsófia)
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A szervezési feladatok két szervezet stábja között oszlanak meg: az Írottkő Natúrparkért Egyesület végzi
a csoportok összehangolását, vagyis azt, hogy melyik osztály jöjjön melyik után, illetve az intézmények
levélben történő kiértesítését. A pedagógusokkal való kapcsolattartás is elsősorban a natúrpark feladata.
Az állomások kialakítása, a gyalogösvény kikaszálása, a helyszín biztosítása a nemzeti park reszortja.

Megszívlelendő jó gyakorlatok
A szervezők magasra helyezték a mércét. Kivitelezésben és tartalmi szempontból
nem megengedhető a „gagyiság”. Hisznek az egységesség erejében. A szervezettség,
a megjelenés átgondoltsága biztonságérzetet ad az ide érkezőknek. A minőséget
a külsőségekben is meg kell jelentetni (pl. logó, menetlevél, látogatóirányító táblák,
nagy molinó, egyenpóló stb.). Ezt a tudatosságot visszaigazolják az emberek is: érzik
ezen keresztül, hogy nem mindegy, hogy érzik itt magukat. Az apró részletekből derül
ki, hogy komoly és megalapozott rendezvényről van szó.

(Somogyi Györgyné Katalin elmondása alapján)
„A költségek előteremtése kezdetben kizárólag állami pályázatokból történt: rendszeresen pályáztunk Zöld Forrás pályázatra a valaha volt Környezetvédelmi Minisztériumhoz. Többnyire nyertünk is.
A legutolsó évekig, még az előtt, hogy a nagyobb költségvetésű PaNaNet [14] pályázatok nyertek volna, végig úgy működött a forrásteremtés, hogy a natúrpark pályázott, a nemzeti park pedig adta a
szakmaiságot. A nemzeti park igazgatói nagyon rugalmasan kezelték ezt a rendezvényt: munkatársakat, autókat küldtek, maguk is eljöttek. Ritka jó kapcsolat alakult ki, a rivalizáció nem volt jellemző.
Ez a siker egyik kulcsa: a civil és állami szereplők együttműködése.”
„A 3. év után úgy pályáztunk, hogy az óvodásokat nem lehetetett kihagyni. Nekik ugyanis segíteni kellett a
kijutásban. Megpályáztuk, hogy egy Dottót (diesel városi kisvonat) tudjunk bérelni. Az iskolások meg tudták
tenni a kivezető háromkilométeres utat, de az ovisoknak kell a kisvonat.”
„Olyan év is volt, hogy semmit sem nyertünk, de akkor is megtartottuk a rendezvényt. Csak a Dotto bérlése
250 000 Ft. A Dotto költsége után az önkéntesek ellátása volt a második legfontosabb tétel. Ezt sosem spóroltuk el. Végül pedig apró ajándékok a nyerteseknek, természetvédelmi szakkönyvek, tollak, ceruzák, pólók,
a pénzkerettől függően. A családok is kaptak valami kis apróságot. Az emlék fontos, életben tartja az
eseményt a következő évig.”
„A PaNaNet ugrás volt a költségvetés szempontjából. Nyitott sátrakat szereztünk be, sörpadokat, az arculatra is figyelni kezdtünk. Négyszáz kitűzőt csináltattunk, az utolsó években a családok számára is készültek
apró ajándékok. Mostanra megvan az infrastruktúra, csak a szállítást kell megoldani. A játékok elkészítéséhez
szükség van alapanyagok költségére is, de rengeteg játékot házilag, újrahasznosított tárgyakból oldunk meg.
A játékokat azután újra lehet használni például városi gyereknap során.”
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3. Visszajelzések
3.1 Pedagógusok visszajelzései
Mivel a Miénk itt a rét! rendezvény szerves része lett Kőszeg közoktatási intézményei tavaszi programjainak a Madarak és fák napja alkalmából, fontos megtudni: mit gondolnak az osztályaikkal kilátogató
pedagógusok a rendezvény pedagógiai hasznáról. 2021 szeptemberében online kérdőívet kapott minden
kőszegi oktatási intézmény: óvodák, általános iskolák és középiskolák.
Nyolc intézmény tizennégy pedagógusa töltötte ki az anonim kérdőívet, és osztotta meg véleményét,
javaslatait a szervezőkkel. (Bersek József Általános Iskola, Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium, Dr. Nagy László EGYMI, Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola,
Gyöngyös-kert Óvoda (Gencsapáti), Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola (Gyöngyösfalu), Árpád-házi Szent
Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola
és Kollégium)
A válaszadók 57%-a négy-hat alkalommal, 36%-a hét-tizenhárom alkalommal vett már részt a rendezvényen, 93%-uk jelezte, hogy a jövőben vissza kíván térni az osztályaival a rendezvényre.
A leggyakoribb válaszok arra a kérdésre, hogy milyen céllal vitt ki iskolai csoportot a rendezvényre, a
következők voltak:
• Madarak és fák napja alkalmából ez volt a legkézenfekvőbb. (10 fő)
• Hogy jól érezzük magunkat a rét nyújtotta kellemes környezetben, virágok, lepkék és madarak
. között. (12 fő)
• Hogy ismereteket szerezzünk a természetről (11 fő).

Uzsonnázás egy hangyával együtt. (Fotó Erdő-Tóth Zsófia)

32

A válaszadók egyértelműen azt jelezték, hogy a feladatok a felsőtagozatosok számára voltak a
legérdekesebbek, korosztályhoz illők. Arra a kérdésre, hogy milyen javaslattal élnének, hogy egy-egy
korosztály számára a programot még lebilincselőbbé lehessen tenni, az alábbi válaszokat adták:
• Óvodásoknak még interaktívabb, látványosabb feladatok rövidebb távolságon.
• Voltak a korábbi években a tanulói aktivitást igénylő feladatok (gólyafészek-építés, szaglásízlelés, hallgatózás, patakhangok, gólyalábazás stb.), azok népszerűek voltak.
• Élő állatokkal, a közeli gokart pálya bevonásával.
• Szerintem az interaktív feladatok nagyon jók, tapasztalás útján szerzik a legtöbb ismeretet
. a gyerekek.

Emelje ki azt a legjobb emlékét a rendezvénnyel kapcsolatban, amelyre a mai napig szívesen
emlékszik vissza.
• A gyerekek beöltözhettek, földben kereshettek kincseket, a fűben különböző formájú dolgokat.
• Minden évben külön élmény nekem ez a program. Talán a legkedvesebb, mert játszva, jó hangulatban és időben, sok interaktív feladattal, hozzáértő emberekkel, odafigyeléssel töltünk el pár
órát itt a gyerekekkel. A legemlékezetesebb mindig az, amikor a gyakorlati ismeretek vidám,
vicces formában jelennek meg. Például gólyafészek építése, beöltözés, kincskeresés.
• Gólyatáplálék-keresés a fűben.
• A gyerekek jelmezekbe beöltözése, találkozás a mogyorós pelével.
• Minden alkalomra, amikor a gyerekek önfeledten jól érezték magukat. Például alsósoknál a jelmezes feladatok, keresgélős feladatok.
• A régészes kereső, a tücskös-szöcskés, a madárfelismerős.
• Kedves fogadtatás, gyerekközpontúság. Jó hangulat, vidámság.
• Az interaktív játékos feladatok, amikor beöltözhettek a gyerekek és Dottóval látogathattunk el
a helyszínre.
• Generációk találkozása – amikor a nyolcadikos osztályom találkozott a régi tanító nénijükkel, aki
éppen az aktuális osztályát hozta ki.
• Először láttam zergeboglárt.

Mitől egyedi a rendezvény?
14 válasz
14 (100%)
2 (14,3%)
6 (42,9%)
0 (0%)
9 (64,3%)
1 (7,1%)
1 (7,1%)
05

10

15

Arra a kérdésre, hogy miben fejlődhetne a rendezvény, a legtöbben (12) azt jelölték meg, hogy a helyszínen
pihenőhelyek, padok kialakításán, illetve az előzetes meghirdetésen és a Dottóval való kijutáson lehetne
még javítani.
A rendezvény egészére 10-es skálán pontozva 9,5 pontos átlagot adtak a pedagógusok.
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3.2 Látogatók visszajelzései
Huszonhárom válaszadó küldte meg a véleményét, egyenletes koreloszlással a 14 évestől a 68 évesig.
A válaszadók 70% aktív dolgozó korú, 17%-uk nyugdíjas, 9%-uk pedig egyetemista volt. 87%-uk nyilatkozott úgy, hogy vissza kíván térni a jövőben is a rendezvényre. 17%-uk 7-13 alkalommal, 52%-uk
4-6 alkalommal vett részt a rendezvényen.

Hányszor vett részt a Miénk itt a rét! rendezvényen?
23 válasz

52,2%

1-3 alkalommal

17,4%

4-6 alkalommal
7-13 alkalommal

30,4%

Önfeledt játék buborékokkal. (Fotó Harsányi Krisztián)
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A rendezvény jövőben kívánt fejlesztését az alábbiakban fogalmazták meg:
•
•
•
•
•
•
•

Gyerekeknek ugrálóvár, csúszda.
Elegendő pihenő, árnyékot adó sátor.
Az ovisoknak talán több időt kellene kint tölteniük magán a réten.
Több sikerélményt adni a felsőtagozatosoknak, ők a legtürelmetlenebbek.
Óvodás és alsós iskolások részére mozgásos feladatok.
Interaktív, játékos feladatok a kisebbek számára is.
Ne csak ovis és általános iskolásoknak való feladatok legyenek, hanem felnőtteknek, középiskolás
korosztálynak is.
• Idén a legjobban a madárkeresés tetszett a gyerekeknek, az óvodás korosztálynak is több hasonló
játék lehetne.
Emelje ki azt a legjobb emlékét a rendezvénnyel kapcsolatban, amelyre a mai napig szívesen gondol
vissza!
• A szervezők kedvessége.
• A természetben, élőben látni olyan növényeket, madarakat, amelyekről csak tanulmányainkból emlékeztem: fekete gólya, nőszirom, gyurgyalag.
Az évente megújuló, szellemes feladatok nagyszerűek.
• Óvodások részvétele, agilitása.
• Madárhangok felismerése.
•
•
•
•

A madárjelmezbe történő beöltözés.
Haris helyének beazonosítása hang alapján.
A szervezők családias, barátságos viselkedése.
Amikor dobogós helyezést értünk el egy nagy gyerekcsapattal a versenyben.
• Élvezték a gyerekek, akikkel kinn voltam.
• A zenekarok szerepeltetése jó ötlet volt.
Illetve a „személyzet” sokat adott hozzá. A kedvességük,
az általuk elmondottak.
A Miénk itt a rét! jellege és tizenhárom éves fennállása tagadhatatlanul országos szinten egy egyedi környezeti nevelési
programmá teszi a rendezvényt. A válaszadók által megadott
három leggyakoribb tulajdonság, ami különlegessé teszi, annak díjmentes látogathatósága, a folytonosan megújuló
játékfeladatok, és a helyszín egyedi mivolta.
A válaszadók 61%-a adott maximális 10 pontot, 21%-a
9 pontot, 13% 8 pontot a rendezvény egészére.
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3.3 Környezeti nevelő szakemberek visszajelzései
A Miénk itt a rét! rendezvény környezeti nevelő szakemberek előtti megmérettetésére a szokásos májusi
rendezvény helyett ősszel (2021. 10. 01.) került sor. Ekkor három dunántúli nemzeti park és több civil
szervezet környezeti nevelésben jártas szakemberei (tíz fő) látogattak el az Alsó-rétre, hogy egy négy
órás műhelytalálkozón betekintést nyerhessenek a program jellemzőibe. A találkozó kettős célja a rendezvény átültethető sikeres vonásainak terjesztése, illetve a rendezvényről alkotott első benyomások
megvitatása volt. A találkozó pompás nyárvégi időjárásban zajlott öt versenyállomás felállításával. Ezek
a körülmények lehetővé tették, hogy a résztvevők az osztályok és idelátogató családok látványa nélkül,
de maguk is átélhessék a Rét élményvilágát.
A műhelytalálkozót egy, a Humanisztikus Kooperatív Tanulás módszertanában jártas rendezvénymester
moderálta, ezzel is elősegítve ennek az együttműködésre fókuszáló pedagógiai megközelítési módnak a
széleskörű megismertetését.
A résztvevők visszajelzései a következőkre terjedtek ki:
• Az állomásokon a foglalkozások nem elsősorban készségfejlesztésre koncentrálnak, a játékok nem
teljesítmény-centrikusak. Szavatolt, hogy a résztvevők sikerélménnyel távoznak.
• A réten való séta, a környezet és az elhelyezett feliratok valóban lehetővé teszik, hogy résztvevők
lelassuljanak, átszellemüljenek.
• Tanácsként merült fel, hogy ahol a sétaösvény mentén rendszeres, hogy tumultus alakul ki, oda
önfoglalkoztató, felügyelőt nem igénylő pihenőhelyet és állomást érdemes betervezni, rövid idő
alatt teljesíthető feladatokkal.
• Felmerült továbbá, hogy néhány esetben a diákcsoportok vezetését ifivezetők vállalhatnák át
a pedagógusoktól. Ilyen módon a pedagógusok is, a diákok is kikerülnek rövid időre a szokásos
kapcsolatrendszerből, ami újabb energiák felszabadításához vezethet.
• A spirituális tartalmú táblák kihelyezését a résztvevők a többi állomás közé vegyítve tartják
megfelelőnek. Ha külön kört alkotnának, az egy újabb teljesítési kényszert jelenthet („még azt is
meg kell néznünk, siessünk!”).
• Kiemelték a válaszadók, hogy a program alacsony költségvetése, alacsony környezeti terhelése,
a játékok minősége példaértékű. Javasolták, hogy a módszertani kiadvány megjelenése mellett
gyakorlati képzést lenne érdemes tartani környezeti nevelőknek a Rét szemléletében.

Megszívlelendő jó gyakorlatok
Azok a játékok lehetnek a jövőben is nagyon hasznosak a résztvevők fejlődése, önbecsülése szempontjából, amelyekkel olyan készségeket is meg lehet mozdítani,
melyekre a hagyományos oktatás keretei között az iskolákban általában nincs
lehetőség. Ha vannak ilyen alkalmak, akkor azok a gyerekek is lehetőséghez jutnak
ügyességük bemutatásában, akik a klasszikus tanórákon gyakrabban szenvednek
a kudarctól (pl. figyelemzavaros vagy művészi hajlamú gyerekek). Az ilyen típusú
készségek kigyűjtése, és a rájuk szabott játékok megtervezése lehet a jövő egyik feladata, hogy a rendezvény minél inkluzívabb legyen. Az ilyen formán pozitív élménnyel
gazdagodó gyerekek a természetben eltöltött időhöz kötik majd sikeres szereplésüket.
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4. Innováció, jövőkép
4.1 Innovatív kísérletezés
Fel kell tennünk a kérdést: mennyire innovatív a rendezvény? Mai szemmel tekintve maga a rendezvény
talán nem is innovatív, mert minden összetevője már megjelent valahol. Léteznek máshol is szabadtéri
rendezvények, akadályversenyek, volt már kültéri verseny természetvédelmi területen, osztályok bevonásával, voltak már vetélkedők családoknak stb. Viszont 2008-ban ilyen módszerekkel, ilyen lelkülettel igenis nagyon újszerű volt az akkor még csak útjára induló rendezvény. Az akkori innováció mára
fegyverténnyé érett: a Miénk itt a rét! egy csaknem másfél évtizedes múltat maga mögött tudó, pótolhatatlan helyi társadalomformáló hagyomány lett. Hogy mostanra beért ide, az annak köszönhető,
hogy megfelelő időben indították útjára az akkori ötletgazdák. Mintha valamit megsejtettek volna abból,
hogy a rendszerváltást követő két évtizedben Magyarországon közel egymillió hektárral nő a természetből kihasított, beépített területek aránya, ami a biodiverzitást táji léptékben leginkább veszélyeztető
tényezővé lépett elő.

„Ez a rendezvény elsősorban azért jött létre, hogy a kőszegi Alsó-rétet a beruházási láztól
megmentse. Burkolt formában szerettük volna a kőszegi lakókat érzékenyíteni és hozzákötni
a területhez. Abban az elejétől egyetértettünk, hogy ezt a tervünket nem verjük nagydobra.
Bíztunk benne, hogy a szellemiség áthatja majd a résztvevőket anélkül is, hogy a szájukba
rágnánk: ez a terület pótolhatatlan mindnyájunknak.”

4.1.1 Ökofilozófia, spiritualitás, művészet és természet
„Az emberek mindenféle papolást elengednek a fülük mellett, a vészjelzésnél fontosabb,
hogy érzelmi kötődés alakuljon ki.”
A rendezvény játékai természetesen mind innovatívak. A lábpumpával kitekerhető vásári pödörsíp, mint
szívogató pödörnyelv a kacsafarkú szender kutyányi modelljén díjnyertes kellék, a gyerekek verhetetlen
kedvence. És a játékokon túl van még számtalan kezdeményezés, amely nagyon is újszerű. Így jelenik
meg a réten az ökológiai ismeretek egy másik szintje: az ökofilozófia.

„Szeretjük a határokat feszegetni. Erkölcsi, humanista, művészeti határok felé hogy lehet
a természetvédelem felől kitörni zenészek, spirituális vonalak segítségével.”
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Az állomások között sétáló vendég, ha éppen nem sietős a dolga – és ez lenne itt a cél – el-elidőzhet egyegy rövid, pár mondatos tábla előtt. Ezek az idézetek igyekeznek az ember és a természet kapcsolatát
a racionális viszonyrendszeren kívülre helyezni, merthogy a természeti környezettel való viszonyunk
valójában oly kevéssé racionális. Sokkal inkább a lelki, érzelmi, szellemi feltöltődésre gondolunk egy
kirándulás során, mintsem arra, hogy a gombafonalakkal átszőtt élő televényen átszűrődő esővíz valahol sokszáz kilométerrel odébb tiszta, iható forrásvízként bukkan majd elő.
Hogy hol van a pontos helye és aránya ezeknek a gondolatoknak, mi lehet a méltó megjelenítési formájuk, azzal még maguk a szervezők is kísérleteznek. Fölvetődött, hogy a valóban rétfürdőzni vágyók számára egy külön spirituális kört építenek ki erre a két napra, ahol valóban le
lehet lassulni, el lehet merülni. Szimbolikusan és elhelyezését illetően is ez egy választási lehetőség lehet. Dönthetünk: a játékos külső ösvény után végig kívánunk-e menni a belső ösvényen is.
El merünk-e merülni?
„Ha besétálunk egy erdőbe, amelyet emberi kéz még nem érintett, gondolkodó elménk mindenütt csak rendetlenséget és káoszt fog látni. Képtelen lesz még csak arra is, hogy megkülönböztesse az életet (a jót) a haláltól (a rossztól), hiszen ilyen helyen erdőszerte a rothadó, pusztuló anyagon sarjad az élet.
Csak ha eléggé elcsendesültek vagyunk, ha a gondolkodás zaja elül, akkor ébredhetünk rá,
hogy itt rejtett harmónia uralkodik, megszenteltség, magasabb szintű rend, amiben mindennek megvan a maga tökéletes helye; hogy nem lehet más, illetve másképp, mint ami,
illetve ahogy van.
Nem értheted meg gondolatokkal, ám érzékelheted, ha szélnek ereszted a gondolatot,
csendessé és éberré válsz, és nem próbálod azt megérteni vagy elmagyarázni. Csak ekkor
ébredhetsz az erdő szentségének a tudatára. Amint megérzed a rejtett harmóniát, a szentséget, arra is rájössz, hogy nem különülsz el tőle, és amikor erre rádöbbensz, akkor annak
tudatos résztvevője lettél. Ily módon a természet segíthet, hogy újra ráhangolódj az élet
egészére.” (Eckhart Tolle: Új Föld)

A természet szépségéhez foghatóan a nemes zene képes az emberi lelket megérinteni (Fotó: Dr. Németh Csaba)
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Az ökofilozófia mellett történtek egyéb lélekhez szóló kisérletek is. A spiritualitás és a művészet hasonló
hatást váltanak ki a nyitottsággal bíró emberekből: elcsendesedést, rácsodálkozást, a dolgok gondolkodás nélküli megtapasztalásának lehetőségét. Ezért gondolták úgy a szervezők, hogy a zenének méltó
szerepe lehet a Rét programjai között.
Néhány kísérleti évben a rendezvényen a kőszegi zeneiskola tanulói várták egy-egy bokor mögött,
hogy az arra sétálókat meglepjék muzsikájukkal. A váratlanul felcsendülő hegedűszó, fuvolaszó meglepi a gyanútlanul arra tévedő látogatókat. És valljuk be: büszkeséggel tölt el mindnyájunkat, ha szépen
muzsikáló gyerekeket látunk. Minden pesszimizmusunk ellenére érezzük: van még az emberiségben alkotóerő, valamit még értünk a régi időkből.

4.1.2 Dráma a réten: humanisztikus kooperatív tanulás
…avagy verseny helyett együttműködés.
„Miként lehetne a programot úgy megújítani, hogy a hangsúlyt áthelyezzük a versenyeztetésről a kooperációra?”
Merült fel a kérdés több olyan szakemberben is, akik a kezdettől fogva részt vesznek a rendezvény
tervezésben és a lebonyolításban. Az új utak kereséséhez jó támpontot nyújthat a drámapedagógia
és a Humanisztikus Kooperatív Tanulás (továbbiakban HKT), mivel mindkét – Magyarországon sikerrel alkalmazott és számos közös vonást mutató – pedagógiai rendszer nagy hangsúlyt helyez a
csoportmunkára, s ezen belül a megfelelő módon kialakított 3-5 fős kiscsoportokon belüli kooperációra.
Hogy a gondolkodáshoz biztos kapaszkodókat kapjunk, érdemes megnézni e pedagógiai rendszerek
néhány, a téma szempontjából is fontos elemét:
Filozófiai alapok: Gavin Bolton megfogalmazása szerint a dráma célja „az alapvető szellemi erők bevonása az emberek közötti egyetértés megteremtése érdekében”. Az egyetértés megteremtése és
a szellemi erők bevonása a HKT-ban is kulcsfogalmak. Emellett a megszerezhető tudásanyagot mindkét rendszer tágabban határozza meg valamely tantárgyhoz kötődő tudástartalmak körénél. Amenynyiben a HKT alkalmazza a tanítási drámát, azaz felkínál a csoportnak egy fiktív kontextusba ágyazott
problémahelyzetet, akkor – a drámához hasonlóan – a tudás szociális természetével is nagy mélységben
tud foglalkozni.

Környezeti nevelő szakemberek bevonásával tartott HKT foglalkozás az Alsó-réten 2021. (Fotó Dr. Klein Ákos)
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A tanuláselméleti alapok:
A dráma a tanulást
• csoportos (nem egyéni),
• együttműködést hangsúlyozó (nem versenyeztető),
• belső motivációktól hajtott,
• tevékenység és közvetlen tapasztalat által megvalósuló,
• az információk társadalmi helyzetekben történő értelmezését biztosító
• folyamatként értelmezi.
A tanítási dráma alkalmazása esetén ugyanez igaz a HKT-ra is, azzal a megjegyzéssel, hogy a HKT
fontosnak tartja a kooperatív munka és a (nem feltétlen egyéni) versenyeztetés egyensúlyban tartását.
Tudáshierarchia:
Mindkét rendszerben nagyobb jelentőséggel bírnak a különböző tapasztalatok és tudástartalmak összefüggései a szociális környezettel, mint az összefüggéseiből kiragadott tárgyi ismeretek. Mind a dráma,
mind pedig a HKT kritikai jellegű, radikális pedagógiai rendszer.
Tanterv:
A HKT projektterve a gyerekek valódi tapasztalati élményvilágára épít, integrált típusú, és az egyes elemek kapcsolatrendszerét hangsúlyozza. Ugyanezek az alapvonások egy lehetséges dráma tantervnek is
fő jellemzői lesznek.
Metodikai váz: A fő elemek szintén azonosak:
• tevékenységen keresztül megvalósuló tanulás,
• problémamegoldás,
• tapasztalaton keresztül történő feltárás.
A dráma specialitása viszont, hogy a „mintha” helyzetet alkalmazó dramatikus tevékenységet tekinti
központi metodikai elemének. Az eszköztár mindkét rendszerben rendkívül széles és sokoldalú tapasztalást tesz lehetővé.
Értékelés:
Az értékelés fő célja mindkét rendszerben az, hogy segítse a tanárt a folyamat egyes lépéseinek, a felhasznált eszközöknek és eljárásoknak a megtervezésében, és ezzel együtt a tanulók is visszajelzést kapjanak a munkájukról. A kritérium alapú, gyermek és pedagógus együttműködésének eredményeképp
létrejövő folyamatos értékelés rövid és hosszú távú célok mentén egyaránt megtörténik.
A rendszerek elemein kívül figyelmet érdemel a „hagyományos”-tól eltérő tanár-tanár és tanár-tanuló
viszony, ugyanis itt mindkettőt a nyílt, kritikus, alkotó légkör és a magas szinten megvalósuló kooperáció
jellemzi, melyben a pedagógusoknak demokratikus és humanista értékeket kell képviselniük. Megváltozik a tanári státusz, és ezzel együtt átalakulnak a feladatok is. A tanár nem áll a tanuló és a tananyag közé,
mint ismeretközlő és értelmező személy. Feladata, hogy az adott célnak és a csoport szintjének megfelelő
feladatot adjon, és biztosítsa a közvetlen tapasztalás és információszerzés feltételeit. Jól megfogalmazott, értelmes, kihívást jelentő, de nem teljesíthetetlen feladatok esetén nincs szükség külső motivációra.
Ahagyományos szerep (és státusz) feladása mellett egy kettős pedagógusszerep kialakítására nyílik lehetőség:
A kiscsoporton belül a tanár, mint segítő, közös munkát támogató felnőtt jelenik meg, a teljes csoport
(osztály) előtt pedig mint egy ülés „elnöke”, aki informatív, fejlesztő javaslatokkal tudja segíteni a közös
döntések meghozatalát. A tanítási dráma során a pedagógus fő feladata a facilitálás, a folyamat
mederben tartása a foglalkozás céljának elérése érdekében [15, 17].
E kis elméleti áttekintés után persze nagy kérdés, hogy mit és hogyan tudunk mindebből hasznosítani,
és – mindnyájunk örömére - kivinni a Rétre. A két említett pedagógiai rendszerben vannak átgondolásra
érdemes és adaptálható elemek, melyek hatékony és jó légkörű kooperatív tervező munka után – folytatva a jó hagyományokat – lélekemelő játékok formájában jelenhetnek meg a Miénk itt a rét! következő
programjaiban.
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4.2 Jövőkép
Miénk lesz-e a Rét jövőre? Igen, persze, hiszem, hogy igen! Hangzott el a válasz minden megkérdezett
szervezőtől. Nyolcszáz ember jön ki évente meglátogatni a rendezvényt. Ez Kőszeg lakosságának 7%-a.
Ki tudnánk csábítani Budapestről 123 000 embert évről évre? Nem valószínű. Talán azért sem, mert egy
Budapest méretű világváros már túl nagy ahhoz, hogy otthon lehessen.
…
„Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.”
…
(Radnóti Miklós: Nem tudhatom…)
A Radnóti által leírt helyi érzület nehezen születhet meg egy nagyvárosban, amely beláthatatlan, bejárhatatlan, az ott lakók arányaiban alig ismerik egymást. De egy kisebb településen hat még a hívó szó.
„Ez a rendezvény azt a célt is szolgálja, hogy az emberek megértsék, hogy mit veszítenek
el, ha veszni hagyják ezt a helyet. Ami élményt kaptak itt, azt remélhetőleg megőrzik
idős korukig, és én bízom benne, hogy nem engednék a területet elveszni. Érezzék,
hogy ez az övék – mint ahogy a közösségi legelő régen mindenkié volt. Hasonlóan,
mindannyiunké a terület, nem anyagi szempontból, hanem minden pénzen túli
érték szempontjából.”

A jövőt illetően határozott a szándék, hogy folytatódjék a rendezvény. A spiritualitás, a művészeti, az
ökoterápia és a kooperatív humanisztikus pedagógiai módszerekkel való kísérletezés jelöli ki talán a még
formálásra váró fejlesztési területeket.
A kőszegi hátrányos helyzetű gyerekek bevonása a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény révén egy sor további kérdést felvet. Hogyan jutnak a legszebb élményhez
ezek a gyerekek? Ha készítenek a szervezők a számukra egy külön napot? Ahol jobban az igényeikre
szabva kerül bemutatásra a természet sokfélesége? Vagy integráltan jöjjenek a többi iskola tanulóival,
amivel a többi iskolás gyermek érzékenységét, elfogadását is alakítani lehet? Nehéz kérdések: mindenképpen gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok és gyermekpszichológusok bevonását igényli e
kérdések mérlegelése.
Talán megérett a rendezvény arra is, hogy a látogatóktól szelíd módszerekkel rendszeresen
visszajelzéseket gyűjtsenek a szervezők.
Néhány labilisabb tényező is azonosítható, amelyekre érdemes idejében készülni. Mi történik, ha nem
sikerül forrást találni az egyik évben? Mi történik, ha az egyik szervező kapacitásai beszűkülnek? Hogyan
lehet biztosítani az önkéntesek folyamatos részvételét, felkészítését, képzését? Hogyan lehet az idővel
való versenyfutás és a lelassulás látszólag feloldhatatlan ellentétjét feloldani?
És végül egy nagyon fontos kérdés a kedves és kitartó Olvasónak, aki eljutott a lapozásban idáig.
Hogyan lehet átültetni a Miénk itt a rét! tapasztalatait, bevált gyakorlatait és lelkületét más
helyszínekre, más környezetbe, más városok más lakói számára?

Megszívlelendő jó gyakorlatok
A Rét egy kőszegikum. Egy az egyben lemásolni nem lehet. Máshol nincs Alsó-rét, háttérben
a Kőszegi-hegység körvonalaival. De mindenhol van valami más! Nincs olyan település, ahol
ne lehetne értékes, védelemre érdemes területet segítségül hívni ahhoz a feladathoz, hogy az
emberek számára fontossá tegyük a zöld területek megóvását a végleges beépítéstől. Sokat kell
beszélgetnünk arról, hogy a zöld területek megóvása nem holmi féltékeny környezetvédelem
néhány apró állat- és növényfaj kedvéért. Nem másról van szó, mint a méltó, egészséges,
minőségi élet megóvásáról, amely csak akkor képzelhető el, ha a természet változatossága és
változékonysága megmarad körülöttünk.
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5. Zárszó
Az 1980-as évek dunai erőműépítése ellen tiltakozók aggodalmát a vízökológiai állapotok felborulása
miatt, a klímaváltozás mindent elsöprő erejét a kétezres évek elején, az ökológiai válságból fakadó világméretű migrációt, a nagyüzemi mezőgazdaság miatt élővilágában elszegényedő táj erózióját a lakosság,
és különösen a magasabb döntéshozatal sokévtizedes késéssel kezdte csak komolyan venni. Úgy látszik,
ez a dolgok rendje. A változást sürgetőket könnyű idealistának, illúziókergetőnek, naivnak titulálni, és
figyelmen kívül hagyni. Az idő azonban őket igazolta, ráadásul minden esetben!
Amit ma a környezetügyben naivitásnak tartanak, az holnapra elszalasztott lehetőséggé válik.
Emiatt ne tartsunk attól, hogy előre látható veszélyekre a korszellemmel szembenálló megoldásokat javaslunk!
A Miénk itt a rét! ékes példa mindnyájunk számára, hogy kedvezőtlen globális jelenségek helyi felbukkanására (zöld területek beépítése) találni lehet finoman árnyalt megoldásokat a helyben lakókra
támaszkodva. A Rét ötletgazdái korukat jóval megelőzve indultak el az egyik ilyen úton.
Vajon a civilizációnk, a kultúránk, a jólétünk, az anyagi biztonságunk fejlesztése egyedül a további
térnyeréssel együtt képzelhető el? Vagy eljön-e az a pillanat, amikor azt mondjuk: véget ért a földfoglalás.
Jusson is, maradjon is! Megelégszünk azzal, ami van. Szétkapcsolható-e az emberi faj intellektuális fejlődési vágya és a területek kényszeredett ipari fejlesztése?
A válasz megtalálását az ökofilozófiára, a spirituális ösvényre, az evolúciós és kulturális énünk jobb
megértésére, a Réten tett sétákra, Önökre és a mindnyájunk jobbító szándékú útkereséséből fakadó
közös társadalmi válaszra bízzuk! Lankadatlan bizakodással. Miénk itt a rét!

6. Összefoglaló
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2008. óta együttműködésben szervezi és bonyolítja le a Miénk itt a rét! elnevezésű környezetei szemléletformáló rendezvényt.
A program helyszínét az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében álló gyepterület, az ún.
Alsó-rét képezi. A Miénk itt a rét! program évente egy alkalommal, a Kőszegről útjára indult Madarak és fák
napja tiszteletére kerül megrendezésre. A rendezvény idejére egy rövidebb és egy hosszabb sétaösvényt
kaszálnak ki a nemzeti park munkatársai a rét fűtengerébe, amely mentén tizennégy állomáshelyen zajlik
a vetélkedő. Az állomásokon izgalmas játékokkal, természeti élményekkel találkozhatnak az érdeklődők.
A Miénk itt a rét! első napja az óvodásoké és iskolásoké: a legkisebbek ingyenes Dottóval jutnak el
a helyszínre. Az iskolások részére egész napra csapatverseny áll rendelkezésre. A rendezvény második
napja a családoké, baráti társaságoké. A Miénk itt a rét! tizenhárom éve alatt mintegy nyolcezer látogató
fordult meg a réten.
A rendezvény célja, hogy a résztvevők, kiváltképp a helyiek, értesüljenek az Alsó-rét létezéséről, és minél
több érzékszervükkel tapasztalják meg a védett természeti terület valós értékeit. A rendezvény törekszik
megértetni, hogy a természetes táj a mindennapjaink minőségét meghatározó lételem.
A programnak köszönhetően napjainkban már szinte minden kőszegi polgár ismeri, vagy legalább hallott az Alsó-rétről, és az itt átélt pozitív élményeknek köszönhetően sokan valóban magukénak is érzik
a területet. A ma már törvényi oltalom alatt álló rét hosszú távú fennmaradását a jog mellett a kőszegi
polgárok érzelmi kötődése is biztosítja. Azt mondják: ez a rét a miénk!
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7. Summary – This meadow is ours!
This handbook is designed to provide guidance and information to trainers and environmentalists who
are seeking effective approaches to environmental public engagement. The name of the event held in
W-Hungary (Kőszeg) is called ’This meadow is ours!’. This name is representing the idea of the shared
ownership and responsibility for our common home, Earth – but in a local context.
The aim of this yearly organised event is to build strong bonds between local citizens and their proximate natural environment. The ultimate goal of the event is to increase the number of environmentally
conscious people who will protect the green belt of their settlement from future uncontrolled greenfield
investments. The prerequisite of this green patriot attitude is the emotional engagement of the local
population.
In this methodological booklet, we describe the gentle educational approaches that seem to work well
since the beginning of this project back in 2008.
The program is held once a year in honour of the International Day of Birds and Trees (10th May). During
the two-day-long programme, the first day is dedicated to pre-schoolers and schoolchildren. The second
day of the event is open for families and groups of friends, primarily from the local area.
The venue is a 70 ha large protected meadow. The timing of the event in early May allows the participants
to enjoy the blooming biodiversity in its glory. The event uses few resources, is fully sustainable, and
does not leave any footprint on the protected site after the programme.
About 800 people visit the event every year (7% of the population of Kőszeg), and in the past 13 years
almost 8,000 visitors have turned up.
Thanks to the programme, nowadays almost every citizen of Kőszeg knows or at least has heard of this
awareness-raising communitygathering. Due to their positive experiences, many people regard the area
as their own. The long-term survival of the meadow, which is now legally protected, is ensured not only
by legislation but also by the emotional engagement of the citizens of Kőszeg. They say ’this meadow
is ours’!

8. Zusammenfassung – Unser ist die Wiese!
Der Verein des Naturparks Írottkő (Geschriebenstein) und das Direktorat Nationalpark Őrség organisieren und tragen seit 2008 gemeinsam die Sensibilisierungs Veranstaltung Unser ist die Wiese! (Miénk
itt a rét!) aus. Programmort ist das Grünland unter der Verwaltung des Direktorats Nationalpark Őrség,
der sogenannten „Unteren Wiese“ (Alsó-rét). Das Programm Unser ist die Wiese! wird einmal im Jahr
zu Ehren des von Kőszeg hervorgegangenen Tages der Vögel und Bäume organisiert. Für die Dauer der
Veranstaltung wird ein kürzerer und ein längerer Spazierweg von den Mitarbeitern des Nationalparks in
das Grasmeer der Wiese gemäht, entlang derer, der Wettbewerb an vierzehn Stationen ausgetragen wird.
An den Stationen können Interessierte spannende Spiele und Naturerlebnisse finden. Der erste Tag von
Unser ist die Wiese! gehört den Vorschul- und Schulkindern: die Kleinen kommen mit einem kostenlosen
Dotto zum Veranstaltungsort. Den ganzen Tag über findet ein Mannschaftswettbewerb für Schüler statt.
Der zweite Veranstaltungstag gehört den Familien und Freundeskreisen. In den 13 Jahren von Unser ist
die Wiese! kamen etwa achttausend Besucher auf die Wiese.
Ziel der Veranstaltung ist es, dass die Teilnehmer - insbesondere die Einheimischen - über die Existenz
der „Unteren Wiese“ erfahren und die wahren Werte des Naturschutzgebietes mit möglichst vielen Sinnen erleben. Wir versuchen begreiflich zu machen, dass die Naturlandschaft das Lebenselixier für die
Qualität unseres täglichen Lebens ist.
Dank des Programms kennt mittlerweile fast jeder Bürger von Kőszeg die „Untere Wiese“ oder hat zumindest davon gehört. Viele Menschen fühlen aufgrund der positiven Erfahrungen, die sie hier gemacht
haben, dass diese Landschaft ihr eigen ist. Das langfristige Überleben der inzwischen gesetzlich geschützten Wiese ist nicht nur vom Recht, sondern auch durch die emotionale Verbundenheit der Kőszeger
Bürger gesichert. Sie sagen: „Unser ist die Wiese!“
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10. Melléklet
10.1 Miénk itt a rét! interaktív feladatok gyűjteménye
2008.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

A vadászó gólya – gólyatáplálék-keresés a fűben
Keress meg bennünket! – madárkeresés szabad szemmel egy megfigyelőpontból
Milyen fa ez? – fafaj felismerés tulajdonságokból
Kéz a kézben a fákkal – fényképezkedés egy mesefával Melyikünk idősebb? – egy fakorongon a saját
életkor bejelölése
Kik élnek a fákon? – fán lakó élőlények megfigyelése
Hány fok van árnyékban? – hőmérő az árnyékban és a napon
Ekkorának „látnak” téged a fák – egy nagyméretű fa mellé kihelyezett babákból mindenki kiválasztja
azt, amelyik úgy aránylik a saját testmagasságához, mint az ember a fához. Rekorderóriások –
magassági, átmérő- és gyökérhossz-rekorder fák méreteinek szemléltetése
Utazás a famatuzsálemek gyermekkorába – egy ösvényen sétálva megtudhatjuk, milyen volt az élet a
ma élő legidősebb fa születésének időpontjában
Nem látod, mégis felismered? – termésfelismerés tapintás alapján
Miről mesél a Gyöngyös-patak? – hallgatózás a víz alatti világban

2009.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Építs fészket! – a fészekrakás művészete, gólyafészek rakási lehetőség
Kirakósdi – állatos puzzle
Madarat tolláról! – madárfelismerés tollról
Milyen a kilátás a magasból? – felmászási lehetőség egy fára kötélen
Madárfütty – egy természetről szóló ének vagy mondóka előadása
Madárnak nézlek! – egy magaslesből szemlélve meg kell találni a fűben elrejtett madártáplálékokat
(fatáblákon elhelyezett táplálék képek)
7. A természetjárók 10 parancsolata – hogyan viselkedjünk a természetben?
8. Tudod-e, hol lakom? – állatok csoportosítása élőhelyük alapján
9. Hasznos hulladék vagy káros szemét? – komposztálási ismeretek és gyakorlat
10. Segítség, eltévedtem! – tájolás egyszerű módszerekkel

Építs fészket! – a fészekrakás művészete (Fotó Erdő-Tóth Zsófia)
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2010.
1. Hangyárium – érdekességek a hangyák világából, erdőben betöltött szerepéről; egy házilag készített hangyárium megfigyelése
2. Árulkodó jelek – állatnyom felismerés
3. Mókusetetés – célbadobással juttatni a fára helyezett odúba a táplálékot
4. Tapaszd magad! – fecskefészek készítés
5. Melyikünk volna ügyesebb madárszülő? – a madarak táplálékszerzésének imitálása játékos módon
6. Ízvilág – kitalálod mi az, amit kóstolsz?
7. Különleges állatok – ismerkedés az állatvilág néhány érdekes képviselőjével
8. Élet a víz alatt – ismerkedés a Gyöngyös-patak élővilágával (élő anyag szemléltetéssel)
9. Gomba-bomba – ehető és mérgező gombák csoportosítása
10. Szajkó-móka – állat hangutánzó játék
2011.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fákról és madarakról – összekevert betűkből kirakni: Madarak és fák napja, információk az ünnepről
Nyitnikék! – képek alapján cinegék meghatározása, fészkelő helyükkel párosítása
Madármegfigyelés – elrejtett madarak megkeresése távcsővel
Szimatbörze – gyógynövények azonosítása bekötött szemmel, illat alapján
Menekülő – kidobós játékragadozó és zsákmányállat között
Mindent a kéznek! – terméseket tapintással való kitalálása
Fák a számok tükrében – érdekességek a fákról, ökológiai szerepükről
Magyar háziállatok – ismertető táblák
Versben a nevem – meg kell nevezni, mely fajról szól az adott vers
Állat-activity – cetlikre felírt állatnevek, a kihúzott állatot el kell mutogatni a csapattársaknak

Madármegfigyelés – elrejtett madarak megkeresése távcsővel (Fotó: Erdő-Tóth Zsófia)
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2012.
1. Szurka-piszka – tövisszúró gébics táplálkozásának imitálása jelmezben
2. Itthon vagyok – helyi (Kőszegi Tájvédelmi Körzetben előforduló) növények felismerése festett
fatáblákról
3. Lepkekorong – lepkék társítása a tápláléknövényhez és a hernyóhoz
4. Haris ül a fűben… - egy lejátszóról szóló hangot kell megtalálni a nagy fűben, ahol az előre
elkészített haris fészke található
5. Dominó – tápláléklánc felállítása fa dominókból
6. Egerészős – egerészölyv táplálkozásának imitálás, egerek keresése a lesből a fűben, jelmezben
7. Gólyalábon – egy kicsiknek és egy nagyoknak készített gólyalábat lehet kipróbálni fehér gólya
jelmezben
8. Magyarország nemzeti parkjainak bemutatása
9. Májusfa – egy májusfát állítottunk a rétre, amelyen egy palackban a zselnicemeggyel kapcsolatos
kérdések várják a gyerekeket
10. Hangolj rám! - madárhang felismerés lejátszóról

Találkozás a gólyával (Fotó Erdő-Tóth Zsófia)

2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fojtóska – házi berkenye a 4 évszakban kirakó
Putypuruty – egy előre felállított homokfalba gyurgyalag költőüregeket készíteni, tojás keresése
Tépkelődő – özönnövények (aranyvessző, bíbor nebáncsvirág) felismerése, letépése a réten
Susmus – faj tréfás körülírása, társnak továbbsúgása, végül meghatározásuk
Céllövölde – indián fejdíszbe öltözve íjászat
Kip-kop kopogok! – harkályproblémák az épületeken, miért vannak, mit tehetünk?
Hegyezd a füled! – mennyit hallasz szabad füllel és mennyit egy óriás tölcsér segítségével?
Öko-rejtvény – ökológiai lábnyom összetevői, érdekességek
Belevaló – egy mágnestáblára kirakott élőhelyre (Gyöngyös-patak) kell felhelyezni az adott helyre
illő fajokat
10. Madár – lak – falat – a madarak élőhelyükkel és táplálékukkal való összepárosítása
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2014.
1.
2.
3.
4.
5.

Fa mustra – fafaj felismerés élő anyagból (cserépbe ültetett kis fákról)
Picirke – ismerkedés a mezei szegfűgombával (élő anyag bemutatás)
Mi virít itt? – nőszirom fajok kirakó, melyek élnek a Kőszegi Tájvédelmi Körzetben?
Kukkoló – spektív kipróbálásának lehetősége egy lessátorból
Repülj madár! – madarakat fenyegető veszélyek - légvezeték imitálása kötelekkel, egy pálya kialakítása, amin úgy kell végig menniük a gyerekeknek, hogy ne érjenek hozzá a kötelekhez (érintéskor
megszólalnak a csengők)
6. Pontról pontra – előre elhelyezett karókat kell összekötni kötéllel, egy gólya képe jelenik meg a magaslesből szemlélve
7. Pele bácsi – Herman Ottó által írt madármeghatározások alapján megmondani, mely fajról van szó
8. Kesze-kusza – mágnestáblán betűhalmazból az év fajait kell kirakni
9. Nyomolvasás – fából készült állatnyomok felismerése
10. Mi a dürgés? – különböző állathangok közül a túzok hangjának felismerése
Játék-kör:
1.
2.
3.
4.

Tipi-tapi – a természetben található anyagok felismerése
Micsoda madár ez? – madárjelmezbe öltözési lehetőség
Erre csörög a dió! – egy mókushoz kell eljuttatni a diót
Szimatolj! – gyógynövények és gyümölcsök felismerése szaglás alapján

2015.
1. Isten gyümölcse – ismerkedés a galagonyával, galagonya tea kóstolás
2. Bugybóka – búbosbanka jelmezben egy adott területen műrovarok keresése a fűben

A búbosbanka szerepet a felnőttek is szeretik (Fotó: Dr. Klein Ákos)
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3. Holt fából élő erdő – különböző méretű fakuglikkal szemléltetjük az egyes fafajok élő és holt
állapotához kapcsolódó rovarvilágot

Holt fából élő erdő (Fotó Írottkő Natúrparkért Egyesület archívum)

4. Földi jók – a talaj élőlényeinek megismerése, mikroszkóp alatt vizsgálása, szeméttípusok lebomlási
idejének megismerése
5. Madárszárnyon – szárnyfesztávolságok szemléltetése botokkal, kinek melyik madáréhoz hasonló a
kar fesztávja?

Madárszárnyon – kinek melyik madáréhoz hasonló a kar fesztávja? (Fotó Írottkő Natúrparkért Egyesület archívum)
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6. Villancsó – szentjános bogaras költeményeket kell alkotni bizonyos szavak felhasználásával
7. Néma óriások – kocsányos tölgy legek, nevezetes öreg fák
8. Chernel nyomán – megemlékezés Chernel István munkásságáról, sokoldalúságáról
9. Találd ki, hogy ki vagyok! – furcsa nevű élőlények besorolása a megfelelő taxonba
10. Üveges dallamok – különböző üvegeket hangoltunk be skálára, majd ezeken kellett lejátszani egy
tetszőleges dallamot
Játék-kör:
1.
2.
3.
4.

Bugybóka – búbosbanka jelmezben eleség gyűjtése az odúba egy adott területről óvodásoknak
Virágnaptár – virágok (nyílási ideje szerint) sorba rendezés
Satírozós – fák kérgéről satírozott minta készítése
Ürgés feladat – bekötött szemmel az ürgés fejpántot viselő játékos megtalálása füttyentés követésével

2016.
1. Mi virít itt? – növényfelismerés, csoportosítás aszerint, hogy előfordul-e a Kőszegi Tájvédelmi
Körzetben

Növényfelismerés kicsiknek (Fotó Erdő-Tóth Zsófia)

2. Útvesztő – denevérnek öltözve egy imitált barlangban bujkálás, denevéreket fenyegető veszélyek elől
menekülés
3. Mondd tovább! – egy vicces szöveg továbbsúgása a csapattársaknak, mi sül ki belőle a végén?
4. Haris ül a fűben – harisos keresős játék kicsit másképp
5. Egerésző – egerészölyv jelmezben egy magaslesről távcsővel kell egereket keresni a fűben
6. Állatbőrben – állatok képességei, azok emberi képességekkel összehasonlítása
7. A Kőszegi-hegység különleges madarai – 10 ritka faj bemutatása, és kérdések róluk
8. Madarat tolláról – madártollak felismerése
9. Ho-ho-ho-hó! – horgászás a Gyöngyös-patakból (műhalakkal)
10. Ismered a fákat? – fafajfelismerés tulajdonságokból fatáblákról
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Játék-kör:
1.
2.
3.
4.

Madarat tolláról – beöltözés gólyának, madártoll felismerés
Gyurmaállatok készítése
Ha én denevér volnék… - jelmezbe öltözési lehetőség denevérnek
Aki keres, talál! – természetes tárgyak gyűjtése egy adott területről

2017.
1. Vadóka – egy fából készített ember méretű vadalmafáról annyi almát vehetnek le a gyerekek, ahány jó
választ adnak almafás kérdésekre
2. Tojás talány – madarak tojásainak felismerése
3. Kukker – tengelic jelmezbe öltözési lehetőség, filcből készített madarak távcsővel keresése a környező
fákon
4. Titkos doboz – egy dobozokból készített sötétkamrában egy világító tölcsérgomba makettet lehet
megfigyelni, és titkosírást kell megfejteni
5. Mogyoró meló – pele jelmezben egy akadálypályán kell végigmenni, és a táplálékot odúba juttatni
6. Szerencsekerék – egy ember nagyságú, fából és műanyagból készült szerencsekerék, segítségével
háromféle nehézségi fokú kérdéssorból kérdéseket kell pörgetni, és válaszolni rájuk

Szerencsekerék (Fotó Írottkő Natúrparkért Egyesület archívum)

7. Mocsárjárás – békaként fából készült tavirózsaleveleken kell megtenni egy adott távot
8. Vaktérkép – Egy nagyméretű szövet térképet festettünk, ami a Kőszegi-hegység magyar és osztrák
oldalát egyaránt ábrázolja. A térképen lévő számokhoz csatolni kell az oda illő információkat.
9. Agancs-csata – méretarányos, fából készült nagy szarvasbogarakat egy fatörzsdarabon minél magasabbra kell feljuttatni, kérdésekre adott jó válaszokkal lehet feljebb lépni
10. Nicsak, ki beszél? – állathangok felismerése lejátszóról

Játék-kör:
1.
2.
3.
4.

Stiglic – tengelic kiszínezése, előre rajzolt körvonalak kitöltése
Mogyoró meló – pele jelmezben egy könnyített akadálypályán kell végigmenni
Tojás Tóbiás – tojások bemutatása
Fakopáncs – különböző fatörzsek kopogtatása, melyik hogy szól
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2018.
1. Égi utakon – fekete kartonból madarak röpképét (madársziluetteket) készítettük; fel kell ismerni
a madarakat úgy, hogy a fűben feküdnek a gyerekek, és közben óriás botokon a fejük fölé lógatják
a sziluetteket

Madársziluett felismerés (Fotó Erdő-Tóth Zsófia)

2. Encián revü – a tárnicsfajok sokszínűségének bemutatása, melyek élnek a Kőszegi-hegységben?
3. Turbó – csigajelmezben padon csúszás időre, váltóverseny

Turbó – csigajelmezben padon csúszás időre (Fotó ŐNPI archívum)
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4. Sólyomszárnyon – megismerkedési lehetőség testközelből egy élő vándorsólyommal, totó kitöltése

Megismerkedés a fokozottan védett vándorsólyommal (Fotó Kóródi Blanka)

5. Póklászás – darázspók jelmezben lengőtekével megszerezni az egyes táplálékállatokat
6. Farakás – különböző fafajú felszeletelt fatörzseket kell helyesen egymásra rakni, és megmondani,
melyik faj
7. Folt hátán folt – mágnestáblán ki kell rakni foltokból az év fajait
8. Re-produkció – egyfajta activity: laptopon egy csapattag megnézi egy furcsa állat furcsa viselkedését,
amit utánoznia kell, és a csapattársaknak ki kell találni a bemutatott fajt
9. Fészek-lakás – gólyafészek rakási lehetőség, zootróppal a fehér gólya táplálék keresésének
bemutatása
10. Élő helikopter – egy 3D-s szitakötő makett összerakása
Játék-kör:
1.
2.
3.
4.

Fészek-lakás – gólyafészek rakási lehetőség
Sólyomszárnyon – vándorsólyom jelmezbe öltözési lehetőség
Madár-talány – milyen filcmadarak láthatók az ágon? fajfelismerés
Képzelgés – milyen lehet egy rovar szemével látni a világot? a rovarok színlátása
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2019.
1. Finom falat – a gólyatöcs táplálkozásának imitálása evőpálcikákkal, és különböző fa madárcsőrök
kipróbálása, melyik állaté?

Különböző fa madárcsőrök kipróbálása (Fotó Erdő-Tóth Zsófia)

2. Dominó – dominózás a Kőszegi-hegységben előforduló emlősfajokkal
3. Légy leleményes! – különböző tulajdonságok szerepelnek kártyákon, ezekhez társítani kell a
környezetből önállóan gyűjtött tárgyakat
4. Irány a méhkas! – célba dobó szorgos méhek módjára; a méhek gyűjtögetésének bemutatása
5. Képfűző – titkos kód megfejtése alapján egy ábra fűzése zsinórral, egy koordinátarendszerrel
beosztott szögezett fatáblán
6. Állati nyomozó – egy fa mintázóval a földre lábnyomokat nyomunk, fel kell ismerni az Alsó-rét fajait
7. Cincér-lét – fatörzs darabokhoz hozzá kell rendelni a megfelelő fajokat
8. Szlalom – foltos szalamandrák védelme a közlekedés során – autógumit pörgetve kell egy
szlalompályán haladni úgy, hogy kikerüljük a földre helyezett szalamandra képeket
9. Madárforgató – egy fakorongon madarakat és táplálékaikat kell összeforgatni
10. Logico – egy fa játéktáblán össze kell párosítani a neveket a Kőszegi-hegységben előforduló hüllő és
kétéltű képekkel
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Játék-kör:
1. Szalamandra-marionett – egy marionett bábbal lehet játszani, közben mesélés a szalamandrákról
2. Régészkedés – terepasztalon homokba rejtett tárgyakat kell ecsettel megtalálni

Régészkedés – terepasztalon homokba rejtett tárgyakat kell ecsettel megtalálni (Fotó Dr. Németh Csaba)

3. Légy leleményes! – különböző tulajdonságok szerepelnek kártyákon, ezekhez társítani kell a
környezetből önállóan gyűjtött tárgyakat, könnyített verzió óvodásoknak
4. Cincéresdi – beöltözési lehetőség havasi cincérnek
2020. (rendhagyóan és a legelőn)
1.
2.
3.
4.
5.

Felmászási lehetőség a kilátóba – kérdések arról, mit látunk
Karám – mi az? vicces feladványok
Vadon élő gyümölcsfák – fajfelismerés levélről, virágról
Magyartarka szarvasmarha – érdekes adatok és játékos kérdések az állatról
A fás legelő – milyen élővilág kapcsolódik a fákhoz?
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2021. (rendhagyóan és a legelőn)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cigánycsuk és házi rozsdafarkú összehasonlítása
Igaz-hamis rímbe szedett állítások a lisztes berkenyéről
Madár keresés kihelyezett táblák keresése a bokrokon, fákon
Tudtad? – érdekes adatok a klímaváltozásról
Érdekességek a kacsafarkú szenderről, makettel a lepke táplálkozásának imitálása
Inváziós növényfajok és természetes növényzet kapcsolata, csoportosításuk

A legjobb mulatság a nyelvnyújtogató szender (Fotó Erdő-Tóth Zsófia)
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10.2 Spirituális gondolatok
Spirituális gondolatok 2017
1.
Egy koldus ült az út mentén, több mint 30 éven át. Arra ment egy idegen.
– Adna egy kis aprópénzt? - motyogta a koldus, és gépiesen tartotta oda kalapját.
– Nincs mit adnom, felelte az idegen. Aztán megkérdezte: - Min ülsz?
– Ó, ez csak egy régi láda. Amióta az eszemet tudom, ezen ücsörgők itt.
– Belenéztél már valaha is abba a ládába?
– Nem. Minek is néztem volna? Nincs benne semmi.
– Nézz csak bele!
A koldus nagy nehezen fölfeszítette a láda tetejét. Megdöbbenve, hitetlenkedve, majd megmámorosodva
konstatálta, hogy a láda tele van arannyal….
(Magyarázat: A Természet az idegen, akinek nincs mit adnia, és aki azt sürgeti, hogy nézd meg, mi van
belül. Ám ne valamilyen ládába nézz bele! A kincs még közelebb van hozzád: önmagadban!)
2.
Egy koldus ült az út mentén, több mint 30 éven át. Arra ment egy idegen.
(Magyarázat: tükör van a dobozban)
3.
Elmúlik
Egyszer egy indiai hercegnő az édesapjától kaptt gyűrűvel felkeresett egy hindu bölcset. Azt kérte, hogy
véssen gyűrűbe olyan bölcsességet, mely a szomorú napokban vigasztalja, a nehéz helyzetekben bátorítja, a boldog időszakokban pedig óvatosságra inti. A bölcs pár nap múlva visszaadta a gyűrűt. Egyetlen
szót vésett bele: „elmúlik”.
4.
A szoba
Mi a lényege a szobának? A bútorok, a képek és egyebek a szobában vannak, de nem ezek alkotják magát
a szobát. A padló, a falak és a mennyezet a szoba határait szabják meg, de ezek sem alkotják magát a
szobát. Akkor hát mi a szoba esszenciája, lényege? A tér. Természetesen az üres tér. Anélkül nem lenne
„szoba”. Mivel a tér „semmi”, azt mondhatjuk, hogy ami nincs ott, az fontosabb, mint ami ott van. Ébredj
hát a körötted lévő tér tudatára! Ne gondolkozz róla, hanem mintegy érezd! Figyelj a „semmire”! Amint
ezt megteszed, bensődben tudatváltás következik be.
5.
Látsz itt a réten idegességtől vagy félelemtől szenvedő, sorsa miatt szomorkodó virágot? Biztosan nem.
Pedig egy virág néha a mocsárban nő, néha egy szemétkupacon, néha magányosan, néha egy virágtenger
részeként, előbb-utóbb levirágzik, az állatok lelegelik, néha a szél fújja, máskor a nap égeti, minden „melegfronti hatás” érinti, télen megfagy. Egy ruhát sem vesz magának egész életében, nincs autója, nincs
háza, nincs pénze, soha nem megy sehova, „csak van”. És nem szomorú, és nem boldogtalan. Tanulj hát
a természettől! Figyeld meg, hogyan hajtja végre elégedetlenség és boldogtalanság nélkül minden „feladatát”, miként bomlik ki ennek eredményeként szemed láttára az élet csodája! Ne akarj más lenni mint
aki vagy, tedd a dolgod és „csak legyél”. Gondolj mindig a rét virágaira és jobb lesz az életed!
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6.
Mese a cserépedényről
Egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában
hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig egy teljes adag vizet
szállított.
A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez
így ment. Minden nap a vízhordozó csak másfél edény vizet szállított a házba.
Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta. De a szegény
törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak fele annyit tudott
teljesíteni.
A két év keserűség után egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál.
– Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé.
A vízhordozó így válaszolt a cserépnek:
– Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán?
Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára.
– Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat,
hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat.
(Egy zen koan. Vajon melyik cserépedény volt a tökéletes? Kell-e ezek után szomorkodnunk a „tökéletlenségünkön”? Szabad-e büszkének lennünk a látszólagos tökéletességünkre? Mi lett volna a repedt
edénnyel, ha nem beszél a vízhordóval? Mit veszített volna a vízhordó, ha eldobja a repedt edényt?)
7.
Két szerzetes, Tanzan és Ekido olyan úton lépdeltek, amely a heves esőzés hatására rendkívül sárossá
vált. Egy falu közelében találkoztak egy fiatalasszonnyal, aki éppen az úton próbált átkelni, ám a sár
olyan mély volt, hogy az tönkretette volna a selyem kimonóját. Tanzan azonnal a karjaiba kapta a hölgyet,
és átvitte az út másik oldalára.
A szerzetesek csendben folytatták útjukat. Öt órával később, amint közeledtek a számukra szállásul szolgáló templomhoz, Ekido nem tudta tovább visszatartani magát, és kifakadt: „Miért cipelted át azt a lányt
az úton?! Nekünk szerzeteseknek nem szabad ilyesmit tennünk!”
„A lányt én már több órája letettem – felelte Tanzan. – Te még mindig cipeled?”
8.
Ha besétálunk egy erdőbe, amelyet emberi kéz még nem érintett, gondolkodó elménk mindenütt csak
rendetlenséget és káoszt fog látni. Képtelen lesz még csak arra is, hogy megkülönböztesse az életet (a
jót) a haláltól (a rossztól), hiszen ilyen helyen erdőszerte a rothadó, pusztuló anyagon sarjad az élet.
Csak ha eléggé elcsendesültek vagyunk, ha a gondolkodás zaja elül, akkor ébredhetünk rá, hogy itt rejtett
harmónia uralkodik, magasabb szintű rend, amiben mindennek megvan a maga tökéletes helye; hogy
nem lehet más, illetve másképp, mint ami, illetve ahogy van.
Az elme kellemesebben érzi magát egy rendezett parkban, mert azt gondolkodva tervezték meg, az nem
a maga természetes módján alakult. Itt tehát olyan rend uralkodik, amit az elme képes megérteni; az
erdőben azonban olyan érthetetlen rend, ami az elme számára összevisszaságnak tűnik. Az túl van a jó
és a rossz mentális kategóriáin. Nem értheted meg gondolatokkal, ám érzékelheted, ha szélnek ereszted
a gondolatot, csendessé és éberré válsz, és nem próbálod azt megérteni vagy elmagyarázni.
Amint megérzed a rejtett harmóniát, arra is rájössz, hogy nem különülsz el tőle, és amikor erre rádöbbensz, akkor annak tudatos résztvevője lettél.
Ily módon a természet segíthet, hogy újra ráhangolódj az élet egészére.
(Eckhart Tolle: Új Föld)
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Spirituális gondolatok 2018
1.
„Attól a naptól kezdve, hogy a madár nevét megtanítod a gyereknek,
a gyerek soha többé nem látja azt a madarat.
Első alkalommal egy pihés, élénk, mozgó valamit lát, és te azt mondod neki: veréb.
A következő napon, amikor a gyerek lát egy másik pihés, mozgó valamit, azt mondja:
„Láttam már verebet, unom a verebeket.”
(Anthony de Mello idézi Krishnamurti indiai tanítót)
2.
„Az életem tragédiák sorozata volt,
melyek többsége sohasem történt meg.”
(Mark Twain)
3.
„Ez az emberi lény egy vendégház,
Mely minden reggel új vendéget vár.
Az öröm, a bánat, és a hitványság gyakori vendégek,
Sot ritkán pár pillanatnyi éberség is felbukkan,
Mint egy váratlan látogató.
Üdvözöld őket és lásd őket vendégül!
Még ha egy seregnyi szomorúság is állít be,
És kisöpri házad minden kincsét, bútorát,
Még akkor is, fogadj minden vendéget szívesen,
A kisöprés talán új örömöt hoz neked.
Ha sötét gondolat, szégyenkezés, rosszindulat kopogtat,
Fogadd őket nevetve az ajtónál,
És hívd be őket mind.
Légy hálás, bárki is jön,
Mert neked küldték mind,
Útmutatónak onnan túlról.”
(Dzsaláladdín Rúmi: A vendégház)
4.
„Szerette a munkáját és alapossággal végezte. Tudta, hogy nagyon fontos munka.
Söpörte az utcát, lassan söpörte, de megállás nélkül. Minden lépésnél lélegzetvétel, minden lélegzetvételnél söprés. Lépés – lélegzetvétel – söprés. Közben néha azért kicsit megállt, s elgondolkodva maga
elé nézett. Aztán megint tovább – lépés – lélegzetvétel – söprés. …
– Látod, Momo – mondta aztán úgy példaképpen –, ez így van: az ember előtt néha egy hosszú utca van.
Azt gondolná, szörnyen hosszú; ennek sose ér a végére, gondolná.
Egy ideig hallgatagon nézett maga elé, majd folytatta:
– Aztán elkezdi az ember, iparkodik. És egyre jobban iparkodik. Ahányszor fölnéz, látja, nem lesz kevesebb, ami előtte van. Még jobban nekiveselkedik, félni kezd, végül a szuflája is elfogy, nem bírja tovább.
Az utca meg még mindig ott van előtte. Így nem szabad csinálni.
Gondolkodott egy sort. Aztán tovább beszélt:
– Sose szabad egyszerre az egész utcára gondolni, érted?
Csak a következő lépésre kell gondolni,
a következő lélegzetvételre,
a következő söprűvonásra.
Aztán megint csak a következőre.
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Megint megállt, aztán töprengett, aztán hozzátette:
– Akkor örömet okoz. Ez fontos, mert akkor végzi az ember jól a dolgát. És így is kell, hogy legyen. – Ismét
hosszú szünet, majd a folytatás. – Egyszer csak észrevesszük, hogy lépésről-lépésre végigértünk az utcán.
Észre se vettük, és a szuflánk se maradt ki. – Bólintott magának, s azt mondta befejezésül: – Ez fontos.”
(Michael Ende: Momo - az Utcaseprő Beppo „ars poetica”-ja)
5.
„Minden egyes emberi lény időben és térben korlátozott része annak az egésznek, amit mi „Univerzumnak” hívunk. Az ember önmagát – érzéseit és gondolatait – úgy tapasztalja meg, mint egy olyan dolgot,
ami elkülönül a többi dologtól – ez egyfajta optikai érzékcsalódása a tudatosságának. Ez a káprázat vagy
érzékcsalódás egyfajta börtön számunkra, ami saját személyes vágyainkra és néhány hozzánk közel álló
személyhez történő ragaszkodásra szűkít le bennünket. A feladatunk az kellene legyen, hogy kiszabadítsuk magunkat ebből a börtönből, mégpedig azáltal, hogy együttérzésünk körét kiterjesztjük úgy, hogy
átöleljük az összes élő teremtményt és az egész természetet a saját gyönyörű valóságában. Senki sem
képes erre teljesen, de maga az erre irányuló próbálkozás része a megszabadulásnak, és a belső biztonságérzet alapja.”
(Albert Einstein egy levelének részlete)
6.
„Az, akit keresel, az, aki keres”
(Assisi Szt. Ferenc)
7.
Mint a Mátra
Állani némán, mint a Mátra,
Nem nézni előre, se hátra.
Nem erőlködni befelé sem,
Csak bámulni a létezésen,
A parttalanban elmerülni,
És úszni benne és örülni
Az egyetlen csodának: annak,
Hogy valamik, valakik vannak,
És mindent köszönteni szépen,
Minden valók testvéreképpen;
Kontraktust kötni szent közönnyel, kánikulával, vízözönnel,
Szem-lehunyva és kar-kitártan
Felolvadni a napsugárban,
Ha jó Medárd, negyvennap ázni,
De csorgó hajjal is nótázni;
Orrszarvúként egyedül járván
Nem dideregni mégsem árván,
Mert egybering közel és távol
Szíved hullámzó ritmusával,
Amely magát némán kitárta
A mindenségnek, mint a Mátra.
(Sík Sándor: Mint a Mátra)
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10.3 Menetlevél

Az ösvény állomásai
1. Égi utakon
2. Encián revü
3. Turbó
4. Sólyomszárnyon
5. Póklászás
6. Farakás
7. Folt hátán folt
8. Re-produkció
9. Fészek-lakás
10. Élő helikopter

PONTSZÁM:

Intézmény:
Osztály:
Csapatnév:
E-mail-cím:
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10.4 Miénk itt a rét! sajtómegjelenések listája
2021
https://www.youtube.com/watch?v=NwOknOjl7dk
https://www.visitbuk.hu/hu/program-reszletek/mienk-itt-a-ret
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mienk-itt-a-ret-milyennek-latjak-a-koszegiek-5283770/
http://www.buboscinege.hu/aktualis/2021-06-04/unnepi-nyitvatartas
https://www.tvszombathely.hu/hirek/mienk-itt-a-ret-20210604
https://beribalog.hu/galeria/mienk-itt-a-ret/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mienk-itt-a-ret-2-4994992/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator

2020
http://www.naturpark.hu/hirekprogramok/hirek/detail/mienk-itt-a-legeloret-1.html
http://magyarnemzetiparkok.hu/events/event/mienk-itt-a-ret-3/
http://www.bersek.hu/bersek/aktualis/aktualis.php?id=3047
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujulnak-a-koszeg-hegyaljai-retek-ez-a-magyarazat-3989739/

2019
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/17039/mienk_itt_a_ret-madarak_es_fak_napja_a_koszegi_also-reten_
maj_10/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vetelkedo-es-csaladi-piknik-madarak-es-fak-napjan-koszegen-es-szombathelyen-3004237/

2018
https://www.youtube.com/watch?v=7xeMoRd-1lY
https://www.youtube.com/watch?v=ngd561QbU3s
http://gyongyoskertovoda.hu/2018/05/12/cseperedo-mienk-itt-a-ret/
https://volksgruppen.orf.at/v2/magyarok/stories/2912030/
https://www.turistamagazin.hu/hir/kirandulni-jobb-mint-otthon-punnyadni-hetvegi-programajanlo

2017
https://www.orseginemzetipark.hu/hu/hirek/10-eve-mienk-itt-a-ret.html
http://erdeiprogramok.hu/2017/02/22/10-eve-mienk-itt-a-ret-fotopalyazat-a-koszegi-tajvedelmi-korzetben/
http://videkihalozat.eu/?event=mienk-itt-a-ret-madarak-es-fak-napja-koszegen-2

2015
http://www.koszeginfo.com/programok-esemenyek/2015-05-08/mienk-itt-a-ret-madarak-es-fak-napja-koszegen

2013
https://csepreg.hu/hu/rendezvenyek/20130510/mienk-itt-a-ret-madarak-es-fak-napja-muvhaz-346.html
https://csepregikultura.hu/hu/rendezvenyek/20130510/mienk-itt-a-ret-madarak-es-fak-napja.html

2012
https://www.youtube.com/watch?v=ThvLw0VKGS0

2010
https://koszeg.hu/hu/aktualis/hirek/mienk-itt-a-ret-6134.html
https://www.youtube.com/watch?v=5nSESKbkp1U
https://www.nyugat.hu/cikk/madarak_es_fak_napja_koszegen_mienk_itt_a_ret_2010

2008
https://kultura.hu/gyerek-amiben-elsok-vagyunk/
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10.5 Kérdőív - Milyennek látják a kőszegiek a rendezvényt?
1..Az Ön neve
2..Az Ön e-mail címe
3..Az Ön kora?
4..Ön mivel foglalkozik?
5..Hányszor vett részt a Miénk itt a rét! rendezvényen?
c 1-3 alkalommal
c 4-6 alkalommal
c 7-13 alkalommal
6..Milyen céllal ment ki a rendezvényre?
c Madarak és fák napja alkalmából ez volt a legkézenfekvőbb
c Minden alkalmat megragadok, hogy a gyerekeimet kimozdítsam
c Fontosnak tartom, hogy Kőszeg szűkebb környezetét mélyen megismerje a családunk
c A ritka védett fajok miatt látogattunk ki
c Érdekes, pár órás program volt egy szombat délutánra
c Ha csak tehetjük, kilátogatunk erre a rendezvényre
c Hogy jól érezzük magunkat a rét nyújtotta kellemes környezetben, virágok, lepkék
és madarak között.
c Hogy ismereteket szerezzünk a természetről.
c Szeretjük a családdal a kihívásokat, rejtvényeket megoldani, versenyezni.
c Egyéb:
7.. Hány fővel látogatott ki a rendezvényre, illetve adja meg azt is, hogy 1-5 skálán mennyire volt Önnek való
a kínált vetélkedő? (1 = egyáltalán nem nekünk való, 5 = kifejezetten nekünk való)
c Egymagam látogattam ki
c A párommal látogattam ki
c Szülők és gyerekek együtt látogattunk ki
c Baráti társasággal látogattunk ki
c Nagyszülőkkel látogattunk ki
8.. Ha van javaslata, hogy egy-egy korosztály számára hogyan lehet a programot még lebilincselőbbé tenni,
kérjük röviden itt fejtse ki a korosztály megnevezésével együtt!
9. Önnek mennyire voltak újszerűek, izgalmasak az állomások, feladatok, játékok? (0 = semmi újat nem tudtam meg, 10 = nagyon élvezetes volt csaknem minden, amivel találkoztam)
10. H
. a Ön már járt kint a rendezvényen, a jövőben tervez ellátogatni magában vagy a családjával?
11. E
. melje ki azt a legjobb emlékét a rendezvénnyel kapcsolatban, amelyre a mai napig szívesen emlékszik
vissza!
12. M
. itől egyedi a rendezvény?
c Helyszín szépsége
c Közel van a városhoz
c Ingyenes, mindenki számára elérhető
c A helyi lakosoknak szól
c A feladatok mindig újak
c Egyéb
13..Mi az, amiben Ön szerint fejlődnie kellene a rendezvénynek?
c Előzetes meghirdetés, beharangozás
c Kisvonattal való kijutás
c Játékok, programok, feladatok
c Több információs tábla
c Kevesebb szöveg a táblákon
c Pihenőhelyek, padok kialakítása, árnyékolók
c Egyéb
14..Kérjük, adjon egy általános „osztályzatot” a Miénk itt a rét! eddigi Ön által tapasztalt tevékenységére!
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10.6 Kérdőív - Milyennek látják a pedagógusok a rendezvényt?
1..Az Ön neve
2..Az Ön e-mail címe
3..Melyik intézményben dolgozik?
4. .Milyen beosztásban dolgozik?
5..Hányszor vett részt a Miénk itt a rét! rendezvényen?
c 1-3 alkalommal
c 4-6 alkalommal
c 7-13 alkalommal
6..Milyen céllal vitt ki iskolai csoportot a rendezvényre?
c Madarak és fák napja alkalmából ez volt a legkézenfekvőbb
c Minden alkalmat megragadok, hogy a gyerekeket kimozdítsam
c Fontosnak tartom, hogy Kőszeg szűkebb környezetét mélyen megismerjék
c A ritka védett fajok miatt látogattunk ki
c Kapcsolódott a biológia oktatáshoz, amit kint láthattak
c Hogy jól érezzük magunkat a rét nyújtotta kellemes környezetben, virágok,
lepkék és madarak között.
c Hogy ismereteket szerezzünk a természetről.
c Szeretjük a csoportokkal a kihívásokat, rejtvényeket megoldani, versenyezni.
c Egyéb
7..Hány éveseket vitt ki a rendezvényre, illetve adja meg azt is, hogy 1-5 skálán mennyire volt annak a korosztálynak való a kínált vetélkedő? (1 = egyáltalán nem nekik való, 5 = kifejezetten ennek a korosztálynak való)
c Óvodás korosztály
c Alsós ált. iskolások
c Felsős ált. iskolások
c Gimnazisták (9-10. osztály)
c Gimnazisták (11-12. osztály)
8. .Ha van javaslata, hogy egy-egy korosztály számára hogyan lehet a programot még lebilincselőbbé tenni,
kérjük röviden itt fejtse ki a korosztály megnevezésével együtt!
9.. Önnek, mint pedagógusnak, mennyire voltak újszerűek, izgalmasak az állomások, feladatok, játékok?
(0 = semmi újat nem tudtam meg, 10 = nagyon élvezetes volt csaknem minden, amivel találkoztam)
10..Ha Ön már járt kint a rendezvényen egy csoporttal, a jövőben tervez újra ellátogatni?
11. .Emelje ki azt a legjobb emlékét a rendezvénnyel kapcsolatban, amelyre a mai napig szívesen emlékszik
vissza.
12..Mitől egyedi a rendezvény?
c Helyszín szépsége
c Közel van a városhoz
c Ingyenes, mindenki számára elérhető
c A helyi lakosoknak szól
c A feladatok mindig újak
c Egyéb
13..Mi az, amiben Ön szerint fejlődnie kellene a rendezvénynek?
c Előzetes meghirdetés, beharangozás
c Kisvonattal való kijutás
c Játékok, programok, feladatok
c Több információs tábla
c Kevesebb szöveg a táblákon
c Pihenőhelyek, padok kialakítása, árnyékolók
c Egyéb
14..Kérjük, adjon egy általános „osztályzatot” a Miénk itt a rét! eddigi Ön által tapasztalt tevékenységére!
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