Natúrparkban a natúrparkokról
A nemzeti parkok fogalma, léte már régóta benn van a köztudatban, míg a natúrparkoké talán
kevésbé. A természeti és kulturális örökség védelme, a környezeti nevelés és szemléletformálás, a
vidékfejlesztés valamint a turizmus és pihenés – ezek együttesen jellemzik a Natúrparkot. Mindezek
alapján hazánkban már tíz natúrpark létesült és két tájegység szeretne bekerülni ebbe a körbe.
Az a megtiszteltetés érte a vasvári Kardos László Iskolát, hogy a Vasi Hegyhát – Rábamente
Natúrparkot képviselje négy fős csapatával a II. Országos Natúrparki Vetélkedőn. Ezt a Magyar
Natúrpark Szövetség szervezte ez év május 18-20. között Győrújbaráton. A közvetlen szervező a
Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület volt, akik a győrújbaráti gyermektábort adták helyszínéül az
eseménynek. Mottója: „Legyünk a magyar táj gazdái!” Az ország minden tájáról, minden
natúrparkjából érkeztek csapatok a vetélkedőre, akik között voltak a vasvári diákok is. A közös pont
valamennyiüknél a természet szeretete, megbecsülése, az egymás iránti tisztelet volt. A tábor
helyszíne csodálattal töltötte el a résztvevőket, az erdőkkel körölelt völgy, a hegyoldalban megbújó
faházak remek helyszínt biztosítottak az országos eseménynek. A gyerekek már a szálláson is
ismerkedtek egymással, majd vacsora után a csapatok bemutatkozásával vált teljessé ez. Sötétedésig
folyt a játék, majd késő estig a beszélgetések mind a diákok mind a kísérő pedagógusok körében. A
másnap délelőtt élménydús túrával folytatódott. A Lila hegyi kilátó lépcsősora mellett a tájegység
különféle fafajtáiról láthattak mintákat a lelkes résztvevők. A kilátóba felérve a látvány kárpótolt
mindenkit a fáradtságért. Körbenézve megpillanthatták Győr kontúrjait, a Pannonhalmi Apátság
épületét, távolabb pedig az Alpok nyúlványait. A kiadós ebéd után a rövid pihenőt követően kezdetét
vette a vetélkedő. A tábor területét térkép alapján járták be a csapatok és adtak számot
ügyességükről, talpraesettségükről, a natúrparkokról szerzett ismereteikről. Szerepelt a feladatok
között kismadár visszahelyezése a fészekbe, - persze jelképesen -, gyógynövényismeret és
természetesen natúrparki kérdéssor. A csapatok nagy izgalommal járták végig az állomáshelyeket és
kíváncsian várták az eredményhirdetést. Minden résztvevő kis ajándékcsomagot kapott, a Vasi
Hegyhát – Rábamente Natúrpark csapata pedig a negyedik helyezést érte el. A vetélkedőn való
részvétel nemcsak ismeretekkel, hanem tapasztalatokkal, jó élményekkel, barátságokkal gazdagította
a gyerekeket. A vasvári diákokat Sejberné Szabó Marianna intézményvezető és Németh Éva ökoiskola
felelős készítette fel és kísérte el a versenyre.

