
A figyelmes vendégvárás és vendéglátás
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D1 venDégek

a)  A vendég: J. Csaba (35) geológus. Széles, keleties járomcsontja van, bajusza. A Csíki 
Természet Ösvényein Egylet elnöke. Franciául is beszél, a székelyföldi borvizek törté-
netével is foglalkozik. Előadó a Sapientia Egyetemen, Csíkszereda városi képviselője.

b)  A vendég: Jane Goodall (60) angol főemlőskutató, a gyermekeknek szóló Rügyek és 
gyökerek c. világmozgalom frontembere. A dzsungelben, csimpánzok között töltött év-
tizedek után most a világot járja, hogy megvédje. Első látásra finom, ősz, törékeny, szép 
hölgy, aki azonban bármely pillanatban hajlandó megszólaltatni az üvöltő csimpánz-
köszöntést.

c)  A vendég: M. Elemér (48), eredetileg biológiatanár, magas, cingár, a világ végére is el 
tud gyalogolni. A szomszédos megyében dolgozó Szelíd Turizmus Egyesület ügyveze-
tő igazgatója. Csak magyarul beszél, és csak Szlovákiában járt korábban. Ő csak „ven-
dégeket” vár, ki nem ejti azt a szót, hogy „idegenforgalom”. Vesszőparipája a szelíd 
turizmus támogatása, elterjesztése, a természeti erőforrások gondos, teljes körű meg-
őrzésének megszervezésével. Azért érkezik, hogy kapcsolatokat teremtsen céljához.
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D2 Ötletlap 

táblázat

Ötlet

funkciója városnézés
kiállítás
kínálás
tájékoztatás
más:

időigény előkészítés
bemutatás

eszközigény könyv
papír
egyéb:

segítők,
közreműködők

fiatal vendégváró
tolmács
másik tanár
édesanya
más:

pénzszükséglet kínálásra
más:
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D3 mit mUtass meg?  

vendég: határon túli magyar

Közös nevezőnk: az anyanyelvünk, a történelmünk
Nem ismeri: lakóhelyünket, annak műemlékeit, természeti értékeit, iskolánkat
Őt érdekli:  geológia, hévizek
 ásványok, fazekasság?
  lakóhelyünk története, van-e erdélyi vonatkozás? (pl. testvérváros? híres át-

települt ember?)
 civiltársadalom

A vendéglátás helyes időarányai: 10%: A lakóhely történetének rövid áttekintése, könyv-
kiállítás alapján (a listával meg is ajándékozhatjuk)
 10% A geológiai vonatkozások kiemelése
 10% Az iskola bemutatása, az iskola és civil szervezetek kapcsolata
 70% A település megtekintése

A kínálás: jó, ha lakóhelyünkről származó helyi termék (különös tekintettel helyi ás-
ványvizekre)

vendég: idős, világot járt angol zoológus

Közös nevezőnk: az állatok szeretete, humorérzék, tenni akarás a világért

Nem ismeri: a lakóhelyünket, de az országunkat sem nagyon

Őt érdekli: Van-e állatkert itt? Milyen ott az állatok helyzete?
 Ismerik-e már itt a „Rügyek és gyökerek” mozgalmat?
 Van-e az iskolában természetvédő szakkör?
 Mit tesz a település önkormányzata a természet védelméért?

A vendéglátás javasolt időarányai:
  10%: A lakóhely történetének rövid áttekintése, beágyazva a néhány legfon-

tosabb magyar vonatkozásba. Viszonyítva az angliai sajátosságokhoz, ha tud-
juk (úgy, illetve nem úgy, mint Angliában. Pl. hiába mondjuk, hogy a „török 
időkben”, lehet, hogy ezt el kell magyarázni.)

 10% Az állatok helyzetének kiemelése a városban
 10% Az iskola bemutatása, különös tekintettel a természetvédelemre
 5% Kérdéseire válaszolunk
 65% Városnézés

A kínálás: jó, ha valami hungarikum, az egész országra jellemző: pl. szürkemarha-szalá-
mis szendvics zöldpaprikával, igazi paradicsomlé, gesztenyepüré – ezt nem ismerik a vi-
lágban! A szürkemarha kiváló, ridegen tartott, minden járványt elkerülő szép állat, húsa 
egészséges, alacsony koleszterintartalommal bíró – mondhatjuk kínáláskor. 
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vendég: magyar biológus a szomszéd megyéből

Közös nevezőnk: az anyanyelv, a hiányzó külföldi tapasztalatok, ugyanabban a helyzet-
ben élünk

Nem ismeri: városunkat

Őt érdekli: a városunk körül található fontos természeti értékek
 Lehet-e ide is vendégeket hívni, ezeket nekik megmutatni?
 Vannak-e itt „természeti szentélyek”? Civil turisztikai szervezet van-e?

A vendéglátás helyes időarányai
 5% A lakóhely történetének rövid áttekintése 
 15% A természeti értékek kiemelése
 10% Az iskola bemutatása, az iskola és civil szervezetek kapcsolata
 5% Amit a turizmusról, vendégforgalomról tudunk
 65% Városnézés
A kínálás: saját készítésű sütemény, gyümölcs, csupa egészséges étel




