Állatsimogató a suliban
Bár kétségtelen, hogy a vasvári Kardos László Általános Iskola – az ökoiskola
státuszához méltón – a hétköznapokban is kiemelt figyelmet szentel arra, hogy az
itt nevelkedett gyerekek tisztában legyenek a felelős állattartás mibenlétével, az
ünnep mégis mindennek a megkoronázása. Október 4-e, az állatok világnapja
ugyanis nem csak arról szól, hogyan etetjük házi kedvenceinket, hanem a
szeretetről, az odafigyelésről, a gondoskodásról – vagy például a simogatásról
is.
– A tanórák közti szünetben állatokkal kapcsolatos képeket, illetve
megszívelendő gondolatokat vetítettünk a tanulóknak – mondja Németh
Éva ökoiskola-felelős. – Ez már csak azért is fontos, mert egy társadalom
megítélése bizony attól is függ, hogy tagjai hogyan bánnak az állatokkal.
A jó példa ugyanis nevel, s mi erre helyezzük a hangsúlyt. A gyerekek
nagyon örültek a bemutatónak, ami az állatok iránti szeretetüket jelzi. A
fő attrakcióra délután került sor, amikor is a tanulók behozhatták házi
kedvenceiket, társaik pedig megszeretgethették őket.
Az állatsimogató tekintetében különösen az 5. osztályosok tettek ki magukért.
Riegler-Marton René, Kulcsár Kamilla (7. A) és Kónya Enikő (5. A) a kutyusát,
Pölöskei Marcell (5. A) a hörcsögét, Takács Dorina (3. A) és Mészáros Levente
(5. A) a tengerimalacát, Balogh Boglárka (5. A) a cicáját, Vincze Lujza (5. A) a
díszhalait, a már említett Kónya Enikő a teknősbékáját, Török Boldizsár pedig
egy általa fogott törpeharcsát hozott el a bemutatóra. Ahol – és ez fontos! – nem
csak az derült ki, kinek milyen kedvence van, hanem az is, ki milyet szeretne.
A felelős állattartásra való nevelésnek a Sejberné Szabó Mariann vezette
intézményben komoly hagyományai vannak. A korábbi években tematikus hetet
szerveztek, szakember közreműködésével ismertették az ide vonatkozó
jogszabályi kereteket, vagy például madáretetőket készítettek. Ezek téli

„üzemeltetéséhez” vasvári vállalkozók biztosították a szükséges eledelt.
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szárazeledelt vagy pénzt. Tavaly a szombathelyi Fekete István Állatotthont
támogatták. A gyerekekre pedig tényleg jellemző a segítőkészség, az állatok
iránti érzékenység, s nem csupán az ünnepeken, hanem a hétköznapokon is.
Megesett, hogy a tanulók jelezték kóbor kutya jelenlétét, az állat végül
megfelelő menhelyre került.
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