Jeli nap
Május – Jeles napok - Madarak és fák napja – Zöld diáknap. A vasvári Kardos László Általános
Iskolában ezen kifejezések évek óta összekapcsolódnak. A 2012-es Örökös Ökoiskola pályázat egyik
vállalása volt a Zöld diáktalálkozó megszervezése, amely azóta hagyománnyá vált. Az elmúlt
években akadályversenyen járták be az osztályok Vasvár épített és természeti értékeit, az idén
azonban ez másként történt. 2018. május 30-án az iskola minden tanulója a közeli Jeli Arborétumba
kirándult, ami már régóta dédelgetett célja volt az iskolavezetésnek és az öko-munkaközösségnek. A
reggeli zöld ruhás gyülekező során Sejberné Szabó Marianna intézményvezető köszöntötte a
gyerekeket, segítő szülőket, majd Németh Éva ökoiskola felelős ismertette a nap programját. A
kiutazás buszokkal történt, bár sokan szívesen mentek volna gyalog vagy kerékpárral. Az arborétum
melletti sportpálya bejáratánál gyűlt össze ismét a diáksereg. Először az alsó tagozatos, majd a felsős
évfolyamok énekeltek egy-egy madarakról, természetről szóló dalt. Ezt követően emlékfát ültettek az
iskola 30 éves jubileuma alkalmából. A magyar kőrist Ruborits Tamás a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Vasvári Erdészeti Igazgatóságának közjóléti műszaki vezetője mutatta be az összegyűlteknek, majd
Sejberné Szabó Marianna négy nyolcadik osztályos diák közreműködésével ültette el a növényt.
Végül az énekkarosok dallamai zárták a kis ünnepséget. A fa mellett elhelyezett tábla megmutatja az
arra járóknak, hogy miért ültették, a diákok pedig szüleikkel, barátaikkal és majdani családjukkal is
nyomon követhetik növekedését.
Délelőtt az alsó tagozatosok először sétát tettek a szépen gondozott sírkerthez, megnézték az
emlékházat. A Vasvári Tűzoltó Egyesület tagjai nemcsak az autókkal, hanem játékos feladatokkal is
várták őket. Az iskolai védőnők, Bogár Katalin és Kovácsné Tasnádi Katalin az esőházban tették
próbára tesztekkel, találós kérdésekkel a csoportok tájékozottságát az egészséges életmód, a
gyógynövények ismerete terén. Sportolásra is volt lehetőség: Horváth László és Bódy József nyugdíjas
kollégáinknál, akik csapata az idén Hubay Kinga testnevelővel egészült ki.
Jánosa László erdész mindig mutat valami érdekeset, újat az ő állomására érkezőknek. Most
madárhálót feszített a bokrok közé és a gyerekek nagy örömére sikerült is kismadarakat fognia. Az
ijedt kis állatokat nagy szeretettel nézték és simogatták a diákok.
A felsősök évfolyamonként indultak a Varázskertbe. Ruborits Tamás és Sejber Mihály az Ambrózy
szobornál mesélt a kert alapítójáról, a létrehozás körülményeiről és arról, hogyan alakult ilyenné,
amilyen most. Minden évben újabb növényfajtákat ültetnek, hogy ne csak májusban
gyönyörködhessenek a látogatók a virágzó rododendronokban. Sőt a tolókocsival érkezők is tehetnek
felfedező túrát az akadálymentesített ösvényeken.
Az elsősegélynyújtás szabályait, a segítségadás mikéntjét minél többször hallják, látják a gyerekek,
annál inkább rögzül – Szabó Zoltán mentőállomás vezető és Horváthné Enikő szülő és a POTE
pedagógusa szerint. A nagyobbak még élethű sérüléseket is láthattak a játszótér mellett és azok
ellátásába is beavatást nyertek.
A gyönyörűen felújított kilátónál a Vasvári Rendőrkapitányság munkatársai „biztosították a
helyszínt”. A kilátóba felmászva a gyerekek rácsodálkoztak az őket körülvevő erdőre, lent pedig
rollerrel és egy speciális szemüveggel próbálkozhattak a bóják között megtenni az utat.
A Hétforrás a legtávolabbi pontja az arborétumnak, ahol a Természetjáró Szakosztály tagjai Szalai
Sándorné Gabi és Takácsné Irma néni voltak az állomásvezetők Plótár Edina pedagógussal. A
fáradtság ellenére a csapatok teljesítették a feladatokat: csapadékfajták nevét keresték betűhálóban
és a vízzel kapcsolatos totót töltöttek ki. Felfrissültek a forrás vizéből és azt követően indultak vissza,
hogy a kerten kívüli helyszíneket is bejárják.

Az alsó tagozatosok a nap második felében tettek sétát az arborétum lombsátrai alatt, virágai között.
Az osztályoknak a buszra várva jutott idejük játszóterezni, jégkrémezni is. Délután a csoportok
folyamatosan érkeztek vissza az iskolába és fogyasztották el jóízűen az ebédet.
Ezúton mondunk köszönetet a Szombathelyi Erdészeti Igazgatóságnak, a Vasvári Erdészetnek és
munkatársainak, a Vasvári Tűzoltó Egyesületnek, az iskola védőnőinek, a Vasvári Rendőrkapitányság
képviselőinek a helyi Mentőállomás vezetőjének, a Természetjáró Szakosztály tagjainak, a Szülők
Közösségének, a vasvári Volán munkatársainak, hogy segítettek, munkájukkal hozzájárultak az iskola
programjának lebonyolításában.
Minden diák számára élmény volt ez a túra, a magyar kőrisfa pedig emlékeztet az iskola évfordulójára
és a Zöld napra.

