Zöld diáknap
Június 14-én, az utolsó előtti tanítási napon zöld ruhába öltözött gyerekek, tanítók és tanárok
siettek az iskolába. Ekkor került megszervezésre az V. Zöld diáktalálkozó, röviden Zöld nap,
amely egyben diáknap is volt. A Kardos László Általános Iskola az Örökös Ökoiskola címre
való pályázatban tűzte ki célul a program megszervezését és azóta minden évben meg is
valósítja ezt.
A Fenntarthatósági témahét és az ökoiskolai tanév lezárása volt az akadályversennyel
színesített túra. Az iskola aulájában összegyűlt zöldbe öltözött osztályokat Sejberné Szabó
Marianna igazgatónő köszöntötte, majd Németh Éva ökoiskola felelős közreműködésével
bemutatta azokat a külső segítőket, akik az állomáshelyeken várják majd a gyerekeket.
Jakabné Varga Ildikó a Diákönkormányzatot segítő tanár még néhány fontos tudnivalóval
látta el a már útra kész csapatokat. A felső tagozatosok közül a hetedik és nyolcadik
évfolyamosok a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság „Házhoz megyünk” programja keretében
előadáson vettek részt. Németh Andrea címzetes rendőr őrnagy beszélgetett a gyerekekkel az
„Áldozattá válás” témájáról és az internet veszélyeiről. Az iskolában több rendezvény segítő
közreműködője volt Némethné Mészáros Irén a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási
Hivatalának egészségfejlesztője. Az idén elfoglaltsága miatt az általa készített anyagot Fixl
László mutatta be a diákoknak. Ebből megtudhatták többek között, milyen információkat
tüntetnek fel az élelmiszerek csomagolásán, valamint az élelmiszerek eltarthatóságára,
tárolására is kitértek. A nyár közeledtével a családok számára ezek fontos tudnivalók
lehetnek.
A kisebbek tehát reggel túrára indultak, hogy a délelőtt során a város épített nevezetességeit
és természeti szépségeket nyújtó helyeit járták be. Zágorhidi Czigány Balázs a Helytörténeti
Múzeum igazgatója a temetői templom régészeti feltárásaiba avatta be a tanulókat. A
városunk felett magasodó templom évszázadok történelméről tudna mesélni az itt lakóknak. A
gyerekek érdeklődéssel hallgatták Balázs bácsit, majd az eléjük táruló kilátást is
megcsodálták. A Tretter házban szintén a múlt lengte körül az oda érkezőket, de a feladatok
nagyon is mához kapcsolódtak. Szalay Sándorné Gabi és Takácsné Irma néni a kicsiket
egészséges ennivalók kiválasztására bíztatta, a nagyobbakat pedig, hogy a betűrácsban
találják meg 12 csomagolóanyag nevét. A Tűzoltósághoz mindig örömmel megy minden
korosztály, hiszen a tűzoltóautók sok gyereknek kedvencei, sokan szeretnének felnőttként
tűzoltók lenni. Bozzai Lajos és Vargyai Gábor a segítségnyújtás eszközeit mutatták meg, de a
felső tagozatosok emlékeztek is a felszerelések nevére, hiszen már többedszer jártak itt. Ezen
a helyszínen adtak feladatot az iskola védőnői Bogár Katalin és Kovácsné Tasnádi Katalin is.
Tesztlapot töltöttek ki, majd szituációs játék során győzték meg társukat, hogy vegye be az
orvosságot. A Nagy Gáspár Kulturális Központ előterében a segélyhívás, a stabil
oldalfektetés módját, az újraélesztés menetét gyakorolták, ismételték a diákok. Horváth István
mentős apuka és Horváth Istvánné Enikő várták ezen az állomáshelyen az osztályokat. A
Szakközépiskola pályája és udvara két feladathelyül is szolgált: a Vasvári
Rendőrkapitányságtól Tóth Balázs és Szabó László kerékpáros ügyességi pályát készítettek,
amelyen a legkevesebb hibával kellett végigmenni az arra vállalkozóknak. Leibinger Eszter
rendőr hadnagy az internethasználat és a nyár veszélyeire hívta fel a figyelmet kérdéseivel. A
nagy melegben kellemes lett volna fürdeni a strandon, de ott Piri I. Tamás légpuskát adott a
gyerekek kezébe. Néhányan versenyeztek is már ilyennel a tanév során, de a többiek is

igyekeztek ügyeskedni és megfogadni Tamás bácsi és Dienes Zoli bácsi tanácsait. A virágzó
tavirózsás Csónakázó tó egyik legszebb helye településünknek. Jánosa László kerületvezető
erdész az alsó tagozatosokat madár puzzle-val, madár felismeréssel várta, míg a nagyokat a
helyszínen található fák jellemzőiről faggatta. Segítője László Marianna szülő volt. A Kígyó
szobor köré gyógynövényeket tett Fábián Lászlóné Hugi néni és Sejber Mihály tanár úr.
Ezeket párosították a névtáblájukkal, sőt a gyógyhatásukat is tudták a gyerekek. Az árnyékot
és friss forrásvizet adó Szentkút volt az utolsó feladathely. Itt célbadobásra bíztatták Horváth
László és Bódy József nyugdíjas pedagógusok a gyerekeket kislabdával zsírosbödönbe,
petánglabdával karikába. Ki fürgén, ki lassabban ment fel a lépcsőkön a színpadhoz. Itt kis
pihenő után Kónyáné Novák Katalin lépéseit követve step-aerobikoztak, tapsoltak
egymásnak, vagy csak ücsörögtek padokon. Maradt energiája a gyerekeknek a kincskeresésre
és az Igaz-hamis játékra is. A fárasztó, de ismereteket, játékot, élményeket adó délelőttöt
Németh Éva ökoiskola felelős szavai zárták. Az ősbükköstől még egy kihívás volt a séta
vissza az iskolába. Minden gyerek fáradtan, kipirultan érkezett az ebédlőbe, ahol jóízűen
fogyasztották el a levest és a tarhonyás húst.
Minden segítőnek köszönjük a Zöld nap lebonyolításában való közreműködést. Ezek a
programok azok, amelyekkel a gyerekekhez közel tudjuk vinni a természet szeretetét,
tiszteletét, lakóhelyünk megbecsülését.
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