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AZ AUDI HUNGARIA ÁMK DIÁKJAI ERASMUS-TANULMÁNYÚTON JÁRTAK

Április elején az intézmény 10. a és 10. c
osztályából hét diák és két kísérő peda-
gógus hat felejthetetlen napot töltött

Olaszországban. Az Erasmus+ program első ál-
lomása a festői szépségű Garda-tó partján fek-
vő Salò városa volt.

Ebben a projektben francia, német, norvég,
olasz és magyar tanulók vehetnek részt, akik a
program keretében nemzetközi kapcsolatokat
építhetnek és fejleszthetik angolnyelv-tudásu -
kat. Az élménydús olaszországi találkozó folya-
mán a diákok bemutatták egymásnak saját

iskolájukat és a régiót, ahol élnek. A közös ki-
rándulások és a csapatmunkával töltött idő
alatt, valamint a sok közös játék közben köze-
lebbről is megismerhették egymást – többen
igazi barátságot is kötöttek. A résztvevő diákok
és pedagógusok számára nagy öröm volt, hogy
a pandémia miatt kétszer elmaradt utazás idén
végre megvalósulhatott.

A program szeptemberben folytatódik, a kö-
vetkező állomás Norvégia lesz, ahol majd újra
találkozhatnak az Erasmus+ programban részt
vevő iskolák diákjai. (x)

AXantus János Állatkert lakói már hozzá-
szoktak a furcsa zajokhoz. A gibbonok
minden reggel dalra fakadnak. Az orosz-

lánok bömbölnek, a vadkutyák nyüszítve ját-
szanak egymással. De senki sem számított ar-
ra az ütemes hangra, amely a magasan az ál-
latkert felett keringő gépmadárból eredt. Ter-
mészetesen nem igazi helikopterről van szó. A
történet viszont, amit egyenesen Afrikából ho-
zott magával, nemcsak valóságos, hanem
messzemenően fontos is.

A tavaszi szünetben sok izgalmas dolog történt
az állatkertben. Közülük talán az egyik legizgal-
masabb az újonnan megnyílt orrszarvúkifutó.
Már messziről feltűnik a magasan szárnyaló he-
likopter, alatta a furcsán, fejjel lefelé utazó kes-
kenyszájú orrszarvúval. A látvány egyben furcsa
és figyelemfelkeltő, nem kerülhetjük el, hogy kö-
zelebb menjünk hozzá. Az Afrikát idéző tájon kö-
rülnézve mindenütt állatok vesznek körül minket.
Köztük is a legbeszédesebb az orrszarvú, amely
most már nemcsak az orrszarvúház festménye-
in, hanem a híd színes tábláin keresztül is meséli
nekünk történetét. A két hatalmas kifutó egyikét
a győri állatkert két ifjú példánya veszi szép las-
san birtokába. Itt, ahol őseik otthonát idézik az
afrikai nemzeti parkok kapuinak másolatai, vígan

HELIKOPTER SZÁLLT LE AZ ÁLLATKERTBEN
nyargalhatnak és igazi orrszarvúéletet élhetnek.
Először átfogó képet kapunk az országról,
amelybe érkeztünk: Tanzániáról. Az ott található
Serengeti Nemzeti Park senki számára nem is-
meretlen. A részét képező Grumeti és Ikorongo
Vadrezervátumok hatalmas mértékben hozzá-
járultak a súlyosan veszélyeztetett keskenyszájú
orrszarvú fenntartásához. Az alapos védelemmel
ellátott területre Dél-Afrikából, sőt Európából is
költöztek már példányok, akik azóta szaporodó-
képes populációt alkottak eredeti élőhelyükön. 

Balra fordulva egyre közelebb jutunk az érdek-
feszítő helikopterhez. Megtanulhatjuk, hogyan
vesznek mintát az orrszarvúk szarvából, meg-
tudhatjuk, miként küzdenek az orvvadászat el-
len. Ezekről számol be nekünk a RhODIS. Végül
megérkezünk oda, ahol az eddig tanultak értel-
met nyernek. A fejjel lefelé lógó orrszarvú alatt
végre összeáll a kép. Miért szállítják? Miért így
szállítják? Hova szállítják így? Miért van szük-
ség az orrszarvú költöztetésére? Ezekre is vá-
laszt kaphatunk, ha ellátogatunk a győri állat-
kertbe, és ott szemügyre vesszük az Ignobel-
díjas Flying Rhino projekt manifesztációját, és
a hatalmas füves kifutót szemlélve elmerülünk
az afrikai keskenyszájú orrszarvúk életének és
megmentésének történetében. (x)


