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Mint arról több alkalommal beszámoltunk a DIPO Közhasznú Egyesület egy pályázat 
támogatásával erdei tanórákat indított a természet megismerésére. Most ismét cikkel 
jelentkezünk a témában. Ennek két oka is van. Egyrészt a nyári szünet után újraindultak a 
rendhagyó tanórák. A másik ok, hogy az elmúlt egy hónapban több rétsági tanulócsoport 
is felkereste a "égig érõ tantermet".  
     Érdemes röviden összefoglalni az elõzményeket. A DIPO felhívására 6 iskola jelentkezett a 
kistérségbõl, akik 25 csoportba szervezõdve 373 tanulót neveztek be a különleges ismeretszerzési 
formára. (Borsosberény, Romhány, Nézsa, Rétság, Kétbodony, Szendehely oktatási intézményei.) A 
sorozat a pályázó iskoláknak költségmentesen nyújtott kirándulásokkal egybekötött ismeretszerzési 
lehetõséget, a KEOP 6.1.0 pályázati támogatás jóvoltából.  
      A tavasszal indult sorozatban minden korosztályhoz tartozó fiatalok megismerkedtek az ébredõ 
természet életjeleivel, majd a nyár elején csodálhatták a növény- és állatvilág szépségét. 
Szeptemberben pedig már egyértelmûen szinesednek a levelek, a reggeli ködös idõ délelõttre 
felmelegszik annyira, hogy szabadtéri program legyen tartható, De egyértelmûen és 
visszavonhatatlanul már az õsz jellemzõi is tanulmányozhatók a szabadban.  
      A sorozat alkalmával több helyszint jártak végig. Ilyenek voltak a kétbodonyi Erdei Tanösvény, a 
felsõpetényi Helytörténeti Kiállítás, Kétbodonyban a horgásztó környéke, és Szendehelyen a Gyadai 
tanösvény, sõt volt foglalkozás még Verõcén a Csattogó völgyi tárborban is. Amikor pedig az idõjárás 
kegyetlensége nem engedte meg a külsõ foglalkozásokat, a mûvelõdési központ adott otthont a 
szemléltetett izgalmas óráknak.  
      A foglalkozásokat mindvégig Balog István - ismert világutazó - erdõmérnök zoológus vezette, és 
hívta fel a figyelmet a legkisebb jelre is, amire figyelni érdemes környezetünkben.  
      Minden csoport 4 alkalommal kapcsolódhatott be a programba. És bizony akik eljutottak a 
számukra összeállított sorozat 4. foglalkozásához, azok "végeztek". Így az alábbi képeken látható 4 
rétsági csoport mellett a többi település iskolásai is. Az utolsó foglalkozás még a rendhagyósága 
mellett is tartogatott meglepetéseket. A szervezõk hol egy bográcsos ebéddel, hol helyi termékekbõl 
elkészített uzsonnával vendégelték meg a résztvevõket. De a zárófoglalkozás ünnepélyes pillanatai 
voltak azok a rövid összefoglaló köszöntõk, amelyen minden tanuló oklevelet kapott, aki legalább 3 
alkalommal betársult a sorozatba. És még egy-egy papírtarisznya is juttott a résztvevõknek, benne 
természetes anyagokból összeállított ajándékokkal, emléktárgyakkal.  
      Még néhány foglalkozás van hátra más iskolák csoportjai számára, de sajnos az idõjárás rövidesen 
bezárja a szabadtéri iskolát. Véget ér a sorozat ezévi programja. Rengeteg élménnyel, sok új 
tapasztalattal gazdagodva a tanulók ezentúl nem csak a természetjárásuk során figyelnek másként a 
környezetükre, hanem bizton állíthatjuk, hogy földrajzi, biológiai tanulmányaikat is jól kiegészítõ 
ismeretekhez jutottak.  
      A DIPO Khe tervezi, hogy a következõ esztendõben is meglepi a környék iskoláit valamilyen 
kivételes lehetõséggel. Minderrõl idõben tájékoztatják - és mi is tájékoztatjuk - az oktatási 
intézményeket. Aki mindenképpen szeretne résztvenni hasonló programokban, elõzetes igényét a 
DIPO honlapján található elérhetõségeken közölheti a szervezõkkel, akik minden bizonnyal az újabb 
programsorozatban ezen igényeket figyelembe veszik.  
      Az õsz során a 25 csoportból összesen 18 számára volt és párnak lesz még zárófoglalkozással 
egybekötött eseménye. (a végzett 8. osztályosok már nyár elején zárófoglalkozást tartottak.) Képeink - 
önzõ módon - most mégis csak a rétsági osztályokat mutatják be. A DIPO honlapján viszont minden 
oktatási intézmény foglalkozásáról lehet (a legutóbbiaknak lehet majd) ennél bõvebb képtárat találni. 
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A szervezõ - DIPO Khe - honlapja, információkkal, képtárakkal >>> 
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