Fejlõdik az iskola az erdõben!
A Domszky Pál Erdészház erdei iskolájának fejlesztése Bernecebarátiban
Sokan kérdezik: szükség van-e még erdei iskolai fejlesztésekre, amikor oly
sok van már az országban? Ám a „sok”
éppenséggel a tavaszi, kora nyári idõszakban kevés, amikor alig lehet helyet
találni egy-egy iskolai csoportnak. Ezért
is fontos a múltban kevés figyelmet kapott térségeknek – mint Bernecebaráti –
az ilyen fejlesztés, ahol a szállásférõhely
bõvítésével turisztikai vonzerõvé is válik az erdei iskola.
Az Ipoly Erdõ Zrt. Kemencei Erdészete üzemelteti a Domszky Pál Erdészház
erdei iskolát, amely 2008. november 5-e
óta minõsített erdei, majd minõsített erdészeti erdei iskolaként és nyári táborként mûködik, színes programokkal. A
növekvõ kereslet, a pozitív visszajelzések arra mutattak, hogy szükséges egy
helyszín, ahol étkeztetni, altatni is lehet a
csoportokat. Már csak a pénz hiányzott
az álom beteljesüléséhez.
2009-ben a Közép-magyarországi
Operatív Program keretén belül nyílt
pályázati lehetõség, ahol a projekt 78,6
MFt összegû támogatást szerzett. A prog-

ram kiegészítéseként az erdõgazdaság
saját forrásból valósítja meg a szálláshely kialakítását az épület tetõterében.
A fejlesztéssel létrejön egy új oktatási tér
Bernecebarátiban, ahol a foglalkozások
megtartásához a feltételek még színvonalasabbak lesznek, s nem kell másutt
étkezni, aludni a szorgalmas erdei diákoknak. Kemencén, az erdei iskolánál,
a korábban az Esztergomi Érsekség tulajdonában lévõ dézsmaház és dézsmapince új foglalkoztatási és bemutató térként fog mûködni. Itt – a dézsmarendszer és a borászat bemutatása mellett –
hagyományos mesterségeket próbálhatnak ki a kisdiákok, mint például a
rongyszõnyegszövést, a fazekasságot, a
gyertyaöntést vagy éppen a gyümölcsés gombaaszalást. A két helyszín közötti utazást, valamint a tanösvények elérését segíti a harminc környezetbarát közlekedési eszköz, a terepbicikli.
Az iskola eszköztárát éjjeli vadmegfigyelõ kamerával, távcsövekkel, klímaállomással, talaj- és vízelemzõ eszközökkel is bõvítik. Környezettudatos ma-

Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 4. szám (2011. április)

gatartásra nevel az épület üzemeltetése
is: a kútvíz korszerû hasznosítása vagy
a faelgázosító kazán használata. Természetesen találunk PET-palack- és alumíniumdoboz-prést is, a keletkezõ hulladékok újrahasznosításának elsõ lépéseként. Az épületegyüttesben helyet kapott a házi állattartás és falusi élet körülményeinek bemutatása különféle istállók, ólak, széna- és takarmánytárolók
formájában, de stílszerûen ott van a
portán az árnyékszék is. Az oktatási
anyag új munkafüzetekkel bõvül, „Erdõkerülés Sisa Pistával” címmel, aki a
térség legendás betyárjából lett az erdõk-vadak megbízható õre.
Valljuk, hogy az erdõgazdálkodáson
kívül feladatunk a jövõ nemzedék helyes, környezettudatos oktatása is, éppen ezért van értelme erdei iskolát fejleszteni. Az igazi siker, mikor a kisdiákok megértik az erdõ mûködését, a falu múltjába, jelenébe illeszkedést és az
erdész hivatását, aki mindig mosolyogva ad választ a kérdéseikre.
Hoffmann András
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