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A 2014-es projekthét keretén belül a Tisztító –Túra csoport a Paks környéki erdők, mezők,
szántóföldek, szőlők tisztítását tűzte ki célul. Már a célkitűzéskor látható volt, hogy nem
fogunk tudni tökéletes munkát végezni a rendelkezésünkre álló kevés idő miatt, emellett
szerettünk volna minden kirándulásunkat a természet csodáinak megfigyelésével és a
természetvédelem fontosságáról való beszélgetéssel tölteni. Ennek köszönhetően nem egy
gépies, szemétszedő akció látszatát keltették csoportjaink, hanem sokkal inkább egy vidám
természetjáró tanulócsoport képét láthatták a velünk találkozók, akik szorgosan összegyűjtik
az útjukba akadó szemetet.
Mivel három napon keresztül összesen 5 alkalommal sikerült útnak indulni, így igyekeztünk
minden alkalommal más irányba menni. Ebből a szempontból iskolánk fekvése kedvezőnek
mondható, hiszen északi irányban gyönyörű erdei úton Dunakömlődig lehet sétálni és
közben a Sánc-hegy nyúlványait lehet érinteni, a déli irányban pedig a Duna mentén haladva
egészen a Paksi Atomerőműt környékező erdőségekig lehet jutni. Az iskolától számított
észak- és délkeleti irányok az Öreghegyet, a Csányi-kertet és az Ürgemezőt célozzák, így
ezeket a térségeket is volt alkalmunk megcsodálni.
Minden túránk előtt az iskolában gyülekeztünk és néhány percben beszélgettünk az aznapi
túránkról, a tervezett úti célról. Mivel elsődlegesen a városkörnyéki területeket céloztuk meg
szemétszedés szempontjából, így ejtettünk néhány szót a városban való biztonságos
haladásról. Irányított csoportalkotás során fiú-lány vegyes csapatokat alakítottunk, de előre
megbeszéltük, hogy ezek a keretek a túra során lazulhatnak a külterületeken és ez a
későbbiekben így is alakult, hiszen volt, aki egyénileg volt, aki párban és volt, aki továbbra is
csoportban dolgozott. Miután kijelöltük a „kocsi felelősöket”, azokat a tanulókat, akik majd a
szemeteszsákokat szállítják a kiskocsiban kezdetét vehette a túra.
Viszonylag gyorsan, átlagosan húszperces séta után jutottunk el a városhatárig, ahol
hozzáláttunk a szemétszedéshez. Próbáltuk figyelmünket az útra és az út menti szakaszokra
összpontosítani, hiszen néha elhaladtunk szántóföldek mellett is, melyet nem szerettünk
volna összejárkálni. A sétáink során mindig volt idő beszélgetni, a természetvédelem
fontosságáról. Nagyon érdekes véleményeket, nézőpontokat hallhatunk erről a témáról.
Mindenki elmondta, hogy az ő családja mit tesz azért, hogy védje a természetet és, hogy
mennyire él környezettudatosan. Volt, aki őszintén vallott arról, hogy bizony időnként
szemetel, de a túra végeztével mindenki megértette, hogy a természet mekkora érték és
mennyire kell rá vigyázni. Remélhetőleg ezek a kirándulások meghatározó változást hoztak a
tanulók életében.

Mindenki arcán látszott, hogy ez a fajta
kikapcsolódás mekkora közösségformáló erővel bír
és többünk egyöntetű véleménye volt, hogy
többször kellene ilyen alkalmat teremteni a
tanulóknak arra, hogy együtt kimozduljanak a
természetbe és felfedezzék újra és újra a szépségét.
Számtalan sok-sok élmény és tapasztalat gyűjtése és
megszámlálhatatlan
kompetencia
(természettudományos és szociális kompetenciák,
egészség tudatosság, testi és lelki egészség
fejlesztése) valósult meg útjaink során. Túráinkon
bőséges
fotóanyaggal
dokumentáltuk
tevékenységeinket a szemétszedéssel a fókuszban,
de születtek felvételek olyan élményekről is, mint
például a Duna parti pihenés vagy az útszéli tanyák
lovainak simogatása.

Összegzésképpen elmondató, hogy sikeres volt a Tisztító – Túra csoport tevékenysége,
melyről a tucatnyi szeméttel teli zsák tanúskodik, de talán ami a legfontosabb, hogy kiváló
közösségépítő programnak bizonyult, mely során egy példamutató hasznos dolgot sikerült
megvalósítanunk
és
mindezt
remek
hangulatban.

