
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,” 

 

Írja költőnk, Radnóti Miklós versében. Mi is csak sejtjük és igyekszünk megmutatni 

diákjainknak mennyi csodás szépséget, kincset rejtenek hazánk tájai.  

Minden évben nagy dilemma mi legyen kirándulásunk úticélja, merre is induljunk. Idén a 

választás Poroszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumra esett. A kirándulás napján felsőseink izgatott 

gyerekserege indult útnak, hogy részt vegyen egy kalandokkal, érdekes programokkal 

színesített napon. Az időjárás is nekünk kedvezett, így a szabadtéri programjainkat is önfeledt 

kikapcsolódás jellemezte.  

A Tisza-tavi Ökocentrum számtalan élményt és csodát tartogatott számunkra, a kiállítások, 

hatalmas akváriumok hazánk élővilágát, őshonos halait mutatták be. 

A Makovecz Imre által tervezett épület madárformája igen érdekes, a tetején lévő kilátóból 

lenyűgöző látvány tárul azon látogatók szeme elé, akik elég bátrak, hogy leküzdjék 

magasságtól való félelmüket. 

Az állatsimogató kecskéi belopták magukat a gyerekek szívébe, nagy kedvencekké váltak. A 

szalmabálák kiváló ugrálóvárak voltak, ennek örömét csak a vizes játszótér játékai múlták 

felül. 

Lehetőségünk volt 3D mozifilmre beülni és megcsodálni a videót, mely a Tisza-tó élővilágát 

mutatta be minden évszakban. 

Diákjaink nagyon élvezték a hajókázást a tavon, életre szóló élmény volt ilyen közel kerülni a 

tó élővilágához, látni a dankasirályokat. Élveztük, ahogyan arcunkba permetezte a hajó a 

vizet, mikor hajónk vezetője egy-egy éles kanyarral fordult a vízen. 

 

Íme néhány gondolat a gyerekektől, hogyan is érezték magukat: 

 

„A kiránduláson sok jó programon vettünk részt. A csónakázáson sok érdekes dolgot 

megtudhattunk a Tiszáról. Az Ökocentrumban is nagyon szép dolgokat láttunk, szép 

élőlényeket figyelhettünk meg. És a vízi játszótér is vicces volt, az volt a kedvencem mikor 

mi evezhettünk. Nagyon szép volt a táj, különösen az Ökocentrum tetejéről nézve. Ez a 

kirándulás részemről tanulságos volt, köszönöm szépen, hogy részt vehettem.” 

 

„Nekem az egész tetszett, mert nagyon jó volt és imádtam az egészet. A legjobban a 

vízijátszóház, a 3D mozi és a kenuzás volt. Én még ilyen jól, mint most sosem éreztem 

magamat.” 

 

„Ez egy nagyon szuper hely, tele van csupa látványos dologgal.” 

 

„Nekem nagyon tetszett Poroszló, az akváriumok, a hajós kirándulás és a vízi játszótér. A nap 

végén fáradtan, de élménydúsan, boldogan mentem haza.” 

 

A gyerekek beszámolóit olvasva elmondhatjuk, csodás napunk volt, ismét megmutathattuk 

mennyi kincset rejt kicsiny hazánk. Köszönöm kollégáimnak az együttműködést és a szülői 

munkaközösségnek a támogatást. 

Lajtosné Dudok Mária, szervező tanár 



 

 

 



 

 

 



 


