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A diákjaink minden évben izgatottan várják a tanulmányi kirándulás idejét. A jól 

„megérdemelt” munka után nagyon szeretnek elmenni az ország más pontjaira. 

Ebben a tanévben a Tisza- tavi Ökocentrumba utaztak a Gárdonyi Géza Tagiskola 

diákjai. A gyerekek sokat hallottak már erről a csodás helyről, s végre élőben is 

megláthatták a Tisza-tó természeti kincseit. A felső tagozatos évfolyam minden 

diákja eljött erre a kirándulásra. Az út körülbelül másfélórás volt. Sokan nem 

jártak még ezen a vidéken, hiszen a diákok mintegy harmada halmozottan 

hátrányos helyzetű, ritkán adatik meg számukra, hogy ilyen rendezvényen 

vehessenek részt. A gyerekek nemcsak az Ökocentrumot nézték meg, hanem 

szabadidős programokon is részt vettek. Nagyon várták például a csónakázást. 

Először megnéztük a kiállításokat, ami nagyon tetszett nekik. 

 

A látogatóközpont felszálló madárra hasonlító, 2600 m² alapterületű központi 

épülete négy szinten várja az érdeklődőket állandó és időszaki kiállításaival, 

rendezvénytermével, háromdimenziós mozijával, játszószobával, kilátó 

tornyával. A Tisza-tavi Ökocentrum legfőbb látványossága Közép-Európa 

legnagyobb édesvízű akváriumrendszere, mely egymillió literes össztérfogatával 

és a benne bemutatott víz alatti csodákkal igazán különleges természet közeli 

élményt nyújt. 

 

A hazai hüllőket és kétéltűeket bemutató kiállítás egy éjszakai erdőbe viszi a 

látogatót felfedező útra. Mivel ezek az állatok nappal rejtőzködő életmódot 

folytatnak, ezért a kiállítás egy fordított világítási programmal éri el, hogy 

láthassuk, amint vadászni indulnak az unkák, ásóbékák, gőték és szalamandrák. 

 

A háromdimenziós vetítőterem rendhagyó technikai megoldásainak 

köszönhetően részeseivé válhattak a vásznon történő eseményeknek, átélhették, 



milyen egy szép nyári napon hajókázni a Tisza-tavon. A szabadidőpark 

állatbemutatóival és játszótereivel egyszerre vidámpark és állatkert, míg a 

létesítmény részét képező Tájház, halászskanzen és hagyományőrző 

baromfiudvar révén valóságos időutazást tehettek a XIX. század világába. 

A parkban, az épület mellett található az egyik legérdekesebb bemutató. A 

jégmadár számára kialakított élőhelyen, megcsodálhatták, amint a ragyogó kék-

narancs tollazatú nagy csőrű kis madár vízbe bukva megragadja zsákmányát. Az 

üvegfolyosón keresztül mozgását a víz alatt is figyelemmel kísérhették. 

A tórendszer következő állomása a vidra külső kifutója és medencéje, ahova az 

épületből egy speciálisan kialakított vidrafolyosón áthaladva jutnak ki a szabad 

ég alá ezek az örökmozgó állatok. Az egyik legnépszerűbb program pedig a 

rendkívül mókás kis vidrapár etetése.  

A következő nagyon érdekes program a kilátóhoz való kihajózás volt. 

A Vízi Sétány tanösvényhez egy 20 személyes, menetrend szerint járó kishajóval 

jutottunk el. 

Az Ökocentrum mellett kiépített Tisza-tavi Vízi Sétányon a víz fölött 1500 méter 

hosszan fapallókon vezet az út a különböző madárvártákhoz és kilátóhelyekhez. 

A gyerekek nagyon várták a legutolsó attrakciót, a GPS-es csónaktúrát. 

Az előre beprogramozott GPS-es motorcsónak a tó rejtettebb területeire is elvitte 

őket.  

Ezután következett a hajókirándulás, melynek keretében egy 50 perces program 

során a környező kis szigeteket, a nádassal határolt szűk csatornákat fedezhették 

fel egy 12 személyes kishajóval. 

A napot egy kiadós ebéddel zártuk le, melyet az Ökocentrum területén 

fogyasztottunk el. 

A rengeteg élmény közben gyorsan elszaladt a nap. Többen mondták, hogy, a 

családjukkal is el fognak jönni még erre a helyre. Azt is megfogalmazták, hogy 

izgatottan várják, hová fogunk 2020 júniusában utazni. 


