
 

Európa nap 

A mártélyi Tisza-holtág egy nagyon gazdag élővilággal rendelkező terület. Ez volt az egyik ok, amiért 

ezt választottuk kirándulásunk célpontjául.  

2014. június 2-án reggel ezért hát felkerekedtünk a pályázatba bevett gyerekekkel és kibicikliztünk 

Mártélyra, ami olyan 30 perces bicikliút Hódmezővásárhelytől. Négy szülő kísért el minket, illetve 

négy pedagógus. A Bodnár Bertalan Oktatóközpont volt a célállomásunk. A bicikli túra után 

mindenkinek jól esett egy kis erőgyűjtés, ezért a legtöbb gyerek nekilátott az indulás előtt kiosztott 

hidegcsomagok elfogyasztásának.  

Miután kifújtuk magunkat egy rövid és velős tájékoztatót tartottunk arról, hogy milyen programok is 

várják a gyerekeket a nap során, és mit várunk el tőlük. Mivel több eseményt is szerveztünk, ezért két 

csoportot hoztunk létre, hogy párhuzamosan tudjanak futni a különböző programok.  

Eközben a szülők birtokba vették a központ udvarán lévő sütőhelyet, ahol felállították a bográcsot, és 

nekiláttak az ebéd elkészítésének.  

Rögtön egy rendhagyó angol órával kezdett az egyik csoport, amely az EU-ról szólt, különösképpen a 

zászlajáról, a tagállamairól és a himnuszáról. Megismerhették a gyerekek a tagországok angol neveit, 

a híres épületeket, és több himnusz közül kellett kiválasztaniuk az EU himnuszát. Ily módon több 

európai himnuszt megismerhettek. A zászló elemzésekor a formákkal és a színekkel ismerkedtek 

idegen nyelven.  

Eközben a másik csoport a tanösvényen tett túrát az élő Tiszáig. Eközben az erdőben előadásokat 

hallhattak a terület élővilágáról, érdekességeiről. A mocsaras holtág rész fölötti fahídon keltek át, 

miközben ezen rész különlegességeiről hallhattak történeteket. Az élő Tisza közelében felmentek a 

kilátóba, ahonnan rá lehet látni a környező mezőkre és az erdőre. Itt kicsit kifújhatták magukat.  

Amikor visszaért a csapat már a rendhagyó angol óra is a végéhez közeledett, így váltotta egymást a 

két csoport. Aki eddig angolozott, az ment túrázni, aki túrázott az ment angolozni.  

Miután visszaért a második túrázó csoport a központba már készen és forrón várt ránk a szülők által 

lelkesesen és profin elkészített finom bográcsos paprikás-krumpli. A gyerekek jóízűen fogyasztották el 

friss kenyérrel és uborkával a finom ebédet.  

Az ebédet követően kapott a csapat egy kis szabadidőt, mielőtt nekivágtunk volna a következő 

programoknak. Forgószínpadszerűen vettek részt a csoportok a három hátralévő programon: 

kipróbálhatták a kenuzást a holtágon, eközben népi játékokat tanulhattak és próbálhattak ki, végül 

íjászaton vehettek részt.  

Miután mindenki kipróbált mindent, amit szeretett volna felszedelődzködtünk és elindultunk haza, 

amely kis túrát egy kis zivatar tett még izgalmasabbá.  

Minden programot élveztek a gyerekek, és a legtöbbször hallott negatívum az volt, hogy nem 

maradtunk még egy napot. 


