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Csütörtökönként, előzetes egyeztetés alapján lehetőség van 
szervezett, csoportos üzemlátogatásra, ahol szakképzett kísérő 
ismerteti meg velünk a környezetbarát erőmű működését. A 
KÖTI-KÖVIZIG Székházban terepasztalon is nyomon 
követhettük a létesítmény működését, sőt még avar kori ásatási 
leleteket is láthattunk.

Ökológiai folyosó halaknak…
Kiskörénél 2014 

októberében adták át 
próbaüzemre azt a 
Magyarországon leg-
nagyobbnak számító 
hallépcsőt, mely a 
Komplex Tisza-tó 
Projekt részeként 

valósult meg a Duz-
zasztómű szomszéd-
ságában.

Miért volt szükség 
erre az 1371 méter 
hosszú, tájba illesz-
t e t t  m e s t e r s é g e s 
patakra? A hallépcső 
biztosítja a folyamatos ökológiai kapcsolatot a Tisza-tó és az 
olykor 10 méterrel is alacsonyabb vízszintű Tisza folyó között.

Sok érdekes és fontos tudnivalóval lettünk gazdagabbak ezen 
a kiránduláson.

Zöld Szívesek

Osztálykirándulás: Nyíregyházán voltunk
Egy szép, május végi napon izgatottan vártuk az indulást. 

Reggel 7-kor az iskola előtt szálltunk fel az autóbuszra, és 
elindultunk Nyíregyházára. Utazás közben a társaság jó kedvű 
volt, a háttérben zene szólt, mindenki vidáman beszélgetett.

Mikor megérkeztünk, először a kalandparkba mentünk. Már 
nagyon kíváncsiak voltunk, mert az osztály többsége még nem 
járt ilyen helyen. Az ott dolgozók kedvesen fogadtak, felöltöz-
tettek biztonságos öltözetbe, és elmagyarázták, mire kell 
odafigyelnünk. A pályák először könnyűnek tűntek, de ahogy 
haladtunk, úgy nehezedtek a feladatok is. Rengeteget 
nevettünk, jól szórakoztunk.

A kalandpark után következett a vadaspark. Együtt néztük 
meg a  nevű építményben a hüllőket, majd Zöld piramis
szabadon járhattuk be az állatkert egész területét. Sok érdekes, 
egzotikus állatot láttunk, fotóztunk, akik közelről is 
„megismerkedhettek” velünk… Majd következett a látványos 
fókashow! A két felnőtt és egy fiatal szereplő nagyon aranyos és 
ügyes volt.

A műsor után megszavaztuk, hogy menjünk még el egy 
plázába, ahol mindenki elkölthette az utolsó forintjait is. 

Miután ez is sikerült, kissé fájó szívvel indultunk haza. Úton 
hazafelé már mindenki nagyon jól érezte magát, a kirándulás 
szuper volt! Köszönjük osztályfőnökünknek, Éva néninek a 
szervezést.

Tóth Zsanett
7. o. tanuló

Nem lehet elég korán kezdeni…
Igen. A pénzzel való bánást, a spórolást, a pénzbeosztást. 

Tavaly júniusban ezért utaztunk el az OTP Országos Pénzügyi 
és Gazdasági Oktatóközpontjába O.K.) (  50 gyerekkel 
tréningre. Az OTP Fáy András Alapítvány az elmúlt tíz évben 
több száz iskolában, több száz ifjúsági programon, határon belül 

és a határon túl, tanórán belüli és tanórán kívüli tevékeny-
ségként oktatta ingyenesen a gazdaság és gazdálkodás tudo-
mányát. Az intézmény a legmodernebb audiovizuális eszkö-
zökkel ellátott tantermeiben fogadja és oktatja az ország 
különböző pontjairól érkező diákokat, akik saját fejlesztésű 
tréningprogramokon vehetnek részt. 

A tréningprogramnak olyan nagy sikere volt, meghívtuk a 


