
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tisza-tó és Hortobágy 
 

2020. május 27. 
 
Program:  
 
A Hortobágyi Látogatóközpontba érkezünk, ahol sok látnivaló vár ránk. Megnézzük a Kilenclyukú hidat, 
választhatunk a Pásztormúzeum, a Hortobágyi Csárda, a Körszín kézműves kiállításai között. Fakultatív kisvonatozáson 
vagy pusztai fogatozáson vehetünk részt. Magyarországon az itteni az egyetlen kisvasút, amely halastavi környezetben 
fut. A kisvasút a halastavak belső gátja mentén tesz meg egy közel 5 km-es távot. A végállomásnál leszállva egy 460 méter 
hosszú pallóúton gyalogosan végighaladva betekintőkből, magaslesről ismerhető meg a növény- és állatvilág, a 
kilátótornyokból pedig megfigyelhető a madárvilág. A fogatozás során, szekereken utazva nyerhetünk bepillantást a 
puszta természeti értékeibe, pásztorhagyományaiba, megtekinthetjük csikósait és a tájra jellemző őshonos állatokat: 
szürkemarhák, rackajuhok, lovak és bivalyok között sétálhatunk. 
 

   
 
Utána a Tisza-tó fénypontja, az Ökocentrum következik. Ez a hazánkban egyedülálló bemutatóhely a Tisza és a Tisza-
tó természeti kincseit, Magyarország második legnagyobb tavának csodálatos élővilágát tárja elénk. A felszálló madárra 
hasonlító központi épületben találjuk Közép-Európa legnagyobb édesvízi akváriumát, de a környező parkban és a 
tóparton is megannyi izgalmas látnivaló várja a látogatókat. A látogatóközpontban továbbá állandó és időszaki 
kiállítások, háromdimenziós mozi, játszószoba, kilátó torony helyezkedik el. Felmehetünk a főépület tornyában létesített 
30 m magas kilátótoronyba is, ahonnan pazar kilátás nyílik csaknem a teljes Tisza-tóra. A háromdimenziós vetítőterem 
rendhagyó technikai megoldásainak köszönhetően részeseivé válhatunk a vásznon történő eseményeknek, átélhetjük, 
milyen egy szép őszi napon hajókázni a Tisza-tavon. A nádasok susogó dzsungelében csónakunkkal felfedezhetjük az 
érintetlen természet szépségét. 
A főépületet körülölelő mintegy 10 hektáros szabadidőpark állatbemutatóival és játszótereivel egyszerre vidámpark és 
állatkert, míg a létesítmény részét képező Tájház, halászskanzen és hagyományőrző baromfiudvar révén valóságos 
időutazást tehetünk a XIX. század világába. Az Ökocentrum kikötője egyben kiinduló pontja a különböző vízi túráknak 
és hajókirándulásoknak. 

 
 

Kellemes, élményekben gazdag kirándulást kívánunk! 

Kérdés 

1. Milyen hungarikumok kötődnek 

a Hortobágyhoz? Válassz ki 

egyet, és írj róla röviden! 
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