
SÉTA VÍZITÚRA A BODROGON

Építs homokvárat a parton!

Hegyalja több településén állnak különös fainstallációk, amelyeket a Hello Wood Építészmustra 
nyári táboraiban építészhallgatók készítettek. Az ihletet a környezetből merítették. Szegi közösségi 
háza mellett a Blues névre keresztelt oszlopos ücsörgő várja a fiatalokat. Bodrogkisfaludon 
Tűzvíznéző sziget áll, Bodrogkeresztúron a Bodrogólya Fülöpre, a település gólyájára emlékeztet. 

A te településeden vagy a környéken van ilyen Hello Wood-építmény? 

A Tokaji-hegy végig ott magasodik előtted a vízitúrán. 

Az egyik pihenőnél vagy otthon rajzold le! 

A lassú folyású, keskenyen kanyargó Bodrog kezdő vízjáróknak is biztonságos. A folyón 65 km-en lehet 
vízitúrázni. A bodrogzug.hu oldalon megnézheted térképen a vízitúrák útvonalát. A Tisza és Bodrog 
által határolt Bodrogzug engedéllyel látogatható. Legjobb, ha keresel egy vízitúra-szervezőt!
A vadregényes természetvédelmi terület élővilága nagyon különleges. Holtágaiban sulyom, mocsár-
rétjein kornistárnics, ligeterdeiben feketególya él. Mélyen az ártérben, a Bodrogzugi főcsatorna mellett 
madármegfigyelő torony rejtőzik. 

Figyeld meg a madarakat!

A szegi vízi bázisról indulva tehetsz egy sétát a gáton. Szegilong felé már egészen meredek a part. Ez a 
horgászok kedvenc helye. A tiszta, mély vízben ponty, dévérkeszeg, amur, csuka, süllő él, és 50-60 kilós 
harcsák is előfordulnak.
Vízitúra közben nem csak a Bodrog élővilágát figyelhetted meg, a Bodrog mentén sorakozó falvakban 
is sok érdekes látnivaló akad. Az olaszliszkai homokos part ideális pihenőhely a vízitúrázóknak. A komp 
közelében magasodó templomtornyot katonai őrtoronynak is használták a kereskedelmi és hadi út 
megfigyelésére. Csak kötélen lehetett le- és feljutni. 

Jó nagy szél van fent. De azért hihetetlen, 
hogy egyszer akkora vihar tombolt, hogy  
a torony sisakját a Bodrogba repítette.

Tudod, melyik  
madarat hívják  
vakvarjúnak?

Nekem itt a  
legjobb a világon!

Fülöp gólya annyira jól érezte magát ezen a vidéken, hogy 
télre is itt maradt. Szeles, te ezt el tudnád képzelni?
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AZ ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM RAJZPÁLYÁZAT
A Világörökségi Gondnokság Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és a kultúrAktív Egyesület

„AZ ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM”
címmel rajzpályázatot hirdet a Tokaj-Hegyalja településein élő harmadik és negyedik osztályosoknak.

Keressük azokat a helyeket, amelyeket a gyerekek legjobban szeretnek Tokaj-Hegyalján.  
A legérdekesebb helyeket szerepeltetjük az ősszel megjelenő Tokaj-Hegyalja gyerekeknek c. 
kiadványunkban.
Mutasd meg a kedvenc helyedet, vagy ami a legjobban tetszik a lakóhelyeden vagy a környékén! 
Elő a színes ceruzákkal, a festékkel, a zsírkrétával! Fess vagy rajzolj, tanárod segítségével 
szkenneld be vagy fotózd le az alkotásodat, és küldd el nekünk e-mailen!

Határidő módosítás: 2021.  március 12.
Kérjük, hogy az eredeti pályamunkákat a Tokaj Borrvidék Fejlesztési Tanács   
Tokaji Irodájába küldjék! Cím: 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.
A borítékra írják rá: Rajzpályázat

A beszkennelt vagy lefotózott alkotásokat a tokajhegyaljagyerekeknek@gmail.com e-mail címre 
várjuk. Az üzenet tárgyába kérjük beírni: Rajzpályázat. A csatolt fájlt kérjük elnevezni: gyermek neve_
iskola neve_telepules neve (pl. kovacs-boldizsar_rakocziiskola_tallya).

Az e-mailben kérjük megírni:

- a rajz címe és a helyszín rövidbemutatása (1-2 mondat) 
- gyermek neve, osztálya
- felkészítő pedagógus neve, e-mail címe 
- iskola neve, címe

A legjobb pályamunkákat díjazzuk:

I. díj: Rajzkészlet és festékkészlet
II. díj: Rajzkészlet
III. díj: Festékkészlet

A beküldő intézményeknek küldünk egy-egy példányt a kultúrAktív Egyesület  
Épített környezeti nevelés című módszertani kiadványából.
A nyerteseket e-mailben értesítjük. A legjobb pályamunkákat közzétesszük  
a tokajhegyaljagyerekeknek.hu weboldalon.

A pályázat háttere:

A pályázat a Tokaj-Hegyalja gyerekeknek oktatási program program részeként valósul meg.  
Az oktatási program célja, hogy a helyi értékeket játékos, innovatív formában ismertesse meg  
a 8–12 éves korosztállyal. A programot a „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj 
térségben” című EFOP projekt keretében valósítja meg a kultúrAktív Egyesület a Tokaj Borvidék 
Fejlődéséért Nonprofit Kft. megbízásából. További részletek a mellékelt projektleírásban.

Nehézség: könnyű, közepes
Hossz: változó
Ezt vidd magaddal: a könyv vagy a kinyomtatott sétalap, ceruza

(Megfejtés: bakcsó)


