MEHGÍVÓ
a
Teleki József Akadémiai Klub
2022. szeptember 24.-i öko-túráján való részvételre a Bodrog-ártérben, Sárospatakon

A TJAK elnöksége klubunk szeptemberi programjaként 24.-ére (szombat) családi sportnap
keretében a Bodrog-ártérbe szervezett öko-túrára hívja az érdeklődő klubtagokat és két
támogató intézményünk munkatársait, hallgatóit, valamint a családtagjaikat.
Dr. Egri Károly klubtagunk vezetésével egy 4-5 órás túrát hirdetünk ökológiai - mikológiai –
természetvédelmi – néprajzi - helytörténeti érdekességekkel, kvízfeladatokkal "fűszerezve": a
Keleti Bodrog-Holtág (Berek) majális parki részének meglátogatására (a valamikori "Leókocsmánál" kanyarodnánk a holtág partjára).
Gyülekezés és ráhangolódó tájékoztatás: 10 órától a sárospataki Bodrog—parti kikötőben
(autóval érkezőknek parkolási lehetőséggel).
Indulás az öko-túrára: 10.30. órakor.
Visszaérkezés a kikötőbe: kb. 14 óra, így a távolabbról vonattal érkezők a 16.14-es IC-vel
tudnak majd hazautazni.
A családi sportnap zárásaként - a THE támogatásával - egy éttermi bográcsgulyásra,
palacsintára látjuk vendégül az öko-túra résztvevőit.
Kérjük klubunk érdeklődő tagjait, hogy szeptember 21. 20 óráig a telekiklub@unithe.hu-ra
email válaszban jelezzék részvételi szándékukat, a családtag résztvevők számával együtt.

Sárospatak, 2022. szeptember 14.

Dankó László CSc
klubtitkár
0620 745-2705

Kedves Tagtársak!

„Itt van az ősz, itt van újra…” és vele együtt elérkezett egy aktuális öko-túra időpontja is a
TJAK tagjai, valamint támogató intézményeink munkatársai, s családtagjaik, barátaik
számára!
A program szerint 2022. szeptember 24-én (szombaton) néhány km-es gyalogtúrát tennénk a
Bodrog egy közeli holtága körül. amelynek során az érdeklődők – részben interaktív
formában – választ kaphatnak pl. az alábbi kérdésekre:
- Hogyan, milyen üzeneteket lehetett közvetíteni a korabeli, bodrogközi „game”-s
kutakkal?
- Milyen – háborús kalandfilmekbe illő – jelenetek játszódtak le a Sárospatak feletti
égbolton 1944. október 20-án?
- Melyik volt a legnagyobb és legkisebb méretű halfaj I. Rákóczi György fejedelmünk
konyháján? Milyen egyedülálló érdekességekkel bírtak a „frutti de Bodrog” ezen
úszkáló csemegéi?
- Milyen fontos tisztet töltöttek be az ún. lápi bírók a Bodrog és a Tisza mentén?
- Kik voltak az „indzsellérek” és mi közük volt a lidércekhez?
- Mi mindenre jó a „vízi gesztenye”?
- Milyen kiváló csemegegombák szedhetők a Bodrog holtágai körül – akár az „évszázad
aszályának” idején is? Milyen vörös listás és védett nagygomba-ritkaságokat rejtenek
a kubikgödrök?
Mindezekre és sok egyéb kérdésre is – részben interaktív formában – választ kaphatnak az
érdeklődők, akiket sok szeretettel várunk!
A gyalogtúra – az időjárástól, a résztvevők „szabad energiájától” függően a Keleti-Bodrogholtág (volt Majális-park) területén fog megvalósulni.
Gyülekező és érkezés: Bodrog-parti kikötő.
Kellemes túrázást, aktív kikapcsolódást kíván a TJAK Elnökségének nevében is a túra
vezetője:
Egri Károly PhD
gimnáziumi tanár
Árpád Vezér Gimnázium

