ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG

Az Abaúj-hegyközi kistérség
Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi
részén található. A csodálatos természeti
szépséggel megáldott, nyugodt, csendes
táj 24 települést foglal magába. A
kistérség nagy részét a vulkanikus
eredetű Zempléni-hegység foglalja el,
míg a terület másik meghatározó
természeti egysége a Hernád folyó és
annak völgye.

Legismertebb közülük a boldogkői vár,
valamint a Regéc és Mogyoróska
határában található regéci vár romja.

Regéci vár

Vizsolyban található az első teljes
magyar nyelvű biblia, amit Károli
Gáspár református lelkész 1590-ben
fordított magyar nyelvre. A biblia ma is
megtekinthető a település templomában.
Zempléni-hegység

A kistérség települései gazdag történelmi
és gazdasági múlttal rendelkeznek.
Telkibánya környékén az arany és ezüst
bányászata már a XIII. században
elindult, földtani kutatások bizonyítják,
hogy a hegység még kiaknázatlan
aranykészleteket rejt.

Gönc – Huszita ház

A terület fontos védelmi funkciókat látott
el a középkorban, ezért sok várrom
található ezen a vidéken.

Vizsoly

A kistérségnek 16.000 fő lakosa van,
akiknek a mezőgazdaság és a turizmus
jelenthet boldogulást az elkövetkezendő
években. Az idegenforgalomnak kiváló
adottságot biztosít a történelmi látnivalók
sokasága, valamint a tiszta levegőjű
Zemplén túraútvonalainak hívogató
üzenete. A környéken egyre több
színvonalas, nyugati követelményeknek
megfelelő szálloda épül. A bakancsos
turistáknak a természet-közeli hajlékot
nyújtó falusi és ifjúsági szálláshelyek
kínálnak kellemes kikapcsolódást.
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FŐISKOLÁS HALLGATÓK ÖNKÉNTES MUNKÁJA

A „kistérségi munka” fő irányvonala a
helyi termékek felmérése, valamint a
térség
turisztikai
potenciáljának
feltárása irányába tolódott és a
továbbiakban is ezen irányultságot
kívánjuk erősíteni.
Ennek eredményeként:
- túraútvonalakat jártunk be, ezeket
népszerűsítjük (Boldogkőváralja – Arka –
Mogyoróska, Mogyoróska- Regéci várRegéc, Hejce – Gönc, Hejce –
Mogyoróska, Fony - Hejce, Telkibánya –
Regéc (zöld jelzés), Telkibánya – Regéc
(sárga-kék jelzés));

a Földrajz Oktatásáért,
Kutatásáért és Alkalmazásáért

A munkát 3 rendezvény alkalmával
népszerűsítettük:

Közhasznú Alapítvány

- A Kutatók éjszakáján Abaúj-hegyközt
mutattuk be rengeteg érdeklődőnek és
fiataloknak a kistérség értékeiből
vetélkedőt szerveztünk.
- Szeptemberi biciklis táborban rengeteg
iskolába, polgármesteri hivatalba és
egyéb intézménybe eljutottunk, ahol
ismertettük tevékenységünket.
A hallgatók a települések történelmét és
látnivalóit
szakirodalom
alapján
feltárták, a munkájuk folyamatosan
jelenik
meg
a
www.hegykoz.hu
honlapon. Elkészült a kistérségben
található szálláshelyek listája, valamint
az Abaúj-hegyköz földrajzilag közel
található kistérségek eseményeinek,
rendezvényeinek listája is.

- a kistérség helyi termékeit gyűjtöttük
össze (ajándéktárgyak,
ásványcsiszolatok, belső építészeti,
faipari és asztalos munkák,
fafaragványok, faragott tojások,
kopjafák, méz, szőnyegek);
- 18 db népszerűsítő videofilmet
forgattunk ;

Agria Geográfia

„Csuda-csapat”

FŐISKOLÁS HALLGATÓK ÖNKÉNTES MUNKÁJA ABAÚJ-HEGYKÖZ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉÉRT

A hallgatók adatokat gyűjtöttek a
területés
településfejlesztés
szempontjából
meghatározó
szakterületeken és ezekből a kistérség
társadalmának-gazdaságának statisztikai
elemzése készült el.

Előbbi munkáinkat kiselőadásokkal
népszerűsítettük, valamint elkészítettük
a www.hegykoz.hu oldalt, amelyet
folyamatosan fejlesztünk.

www.hegykoz.hu

Összesen
20
alkalommal
utaztunk és végeztünk önkéntes munkát
az Abaúj-hegyközi kistérségben.

