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Kiemelt ajánlatunk
ÁPRILIS 16. 1000 BE A ZUGBA!
A Bodrogzug hazánk utolsó időszakosan vízzel elöntött
területe. Kora tavasszal a ligeterdők aljnövényzetében nyári
tőzikék fehér virágkoronái lengedeznek, a vizek környéke madarak
szavától hangos. A program csak alacsony vízállás esetén kerül
megrendezésre!
Helyszín: Bodrogzug
Találkozó: Bodrogkisfalud, komp
Hossza, időtartama: 6 km, 4 óra

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb április 11-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy

megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, 06-30/61-77-387, zemplentura@gmail.com

ÁPRILIS 23. 1000 ERDŐKÓSTOLÓ TÚRA
Április közepén már harsogó zöldbe öltöznek az Aggteleki-

karszt

gyepei

és

erdei,

csalogatnak az ehető vadon termő növények.

üde

zöld

színükkel

Helyszín: Aggtelek, Baradla-völgy.

Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.
Hossza, időtartama: 8 km, 4 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb április 22-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.
Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Hírmorzsák

CÍMLAPON – MOCSÁRI KOCKÁSLILIOM
A 2016-os „Év vadvirága” cím győztese, a mocsári

IFJÚ KÓCSAGŐR PROGRAM – 2016
A

tíz

nemzeti

park

igazgatóság ismét várja a
vetélkedni
éves

vágyó

fiatalokat,

az

18-24
Ifjú

Kócsagőr Programba. Az
Aggteleki
Igazgatóság

Természetvédelmi

Nemzeti

Park

Őrszolgálati

Osztálya is minden évben felkészít egy-két

versenyzőt, akik aztán rendre sikerrel veszik az
országos döntő megmérettetéseit is. Tavalyi

versenyzőnk rímekbe szedett beszámolóját, és
az

idei

versenykiírást

is

megtalálod

weboldalunkon. Reméljük jelentkezel hozzánk,

hogy 2016 Ifjú Kócsagőrét faraghassuk belőled!

kockásliliom (Fritillaria meleagris) éppen ez idő
tájt bontogatja szirmait. Nem túl magas, 15-20
cm-es

virágdömping

van

elején

szó,
nagyon

de

a

is

tavaszi

látványos

megjelenésű. A liliomfélék családjába tartozó,
hagymás, évelő növény. Hajtásai kopaszok,
levelei

keskenyek,

szálasak,

szürkészöldek.

Virágai magányosan, ritkán párosan fejlődnek.

Egyszikűekre jellemzően lepelleveles. A lepel
vöröses

vagy

lilásbarna

sárgásfehér

sakktáblaszerű foltokkal. Hátuk kipúpusodik az

aljukon lévő mézgödrök miatt. Neve a lepel
mintájából is eredeztethető, ám van még egy
tulajdonsága, ami miatt "kockás". Hogy mi az? A

megoldást megtalálja weboldalunkon. Termése
sok

KINCSKERESŐ JÁTÉKÖSVÉNY

növényről

rekeszes

toktermés.

Vizes,

nedves

lápréteken, láperdőkben találkozhatunk vele,

inkább

erre utal másik elnevezése is (kotu liliom). A

tanösvény kínálata. A kincskereső játékösvény

Hazánkban élőhelyeinek visszaszorulása miatt

Új,

időszakos

kalandösvénnyel

tanösvénnyel,
bővült

a

vagyis

Park

tematikus

március 26-tól várja a kicsiket, és szüleiket, egy 1
km

hosszú

kalandos

sétára.

megtalálja weboldalunkon.

A

részleteket

növény minden része mérgező.

állománya lecsökkent, ezért védett!

Természetvédelmi értéke 50.000 Ft egyedenként!

LEZÁRULT NÉVADÓ AKCIÓNK
Múlt hónapban kértük látogatóinkat, nevezzék el
2015-ben született hucul csikóinkat. Rengeteg
ötlet érkezett, és illetékes munkatársaink már ki
is osztották a legtöbbet ajánlott neveket. A tél
végével a ménes is visszatér téli szálláshelyéről
szokásos,

Jósvafő

melletti

területére,

így

hamarosan akár személyesen is lehet köszönteni
a

csikókat.

A

weboldalunkon.

teljes

névsort

megtalálja
facebookon

Programajánló
Április 9. 1000
Kökörcsinek és források nyomában
Jósvafő közvetlen közelében 5 forrás fakad, melyek a hóolvadás
után bőven ontják magukból a kristálytiszta karsztvizet. A napsütéses
dombokon pedig ekkor már bontja lila szirmait a törékeny leánykökörcsin.
Helyszín: Jósvafő.
Találkozó: Jósvafő, Baradla-barlang fogadótérsége.
Hossza, időtartama: 6 km, 3 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb április 8-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Április 16. 1000
Be a Zugba!
A Bodrogzug hazánk utolsó időszakosan vízzel elöntött

területe. Kora tavasszal a ligeterdők aljnövényzetében nyári tőzikék
fehér virágkoronái lengedeznek, a vizek környéke madarak szavától
hangos. A program csak alacsony vízállás esetén kerül megrendezésre!
Helyszín: Bodrogzug
Találkozó: Bodrogkisfalud, komp
Hossza, időtartama: 6 km, 4 óra
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb április 11-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.
Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.
Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, 06-30/61-77-387, zemplentura@gmail.com
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Programajánló
Április 16. 1930
Csillagséták Nemzeti Parkjainkban
Előadás és terepi ismerkedés a tavaszi csillagképekkel.
Helyszín: Szalamandra ház, Szögliget
A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: április 11.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
Április 20. 930

Műemlékvédelmi Világnap – együttműködő iskolák részére
Túra a Martonyi Három-hegyi templom- és kolostorromhoz.

Helyszín: Martonyi kolostorrom.
A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: április 13.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
Április 21. 900

Föld Napja – együttműködő iskolák részére
A Föld bolygó értékei – természet és környezetvédelem a

hétköznapokon. Előadás, játékos természetismereti foglalkozás, túra.
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.

A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: április 18.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
Április 23. 1000
Erdőkóstoló túra
Április közepén már harsogó zöldbe öltöznek az Aggtelekikarszt gyepei és erdei, üde zöld színükkel csalogatnak az ehető vadon
termő növények.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-völgy.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.
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Programajánló
Hossza, időtartama: 8 km, 4 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb április 22-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.
Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Április 30. 1000

Szent György nap

A ridegen tartott jósvafői hucul ménest kutathatjuk fel csobogó
patakok és csilingelő források mentén a szemet gyönyörködtető tavaszi
pompába öltözött természetben.
Helyszín: Jósvafő és környéke.
Találkozó: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.
Hossza, időtartama: 5 km, 3 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb április 29-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Életképek
Aggteleken él a Koltay házaspár, Kriszta és Gábor. A nagyvárosi életet cserélték le egy parasztportára, és

a nyugodtabb, vidéki légkörre. Kenyerüket lekvárfőzéssel, és különböző gombás készítményekkel
keresik. Termékeik megkapták a Nemzeti Parki Termék védjegyet. Sokan vágyhatnak olyan életre, mint az
övék, és most egy kicsit ön is részese lehet mindennapjaiknak Gábor sorain keresztül.

AGGTELEK A SOM TOKAJA!
Mit takar ez a furcsa cím? – Csak annyit, hogy a világon nincs még egy
olyan termőhely, ahol ilyen ízletes gyümölcs teremne! Köszönhető ez

a szélsőséges éghajlatnak és talán annak, hogy a napocska így sehol
sem süti ezt a bájos cserjét.

Már a tél folyamán felfigyelhetünk az ígéretre: a sombokor telirakva

jövő évi virágrügyükkel. A hosszú várakozás után márciusra
kipattannak a bimbók és aranysárga virágtenger lepi el a fákat, ekkor

még szunnyad a természet, levél nincs egy ágon se. Mosolyog a csupasz hegyoldal! Aztán augusztusig
szívja, szívja a napsugarakat és lassacskán színesedni kezd a sok apró 1,5-2 cm nagyságú termés.

Kőkemény a magja, húsa nagyon savanyú. Rövidesen, mint egy osztály tanulói, a szorgalmasabbak előbb,

a kevésbé szorgalmasak később a termések színe egyre sötétebb lesz, akár sötét bordóvá is

alakulhatnak. Akármilyen árnyalatú, egy a jellemzője mindegyiknek, hogy csókra húzzák az arra járó
kíváncsi kirándulók száját, olyan savanyúak. Így van ez addig, amíg le nem potyognak! A hangyák,

tücskök már édes somgyümölcsöket ehetnek a fű közül.

Mire használható? Fája olyan, mint az acél. Szerszám-, gereblye nyelet,
gereblye

fogakat

készítenek

belőle.

Régen

önvédelmi eszköznek, pásztorbotnak is használták.

gyereknevelésre,

Gyümölcse apró de rendkívül ízletes. Jótékony hatása az áfonyáéval
vetekszik. Magas a C-vitamin tartalma, antioxidánsokat, ásványi
anyagok tartalmaz. Lekvárja jó hatású a gyógyuló leukémiásoknak!
Roborál.
Aggteleken előszeretettel adják a pálinka cefréjéhez. Azt tartják, hogy a szilvacefrében ha egy vödör
som is van, akkor abból már sompálinka fő. Üdítő, finom somszörpöt készítenek belőle, savanykás íze a
ribizliére hasonlót. A török uralkodók is fogyasztották rosszkedv ellen. Lekvárja mindent magába foglal,
amit erről a tájról ízben el lehet mondani, érezni. Nem véletlen, hogy 2011-ben az Ország Íz Kosarába
szavazta háromezer ember a mi somlekvárunkat. Visszatérő vendégeinket többek között ennek
köszönhetjük.
Koltay Gábor
facebookon

Kedvezményeink
Tengerszem Szálló** és
Oktatási Központ

Oktatási Központ vendégei
kedvezménnyel

vehetik igénybe - teljes árú
jegy

váltása

esetén

Erdei Iskola

Apartmanház

A Tengerszem Szálló** és
50%-os

Szalamandra Ház és

Kövirózsa

-

a

kombinált túrát (aggteleki és

vörös-tói barlangtúra) és a

jósvafői rövid-, a Vass Imrevagy a Rákóczi-barlangi túrát.

Az

Apartmanház

vendégei

A Szalamandra-ház vendégei

után 50 %-os kedvezménnyel

50 %-os kedvezménnyel -

már az első itt töltött éjszaka

a 3. itt eltöltött éjszaka után

vehetik igénybe - teljes árú

teljes árú jegy váltása esetén

Baradla-barlang

barlang

jegy

váltása

esetén

-

a

kombinált

túráját (aggteleki és vörös-tói

barlangtúra).

- vehetik igénybe a Baradla-

(aggteleki

kombinált
és

túráját

vörös-tói

barlangtúra), vagy a Rákóczibarlangtúrát.

20% kedvezménnyel válthatnak jegyet egyes barlangtúráinkra az Edelényi Kastélypark látogatói, a
Füzérradványi Károlyi-kastély látogatói, és a MiskolcPass kártyával rendelkezők.

10% kedvezménnyel válthatnak jegyet egyes barlangtúráinkra a Nyíregyházi Állatpark látogatói, a
Jonatán-kártyával, az ISAS, CEU, Amnesty International, Tudatos Vásárlók Egyesülete kártyáival
rendelkező látogatók.
A Bodrogzugi vízitúrán résztvevők a naponta induló barlangtúrákon „Kedvezményes jegy”
váltására jogosultak.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért kérjük látogasson el weboldalunkra!
facebookon

