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ÁRVÁLT O Z ÁS
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy 2016. január
01-től egyes barlangbelépők árát, és a hozzájuk
tartozó kedvezményrendszert megváltoztattuk.
Bővebb tájékoztatásért kérjük, látogasson el
weboldalunkra .
Szállásaink árai néhány apró kivételtől eltekintve
változatlanok maradtak. Az új árakat megtalálja
weboldalunkon
(Tengerszem
Szálló**,
Kövirózsa Apartmanház, Szalamandra Ház és
Erdei Iskola ).

gólyafészekben. Fehér alapon fekete karakterű
műanyag gyűrűje kódját könnyű egy kézi
távcsővel, vagy fényképről, de akár szabad
szemmel is leolvasni, így nem nehéz a madár
nyomon követése. 2008.10.05-én Kenderesen is
látták, ez volt az ismert legtávolabbi
„kirándulása”, de azt a 2008-09-es telet is
Bodrogkeresztúron töltötte.
Ha kíváncsi a cikk folytatására, látogasson el
weboldalunkra .

A felszíni túrák és a környezeti nevelési
programok ára nem változott a 2015-ös évhez
képest.

D U PL A T RI PL A - X
Tavaly volt az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság 30 éves születésnapja. Idén sem
maradunk évfordulók nélkül, hiszen a Jósvafői
Hucul Ménes, és a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi
Körzet is idén tölti a harmincat. Az ünneplésről
sem feledkeztünk meg. Figyelje hamarosan
elérhető éves programajánlónkat, és látogasson
el hozzánk ön is!

1 0 . T E LÉ T T Ö LT I B O D RO G KE RE S Z T Ú RO N
F Ü L Ö P!
2006 óta lakik a Bodrog folyó mentén az a fehér
gólya, aki az eltelt 10 év alatt minden telet itthon
töltött! Mindezt onnan tudjuk, hogy 2003.06.07én fiókaként egy olasz gólyakutató megjelölte
színes gyűrűvel Észak-kelet Spanyolországban, az
Ebro folyó völgyében, Luceni településen lévő

C ÍM LAPON – J ÓSVAFŐ
A festői fekvésű település műemléki jelentőségű
ófaluja méltatlanul elfeledett népmeséink
hangulatát idézi. A természeti mellett építészeti
örökségünk számos szép példája tekinthető meg
itt. A falu tőszomszédságában, a Törőfej-völgy
végében gyönyörű természeti környezetben
található a Baradla-barlang kijárata, az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatóság épülete és a környék
egyik legnépszerűbb szállodája, a különböző
konferenciák,
találkozók,
összejövetelek
megrendezéséhez is kiváló helyszínül szolgáló,
impozáns Tengerszem Szálló. Amint az
címlapunkon is jól látható, Jósvafő nem csak
nyáron szép. A hófödte falu, és a környező
hegyek fehérsége egészen más élményt biztosít
az idelátogatóknak. Látogasson el hozzánk ön is!
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A legtöbben azt hiszik, hogy csak nyáron érdemes túrázni! Ám a
téli erdőben hallgatózva, életjelek után kutatva, a hóban-sárban
fellelhető nyomokat olvasva ebben a zord évszakban is megmutatkozik a
karsztvidék szépsége.

Helyszín: Szögliget.
Találkozó: Szalamandra Erdei Iskola, Szögliget.
Részvételi díj: 250 Ft/fő. Előzetes jelentkezés szükséges február 5-ig.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
9.30 Téli túra – iskolák számára, Zempléni Tájegység
A halastavak télen is megfelelő élőhelyet biztosítanak nem csak
vízi, hanem szárazföldi madarainknak is. A Tokaji halastavakon
harkályfélék, gázlómadaraink, récefélék és énekesmadarak is
megfigyelhetőek.

Helyszín: Tokaji Halastavak
Találkozó: Tokaj, Tokaji Ferenc Gimnázium épülete előtt
Hossza: 4-5 km
Részvételi díj: 250 Ft/fő. Előzetes jelentkezés szükséges február 5-ig.
Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, 06-30/61-77-387, zemplentura@gmail.com
9.30 Téli túra Jósvafő környékén – iskolák számára
A legtöbben azt hiszik, hogy csak nyáron érdemes túrázni! Ám a
téli erdőben hallgatózva, életjelek után kutatva, a hóban-sárban
fellelhető nyomokat olvasva ebben a zord évszakban is megmutatkozik a
karsztvidék szépsége.

Helyszín: Jósvafő.
Találkozó: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.
Részvételi díj: 250 Ft/fő. Előzetes jelentkezés szükséges február 5-ig.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
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9.00 Őrszolgálati Nap - együttműködő iskolák részére
Ismerkedés a természetvédelmi őrök sokszínű munkájával.

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.
A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: február 18.

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
9.00 Őrszolgálati Nap - iskolák részére, Zempléni Tájegység
Ismerkedés a természetvédelmi őrök sokszínű munkájával.

Helyszín: Bodrogkeresztúr, Zempléni Tájegységi Iroda

(Turisztikai Központ).

A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: február 17.

Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, 06-30/61-77-387,

zemplentura@gmail.com
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É n p a rk o m
VO LT U N K A M E D VE . . . A KA RO M M O N D A N I A M I KU LÁ S B A RLA N G J Á B A N
Vannak ám kicsiny térségünkben csodálatos helyek és
kreatív emberek. A csodálatos hely, Jósvafő és az egyedi
Baradla-barlang, a cseppköveivel. A kreatív emberek pedig
akik kitalálták, hogy Mikulás túrát szerveznek. Nekem
pedig van két szerencsés csemetém, akik mindketten
részt vehettek benne. Nem kevésbé voltam szerencsés
jómagam, aki kisebbiküket elkísérhette. Azt hiszem egy
dologban tévedtünk csak, hogy Antarktiszi hidegre
számítottunk, és decemberhez képest trópusi meleg fogadott. Izgalmas és kreatív volt, tényleg.
Első körben megtaláltuk a Mikulás szánját a barlang bejáratánál és egy levelet a nagy szakállútól amit a
gyerekeknek hagyott hátra. Megtudhattuk, hogy kicsi barlangászok is lehetünk, ha megtaláljuk a
barlangban hagyott leveleket, válaszolunk a kérdésekre, amiért cserébe varázsszavakat kapunk. Közel
egy órán át kerestünk kutattunk, válaszoltunk, Mikulás-lábnyomot kerestünk, varázsigét memorizáltunk,
majd egy hatalmas szakadék másik oldalán zene közepette megjelent a Mikulás. Kira tágra nyílt
szemekkel odasúgta nekem, hogy: "ez most valóság?"- majd a csomagátvételkor konstatáltam, hogy fél.
A helyszín, a rendezettség valóban mesés csodát rejtett. Kijövetel után Kirát szerinte barlangásóvá
avatták, teáztunk és csillogó gyermekszemekkel jöttünk haza...Itthon az utánunk érkező Szonja is
élménybeszámolót tartott, bár ő már nem hisz ebben a csodában...nagyon jól érezte magát.
Garami Lili
Köszönjük Lilinek az élménybeszámolót, örülünk, hogy sikerült meglepetést szereznünk. Lili teljes írását
elolvashatja a Bíborszél blogon.
Természetesen idén is jön hozzánk a Mikulás, előre láthatólag november 28. és december 06. között.
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É l e t ké p e k
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.
Az ember egész életében keresi az utat. Ezt leginkább a barlangkutatók
mondhatják el magukról. Lehet sikeres vagy kisebb kudarcokkal
megtűzdelt. De a kitartó munka mindig meghozza az örömet, az
eredményt. A mi életünk is ilyen itt Aggteleken… Igaz nem a föld
mélyén, a felszínen kutatunk, tanulunk minden nap. Az elmúlt év is
bővelkedett sok aprósággal: az aszály miatt kevés erdei gomba termett,
de termett! A gyümölcsök apróbbak lettek, de az ízük osztályon felüli.
Finomabbnál finomabb újdonságok készültek Kriszti konyhájában az
üvegekbe. Van már napaszalónk, kettő is!
Egyszóval nem panaszkodunk, az Isten még mindig szeret minket!
Hogy mit várunk ettől az évtől? Természetesen a folytatást a
megszokott és egyre csiszoltabb munkát, sok érdeklődő turistát, jó
rendezvényeket. Várjuk, hogy titkos új terveinkről jövőre ugyanitt
beszámolhassunk, de nem sürgetjük az időt! Csak szépen, csendesen
kívánunk Mindenkinek gazdag egészségben bővelkedő Új Évet!
Koltai Gábor
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Tengerszem Szálló** és
Oktatási Központ

Kövirózsa
Apartmanház

Szalamandra Ház és
Erdei Iskola

A Tengerszem Szálló** és
Oktatási Központ vendégei
50%-os
kedvezménnyel
vehetik igénybe - teljes árú
jegy váltása esetén - a
kombinált túrát (aggteleki és
vörös-tói barlangtúra) és a
jósvafői rövid-, a Vass Imrevagy a Rákóczi-barlangi túrát.

Az Apartmanház vendégei
már az első itt töltött éjszaka
után 50 %-os kedvezménnyel
vehetik igénybe - teljes árú
jegy váltása esetén - a
Baradla-barlang
kombinált
túráját (aggteleki és vörös-tói
barlangtúra).

A Szalamandra-ház vendégei
a 3. itt eltöltött éjszaka után
50 %-os kedvezménnyel teljes árú jegy váltása esetén
- vehetik igénybe a Baradlabarlang kombinált túráját
(aggteleki
és
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

