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Debrői hárslevelű ünnepe 

Fészerszínház 
Gyöngyöstarjánban

Április 20-án rendezik Aldeb-
rőn a Debrői hárslevelű ünne-
pét, ekkor emlékeznek meg a 
település alapításának évfor-
dulójáról is. A programokban 
központi helyet a bor foglalja 
el, a Rácz Pál Borrend ünnepé-
lyes felvonulása mellett lehető-
ség nyílik a Debrői hárslevelű 
kóstolására is. Érdemes meg-
tekinteni a Gazdaházat, ahol a 
Debrői hárslevelű megalkotó-
jának Rácz Pálnak a hagyatékát 
őrzik. 
Kevesen tudják, Aldebrő sváb 
eredetű település – eltérően a 
Mátra palóc és szlovák tele-
püléseitől –, így különlegesség 
a múlt század elejének han-

gulatát idéző sváb szoba ko-
rabeli bútorokkal berendezve. 
Mellette található a konyha, 
ahol a régi konyhai eszközök 
kerülnek bemutatásra. Elkü-
lönítve kaptak helyet a régi 
mezőgazdasági munka és ál-
lattartási eszközök, valamint a 
szőlőtermesztés, a borászkodás 
és a dohánytermesztés eszkö-
zei. A kendertermesztés- és 

feldolgozás tárgyi emlékeiben 
is gyönyörködhetünk. A mun-
kafolyamatok sorrendjében, a 
tilolótól kezdve a gerebenen és 
a motollán keresztül a szövő-
székig végig tudjuk követni az 
egyes munkafázisokhoz szük-
séges eszközöket, a falakon ta-
lálható fotókkal kiegészítve.
Érdemes megnézni a községi 
emlékparkot és a Millenniumi 
emlékparkot. Aldebrő termé-
szeti szépségei közül érdemes 
megemlíteni a Tarna-patakot 
és a Horgász-tavakat. Igaz, ma 
már nem mosnak a patakban, 
azért egy forró nyári napon 
még mindig jó felfrissülési le-
hetőséget jelent.

Mátrai paletta IV. évf. 1. szám2

Gyöngyöstarján életében min-
dig jelentős esemény, amikor 
civil kezdeményezésre nagy-
szabású dolgok valósulnak meg. 
A Fészerszínház építése azért 
rendkívüli, mivel nem csak az 
alapötletet adták a civilek, ha-
nem kétkezi munkájukat és az 
építőanyagokat is. A Falumúze-
um udvara adta tér kiváló lehe-
tőséget kínált arra, hogy egy új 
közösségi tér jöjjön létre. A mú-
zeum helytörténeti gyűjteménye 
mellett mindenképpen említés-
re méltó az ásványgyűjtemény, 
ami Nagy Károly magángyűjte-
ménye. A hazai ásványok mel-
lett a világ számos országából 
láthatunk itt különlegességeket. 
Az udvarán álló tulipános  ke-

mencéből kikerülő finomságok 
pedig elmaradhatatlan kellékei 
a rendezvényeknek.
 A Fészerszínház avatását má-
jus 20-án Pünkösd hétfőn 
tartják, ahol a tervek szerint az 
építők mellett jelen lesz a falu 
apraja-nagyja. A Fészerszínház 
a Mátrai múzeumok éjszakája 
programnak is egyik helyszíne, 
ahol fellép az egri Blackrose' 
Night reneszánsz rockzenekar. 

LifestyLe HoteL Mátra**** superior

Kösse össze a kultúrát, a történelmet és a luxust!
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A LIFESTYLE HOTEL MÁTRA**** superior és a Mátra 
különleges programokkal várja 2013. június 22-én a Múze-
umok Éjszakáján. Kóstoljon meg mátrai finomságokat, te-
kintse meg a kisnánai vár 3D-s vetítését és hallgasson pánsíp 
koncertet, majd pihenje ki az estét a szálloda wellness rész-
legén! Program, félpanzió és korlátlan wellnesshasználat már 
17 490 Ft/fő/éj ártól a LIFESTYLE HOTEL MÁTRA**** 
superior-ban. Vasárnapi elutazás esetén részvétel a Sunday 
Brunch programon késői elutazással 16 óráig.

Részletek:  http://www.hotelmatra.hu/hu/csomagajanlatok/ 
matrai-muzeumok-ejszakaja
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Négycsillagos köntösben a Mátra kemping

Kétéves felújítás után négycsil-
lagos kempingként nyitja meg 
újra kapuit a sástói kemping. 
Hazánk legmagasabban fekvő 
hegyvidéki kempingje évtizede-
ken át kedvelt pihenőhely volt, 
ám a mintegy három hektáros 
terület felett eljárt az idő. Az 
egykor olcsó szálláshelyként 
számon tartott kempingezés ma 
már itthon is életforma, amihez 
a vendégek négycsillagos ellá-
tást várnak, legyen szó lakóko-
csi beállóról, vizesblokkokról, 
animációs lehetőségekről, étke-
zésről. 
A helyszínen járva személyesen 
győződtünk meg arról, hogy 
nem véletlenül választottak hol-
land szakembert a kemping fel-
újításakor. Ahogy kempingber-
kekben mond  ják: „ha hollandot 
látsz, jó helyen jársz”. Az EU 
támogatással megvalósuló pro-
jekt nyomán 27 db közművesí-
tett sátor/lakókocsi helyet ala-
kítottak ki, amelyekhez áram-, 
víz-, szennyvízcsatlakozást is 
kiépítettek, emellett a kábel 
TV csatlakozási lehetőség is 

adott. Az üdülőknek ki sem kell 
lépniük a kemping területéről, 
minden komfort rendelkezésre 
áll: büfé, önkiszolgáló étterem, 
bolt és mellette a hamarosan 
szintén megszépülő Sástó.
A Mátra kemping wellnes há-
zában  szauna, bio szauna, gőz-
kabin, jakuzzi, élmény- és gye-
rekmedence is várja májustól 
a vendégeket. De ami igazán 
egyedülálló a hazai kempin-
gek kínálatában, az a három 
helyiségből álló sóbarlang. Itt 
gyerekeket sóhomokozó, fel-
nőtteket spinning várja, mely 
után jöhet a jól megérdemelt 
pihenés a relax szobában. Es-
tére pedig mi is lehetne jobb, 
mint újdonsült kempingtár-
sakkal egy jó kis szalonnasütés. 
A kemping korábban kedvelt 
volt csoportos kirándulások 
célpontjaként, ezért 21db új 
faház – WC-vel, zuhanyzóval 
felszerelve – áll a vendégek 
rendelkezésére, a házak több-
ségében konyha is található. 
A kemping májustól fogadja a 
látogatókat.
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Júliusban irány Kisnána! 

Július első hétvégéjén, 6-án 
szombaton a hagyományos 
Kisnánai várjátékok várják az 
érdeklődőket. A hagyomány-
őrző bemutatók mellett ezen a 
napon idegenvezetéssel tekint-
hető meg a vár. Az érdeklődők 
bepillanthatnak régi mestersé-
gek rejtelmeibe is. Nem marad-
hat el a gyerekek nagy kedven-
ce, a Nánai Sólymos Vitézek 
zoknicsatája sem!
Egy héttel később, 14-én a Kis-
nánai baracknapon a lekvárfőzés 
rejtelmeibe avatják be a vendé-

geket a falusi vendégfogadók 
Lizi néni vezetésével, akinek 
több mint féltucatnyi lekvár-
ja kóstolható is ezen a napon, 
olyan különlegességek is, mint a 
som-, a bodzalekvár.. 
Információ: www.kisnanavar.hu
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Gasztrokaland a Mátrában

Ízelítő a kínálatból  

tegye le autóját és élvezze a Mátra ízeit!

A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület új programot kínál a nyár-
ra. Fedezze fel velünk a Mátra ízeit, hagyományait, borászait úgy, 
hogy közben megmutatjuk értékeinket, kincseinket.  Egy kényel-
mes, garantáltan súlytöbblettel végződő háromnapos program, 
ízekről, hagyományokról, közös sütés-főzésről. 
A program minimum 10 fő jelentkezésével indul, az alábbi idő-
pontokban: június 14-16., július 12-14. 

Információ és jelentkezés: 
Hliva Tiborné, 30/605-1870, hljudit@citromail.hu

A program szakmai tanácsadója és kísé-
rője Magos Zoltán séf, a Mátra hírnöke. 
A program során a vendégeket autó-
busszal szállítjuk a három nap során. 
Program ára: 20 000 Ft/fő, mely tartal-
mazza a teljes programot és az autóbusz 
költségét is. Az ár a szállásköltséget nem 
tartalmazza!

Megfelelő létszám esetén a program 
a meghirdetettől eltérő időpontban is 
indul.

1. nap 

Vadételek, sztrapacskák – a mátraszentlászlói Vöröskő kisvendéglő 
tippjei a házias ízekhez. 
Mi történik a kaptáron belül? Látogatás méhészetben (Koklács 
méhészet Domoszló, vagy Szabó méhészet Gyöngyös). 
Domoszlói fahamuban sült lángos készítése az Öregház vendég-
házban a Bánszki pincészet borkóstolójával. 

2. nap

Siroki vár megtekintése, Hunor étteremben kemencés étel készí-
tése.
Süssünk rétest! A gyöngyössolymosi Robinson cukrászda udvarán 
a rétessütés fortélyai, rétesek töltése. Amíg sül a rétes, mézeskalács 
készítés és díszítés Szőllősiné Ildikóval.
Borkóstoló vacsorával (Gyöngyös Borpalota Kft. vagy Kisnána 
Koncos borház).

3. nap

Látogatás a kisnánai várban, Lizi lekvárok kóstolása helyben sü-
tött herőcével, a lekvárfőzés titkai.
A gyöngyösi Malomudvar étterem teraszán grillezett és kemencé-
ben készült ételek elkészítése. 

szabó méhészet (Gyöngyös) 

A programban a méhészek 
bemutatják a méhészetet a 
Sár-hegy tövében,  az időjá-
rás függvényében a bátrabb 
vendégek kaptárt is bontanak. 
Csináld magad! Mézes lépek 
fedelezése, és kipergetése, kézi 
pergetővel, a saját, pergetett 
méz kóstolása. 

Koklács méhészet

Kirándulás a kisnánai völgybe, 
ahol megnézzük a kaptárakat, 
majd Domoszlón folytatódik a 
program, ahol üveglapon lehet 

közelebbről megnézni a méhe-
ket, anyát keresni. Szeletelünk 
és csomagolunk lépes mézet. 
Különlegességként kereteket 
szögelhetünk, vagy fűzhetünk, 
keretbe olvaszthatunk műlépet. 

Lizi lekvár 

Mi lehet jobb, mint a házi ké-
szítésű lekvár? Kisnánán meg-
tudjuk hogyan készülnek, me-
lyiket milyen ételhez kínáljuk. 
Nem maradhat el a kóstoló 
sem a helyben sütött herőcé-
vel (csörögefánk). Júliusban a 
kisnánai várban be is kapcso-
lódhatunk a sárgabarack lekvár 
főzés rejtelmeibe.

Édes finomságok

Házi húzott rétes, nincs ember, 
akinek ne futna össze a szájá-
ban a nyál. Lehetőség nyílik 

arra, hogy együtt töltsük meg 
a réteseket a gyöngyössolymosi 
Robinson cukrászdában. Amíg 
sül a rétes, előételként a cuk-
rászda specialitását kóstoljuk a 
nosztalgiakrémest! Aki egyszer 
kóstolta, függő lesz, garantált. 
Az édes élményeket teljessé 
teszi, hogy közben megismer-
kedünk a mézeskalács készítés 
és díszítés rejtelmeivel. 

Lángossütés fürdéssel 

Hogy kerül a csizma az asz-
talra? Jogos a kérdés, ám a 
domoszlói Öregház vendég-
házban semmi nem lehetetlen. 
A fahamuban sült lángosnál 
magunk rakhatjuk a kemen-
cébe a lángost, hogy aztán 
fokhagymás tejföllel és a helyi 
Bánszki pincészet boraival job-
ban csússzon. Aki pedig már 
moccanni se bír, annak irány 

a paraszt jakuzzi, igazi hűsítő 
élmény.

Kemencés és grill finomságok

A siroki Hunor étterem tera-
szán a kemence fűtésétől kezd-
ve megismerjük az előkészítés 
fortélyait, majd magunk süthe-
tünk igazi nyári finomságokat. 
Hogy ne teljen olyan lassan 
az idő, és már a várat is meg-
néztük, kipróbálhatjuk az étte-
remhez tartozó minigolfot is. 
Gasztroélmény, kultúra, sport 
mi kell ennél több? 
A gyöngyösi Malomudvar ét-
terem kertjében a kemencés 
ételek elkészítése mellett a gril-
lezés trükkjeibe is beavatnak 
bennünket, mi is lehetne jobb 
egy nyári délutánon, mint fris-
sen készült grillételeket kóstol-
ni salátákkal. 
Szállásajánlatok a 10. oldalon
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Mátrai múzeumok éjszakája – 2013. június 22.

Útvonalak, helyszínek és programok

Budapest (csatlakozási lehetőség Gyöngyösön)
1-es program 

Gyöngyös • A felújított ferences templom és könyvtár
Visonta • Római katolikus templom, Stylus együttes műsora 
(pánsíp, hegedű), rétes és borkóstoló a középkori Piac téren, a té-
ren emelt kilátóból panoráma a környékre
Mátrai Erőmű • Vetítés a látogatóközpontban, a Heller-Forgó 
hűtőtorony megtekintése belülről
Markaz  • Tájház a különleges kék búbos kemencével 

 • Szent István rendezvény és szabadidőparkban 
náplonka, kemencés lángos és borkóstoló

Domoszló • Betyárok, meglepetésprogram
Kisnána • Felújított vár, 3D vetítéssel a várról, kisnánai lekvár 
kóstoló herőcével (csörögefánk) és borkóstoló, segway kipóbálási 
lehetőség, Bohém Ragtime Band koncert. 
Egerszalók • Éjszakai fürdőzés
Indulás: Budapest 13.00, Gyöngyös 14.10 Ferences templom
Visszaindulás Egerszalókról  0.45

2-es program 

Gyöngyös • Borpalota Kft. borkóstoló 
Parád • Parádi víz története és kóstolója, a timsós gyógyítás lénye-
ge a Parádfürdői Kózház freskó éttermében
Recsk • Római katolikus templom, Mátrai visszhangok kórus mű-
sora, tájházban nánicka kóstoló
Mátraderecske • Mofetta (szén-dioxid szárazfürdő), Népművé-
szeti ház, rétes kóstoló
Sirok • Felújított vár és tájház megtekintése, macok (tócsni) kós-
toló, a Hunor étteremben vargabéles és borkóstoló 
Kisnána • Felújított vár, 3D vetítéssel a várról, kisnánai lekvár 
kóstoló herőcével (csörögefánk) és borkóstoló, segway kipóbálási 
lehetőség, Bohém Ragtime Band koncert
Indulás: Budapest 13.00, Gyöngyös 14.10 Borpalota Kft.
Visszaindulás Kisnánáról  23.30 

3-as program 

Rózsaszentmárton • Bányászati gyűjtemény és iskolatörténeti ki-
állítás, rózsakenyér kóstoló
Gyöngyöspata • Római katolikus templom Európa hírű Jesse ol-
tára, Palóc tájházban borkóstoló
Gyöngyöstarján • Falumúzeum az egyedülálló ásványgyűjte-
ménnyel, kemenében sült kenyérlángos kóstoló, Blackrose' Night 
koncert
Gyöngyösi Állatkert • Mintegy 200 állat a magánkézben lévő ál-
latkertben, állatsimogatás
Gyöngyös • Felújított Ferences templom és könyvtár 
Markaz  • Tájház a különleges kék búbos kemencével 

• Szent István rendezvény és szabadidőparkban 
náplonka, kemencés lángos és borkóstoló

Mátrai Erőmű (választható program) • Vetítés a látogatóközpont-
ban, a Heller-Forgó hűtőtorony megtekintése belülről
Abasár • Borkóstoló a Hegedűs pincében
Indulás: Budapest 13.00, Gyöngyös 14.10 Tesco parkoló
Visszaindulás Abasárról 23.30 

4-es program

Egerszalók • Barlanglakások
Aldebrő • Gazdaház, a Debrői hárslevelű története, sült derelye és 
borkóstoló
Feldebrő • Római katolikus templom Európa hírű altemploma, 
részvétel a Ribizlifesztiválon 
Recsk • Római katolikus templom, Mátrai visszhangok kórus mű-
sora, tájházban nánicka kóstoló
Sirok • Felújított vár és tájház megtekintése, macok (tócsni) kós-
toló, a Hunor étteremben vargabéles és borkóstoló
Gyöngyös • Borpalota Kft. borkóstoló és vacsora
Indulás: Budapest 13.00, Gyöngyös 14.10 Tesco parkoló
Visszaindulás Gyöngyösről 23.30

2013. június 22.

Blackrose’ Night reneszánsz rockzenekar koncertje 
18.00 Gyöngyöstarján

2013. június 22.

Bohém Ragtime Band koncert
21.00 Kisnánai vár

kiemelt ajánlataink a helyszínekről
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VI. Mátrai múzeumok éjszakája – június 22., szombat
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Rózsaszentmárton

Gyöngyöspata

Gyöngyöstarján

Abasár

Gyöngyösi 
Állatkert

Gyöngyös
Ferences templom

Gyöngyös
Borpalota

Mátrai múzeumok éjszakája

Ebben az évben már 16 település 22 helyszínén várjuk régi új látogatóinkat. Legyen vendégünk erre az 
éjszakára, vigye barátságunkat, vendégszeretetünket magával, és találkozzunk egy év múlva, mint régi jó 
ismerős!

„Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, 
hogy nálad szíveseb ben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” 

Szent István intelmei Imre hercegnek
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Mátrai Erőmű

Visonta

Markaz Kisnána

Domoszló
Feldebrő

Aldebrő

Egerszalok

RecskParád

Mátraderecske

Sirok

Mátrai múzeumok éjszakája
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Információk a Mátrai múzeumok éjszakájához
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Hotel Ózon reseidence**** superior – Mátraháza Mátrai múzeumok éjszakája a Hotel Ózonban!

www.hotel-residence.hu
Tel: 37/506-000 • E-mail: office@hotelozon.hu

foglalható:  
2013. június 22-23. (1 éj), vagy 2013. június 22-24. (2 éj)

  
1 éj (2013. június 22-23.): 
Ár: standard kétágyas elhelyezésben: 25 900 Ft/fő/éj
Gyermekeknek 0-4 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes, 
5-14 éves kor között: 11 900 Ft/fő/éj.
Ellátás:  bőséges büféreggeli, 22-én ebéd éttermünkben,  

23-án ebéd éttermünkben

2 éj (2013. június 22-24.):
Ár: standard kétágyas elhelyezésben: 44 900 Ft/fő/2 éj 
Gyermekeknek 0-4 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes,
5-14 éves kor között: 20 900 Ft/gyermek/2 éj. 
Ellátás: 22-én ebéd éttermünkben,  23-án bőséges büféreggeli, ebéd 
és vacsora éttermünkben, 24-én bőséges büféreggeli éttermünkben

A csomagok tartalma:
Szállás standard kétágyas 
elhelyezésben, köszöntőital, 
késői kijelentkezés (14.00), 
60' minigolf használat/szo-
ba, segway kupon 5000 Ft 
értékben, áfa.
Mátrai Múzeumok Éjsza
káján történő részvétel – vá
laszt ható programmal (fog
la láskor kiválasztandó!)

Az ár az idegenforgalmi 
adót nem tartalmazza, melynek mértéke 18 év felett 400 Ft/fő/éj.

Egyéni jegyek: 1000 Ft/fő áron bármelyik helyszínen válthatóak, 
vagy előzetesen a kisnánai turista információs pontban és a gyön-
gyösi Tourinform irodában ajándékkal. 

Autóbuszos programok ára: gyöngyösi indulással 4300 Ft/fő, bu-
dapesti indulással 6700 Ft/fő. Gyöngyösről induló programokra 
jegyek a  gyöngyösi Tourinform irodában válthatóak. Budapestről 
induló programok esetében jegyértékesítés www.jegymester.hu 
április 5-étől, vagy az agi@matrainfo.hu e-mail címen. 

Részletes program: www.matrainfo.hu oldalon

Előfoglalási akció május 20-áig.
Gyöngyösről induló programok: 4300 Ft helyett 3500 Ft.
Budapestről induló programok: 6700 Ft helyett 5400 Ft.
14 év alatt a részvétel ingyenes!

A mátrai szállodák egyedi ajánlatait keresse újságunkban!

Tudnivalók: A programváltoztatás jogát a szervezők fenntart-
ják. A meghirdetett programok minimum 15 fővel indulnak. A 
csoportokat minden esetben a Mátra Jövője Turisztikai Egyesü-
let tagja kíséri. Valamennyi vendégünknek meglepetés ajándékot 
adunk. 

Indulás Budapestről: 13.00 Syma csarnok elől

Indulás Gyöngyösről: 
1-es program 14.10 Gyöngyös, Ferences templom 
2-es program 14.10 Gyöngyös, Borpalota Kft.
3-as, 4-es program 14.10 Gyöngyös, Tesco áruház parkoló
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Vadaspark, nordic walking utak a Felső-Mátrában 

Vöröskőnél is megáll a 
Mátra expressz
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Hunguest Grandhotel Galya****  – Galyatető 

www.hunguesthotels.hu
Tel: 37/576-576 • E-mail: grandhotelgalya@hunguesthotels.hu

Csúcsok Csúcsa – first Minute – 14 475 ft/fő/éj-től 

A szobaár 5000 Ft értékű ajándékutalványt tartalmaz terepsegway 
vagy elektromos hegyikerékpár túrákra (www.matratura.hu).
Az ajánlat korlátozott szobaszámra érvényes, valamint az alábbi 
feltételekkel:
•  minimum 4 éjszaka  megrendelése esetén, kivéve ünnepek és ki-

emelt időszakok,
•  a 20%-os előfoglalási kedvezményt június 1. és július 21. illet-

ve augusztus 25. és szeptember 2. közötti időszakban vehetik 
igénybe, márciusi foglalás esetén.

Egy galyai nyári kikapcsolódás az erdők övezte Grandhotel Galyában 
teljes feltöltődést jelent a következő dolgos hetekre.
Animátoraink túrákat, tornákat szerveznek, de ha éppen a karosszék-
ből szeretne vadászni, mi azt is biztosítjuk Önnek.

A tervek szerint nyáron nyitja 
meg kapuit a mátraszentim-
rei Vadaspark. A mintegy 16 
hektárnyi területen az önkor-
mányzat a Mátrában honos 
állatokat mutatja be természe-
tes életkörülményeik között. 
Láthatóak lesznek itt többek 
között vaddisznók, szarvasok, 
őzek, muflonok. A muflon nem 
őshonos itt, a 19. sz-ban Kor-
zika szigetéről telepítették be, 
ám mára igen elterjedt lett. A 
területen több helyen vadlest is 
kialakítanak, hogy magasból is 
élvezhető legyen a látvány. 
Szintén Mátraszentimrén újul 
meg a Vadvirág turistaház, az 

egykor a település szimbólu-
mának számító épület. A be-
fektetők teljesen új épületet 
emelnek, funkcióját tekintve 
azonban középkategóriás turis-
taszállás lesz a jövőben is. 
Az idei évben Galyatetőn is 
számos fejlesztés valósul meg. 
A Mátra Jövője Turisztikai 
Egyesület sikeres EU pályáza-
tából a Grandhotel Galya elő-
csarnokába kerül touch info, 
ami a turisták információhoz 
jutását segíti majd. Nyáron jár 
majd a Mátra expressz, a Mátra 
postakocsijárata is Galyatetőn, 
két megállóval, egyik a Nagy-
szállónál, a másik a Fogadó a 
táncoló kecskék panziónál lesz. 

A postakocsi állomások helyét 
egyedi tervezésű megállók jel-
zik majd. Tavaszra elkészül a 
Mátrai nordic walking park is, 
a korábbi tervek befejezésekép-
pen, táblarendszerrel, bérelhető 
nordic botokkal, garantált idő-
pontokban vezetett túrákkal. 
A park további elemeit Mátra-
szentistvánban és Mátra szent-
lászlón alakítja ki az egyesület. 

Az útvonalak érintik többek 
között a Síparkot – ami nyáron 
is gyönyörű látványt nyújt – a 
Vöröskő-kilátót, a Három falu 
templomát, a Csörgő-patak 
völ gyét. Természetesen a nordic 
walkingban megfáradtak itt 
is felülhetnek majd a posta-
kocsira, Mátraszentlászlón, a 
Vöröskő kisvendéglő előtt lesz 
megálló. 

A mátraszentlászlói Vöröskő 
kisvendéglő évtizedek óta fo-
galom a Mátrában. A házias 
ízek, a barátságos személyzet 
mellett a meghitt hangulatot is 
díjazzák a vendégek. A tulajdo-
nos Gubala István a visszatérő 
vendégeit régi ismerősként üd-
vözli, ismeri ízlésüket, szoká-
saikat, így  – amíg megérkezik 
a Vöröskő kedvence, vagy Bő-
gősréti szarvascomb – gyakorta 

mesélnek vendégei a túrázása-
ikról. Idén nyáron pedig ide is 
eljut a Mátra expressz, a Mátra 
postakocsijárata. A vendégeket 
igazi postakocsi állomás várja, 
ahol útközben jól esik egy jófaj-
ta sztrapacska és egy pohár sör!
Nyáron speciális postakocsi 
menüvel várják a vendégeket, 
melyekből nem hiányozhatnak 
majd a tradicionális szlovák 
konyha ízei sem.
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Bedarál az élmény, 
megsemmisül az unalom! 

Barlanglakásokból apartmanok 

Mozgás minden mennyiségben 
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A siroki barlanglakások  kelet-
kezésének időpontja pontosan 
nem határozható meg. Egy 
1858-as összeírás 16 lakásról 
tesz említést, melyek a korabeli 
telekkönyvhöz készült térképen 
három helyen vannak feltüntet-
ve. Becslések szerint zömmel a 
század első harmadában vágták 
a lyukakat külön ezzel foglal-
kozó kőfaragók a szegényebb 
családok számára. Alaprajzi be-
osztásuk tekintetében alig kü-
lönböznek egymástól. Általá-
ban egysejtűek, ami azt jelenti, 
hogy egy helyiségből állnak. A 
barlanglakásokat mindenkor a 
falu szegényebb néprétege lak-
ta, akik 1945 előtt minden év 

tavaszán elszegődtek summás-
nak és a nyár folyamán csak az 
öregek és a gyerekek lakták. A 
férfiak télen is keveset tartóz-
kodtak otthon, aki csak tehet-
te, napszámba járt fát vágni az 
erdőbe. Egy lakóházban általá-
ban többen laktak. Aki tehette, 
kiköltözött belőle, mert nyáron, 
ha nem tüzeltek benne, a búto-
rok megpenészedtek. 
A SIROCAVE Kft. az elha-
gyatott barlanglakásokból  né-
gyet szeretne hasznosítani, két 
darab, kétszobás, 2-2 ágyas 
apartmant alakítanak ki.. Az 
apartmanokhoz fürdőszoba, 
konyha étkezővel is tartozik 
majd. 

Jubileumhoz érkezett a Mátra 
leghosszabb teljesítménytú-
rája, a Mátra 115. 2013-ban 
június 1-2-án rendezik meg. 
Rajt június első szombatján a 
Kisnánai várból, előző este tel-
jesítménytúrázó és futó batyus 
bál a várban. Az elmúlt évben 
a 144 indulóból 120-an teljesí-
tették a távot! Igazi próbatétel 
a 115 km és a 6374 m szintkü-
lönbség leküzdése. Ami pedig 
igazi elismerés, hogy 2012-ben 
a legjobb közösségi teljesít-
ménytúrának választották a 
Mátra 115-t. 
Információ: www.matra115.hu
Ebben az évben immár 16. al-
kalommal rendezik meg a Ké-
kes csúcsfutást június 15-én. 

2012-ben ragyogó napsütésben 
több mint 1500 futó állt rajt-
hoz, hogy felfusson az ország 
legmagasabb pontjára, Kékes-
tetőre. Több olyan induló is 
volt, aki minden évben elindult 
a „Kékes csúcstámadáson” és 
tavaly tizenötödszörre is „ki-
hívta” a hegyet. Indulás idén is 
Mátrafüredről, a táv 11,6 km, 
szintkülönbség 671 méter. 
Információ: www.futanet.hu

szállásajánlatunk a gasztrokaland programhoz

Öregház vendégház

6500 Ft/fő/2 éj reggelivel
Domoszló, Rákóczi u 16. 

Tel.: 20/460-7256
www.oreghaz.domnet.hu

Hotel anna*** superior Mátrafüred

20 000 Ft/fő 
reggelivel két éjszakára

www.hotel-anna.hu
Tel: 37/520-058

E-mail: info@anna-hotel.hu

Bakos vendégház

6500 Ft/fő/2 éj reggelivel
Domoszló, Sport u 4. 

Tel.: 30/347-5507
www.bakosvendeghaz.hu

A mátrafüredi Hegyi Sportok 
Bázisa új járgánnyal fokozza az 
izgalmakat 2013-ban is! Pank-
ráció a pályán, mindent visz ez 
a tank! A küzdőtér az Abasár 
melletti Tekeres-völgyben egy 
300 hektáros magánerdő, ahol 
a vállalkozó szelleműek szá-
mára indulhat a zúzás, és be-
indulhat a daráló. Nem a fát 
aprítják a résztvevők, hanem 
a vadonatúj, lánctalpas, csak a 
legelszántabbaknak való DTV 
Shreddert túráztatják. 
Ez a forradalmi járgány újra-
értelmezi az „off-road“ kategó-
riát, hiszen minden szabadtéri 
területet személyes játszótered-
dé varázsolhatsz vele. A gépé-

szeti tervezés, az erős motor és 
az erőteljes lánctalpak alkal-
massá teszik nagy sebességű 
haladásra, terepviszonyoktól és 
évszakoktól  függetlenül. Igazi 
tépőgép off-road őrülteknek. 
A bázis másik újdonsága a csa-
patépítés shredder-el, a szerve-
zett túrák amellett, hogy építe-
nek a shredder előnyeire, teljes 
mértékben figyelembe veszik 
a kialakítandó csapat igényeit. 
Az ilyen túrák tényleg bezúz-
zák a gondokat, eltapossák a 
problémákat. A végeredmény 
a feszültségmentes, összetartó, 
karakán csapat! 

Információ: www.matratura.hu
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Kedvenceink a Gyöngyösi 
Állatkertben

Nyit a Malom panzió

Palóc napok Parádon 

Turista információs pont nyílik 

Közös belépő a 
mátrai várakba
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Akim, Zinga és Nafia. Nincs is 
talán már az országban, aki ne 
fújná a három nevet, a Gyön-
gyösi Állatkert három kisorosz-
lánjának a nevét. A kis szőrmó-
kokat pillanatok alatt szívébe 
zárta az ország, nem véletlenül. 
Az április végéig simogatható 
kedvencekhez hozzátartozik az  
állatkert barátságos, szakértő 
személyzete is, akik úgy teszik 
lehetővé a barátkozást az álla-
tokkal, hogy azoknak is jusson 
idő pihenésre, ám a vendégek 
se távozzanak elégedetlenül. 
A Gyöngyösi Állatkert a város 
szélén található, a Gyöngyöspa-
ta felé vezető úton, Gyöngyös-
oroszi elágazónál. A magán-
kézben lévő állatkert mintegy 
két hektár területen fekszik.  
Jelenleg több mint 200 állatot 
lehet megismerni a barátságos 
környezetben, ahol gondoltak a 
legkisebbekre is, akik elunván a 

nézelődést a játszótéren játsz-
hatnak, szórakozhatnak. Találó 
az állatkert invitáló honlapja 
is www.szorako-zoo.extra.hu. 
Valóban, itt az állatok megis-
merése mellett arra törekednek, 
hogy a betérők élményekkel 
gazdagabban távozzanak.

Új szálláshellyel bővül Gyön-
gyös, a Malomudvar étterem 
szomszédságában panziót ala-
kítottak ki a tulajdonosok. A 
12 két- és háromágyas szoba 
mindegyike TV-vel, fürdőszo-
bával felszerelt, valamennyi 
pót á gyazható. A Budapesttől 
alig félórányira lévő Gyöngyös 
új panziója a tervek szerint 
kedvelt pihenőhely lesz nem 
csupán az autópálya közelsége 

miatt. Reményeik szerint az 
egyre bővülő hétvégi rendez-
vényekre, koncertekre mind 
többen érkeznek a fővárosból, 
akik egy kellemes este után 
másnap így meg tudják néz-
ni Gyöngyös nevezetességeit 
is. Sőt, egy hétvégi pihenést a 
méltán népszerű, vasárnapi all 
inclusive ebéd koronázhat meg.  
Információ: 
www.malomudvar.hu

Július 12-14-e között Parádon 
a park ad otthont a hagyomá-
nyos parádi palóc napoknak. 
Központban természetesen a 
hagyományos palóc és vad-
ételek készítése áll, emellett 
a környékbeli települések kí-
nálják tradicionális ételeiket. 
Mindezeket kulturális prog-
ramok és népi iparművészeti 
vásár egészíti ki. Ezen a hét-

végén Parádon jár a Mátra 
postakocsijárata! 
Információ: www.parad.hu

A Mátra Jövője Turisztikai 
Egyesület tavasszal nyitja meg 
első turista információs pont-
ját a Kisnánai várban, ahol a 
hagyományos ajándéktárgyak 
mellett – képeslap, hű tő-
mágnes, kiadványok – a vár jel-
legéhez és a gyerekek igénye-
ihez illeszkedő emléktárgyak 
is kaphatók lesznek, mint fa 
kard, fa pajzs. Az információs 
pontban lehetőség nyílik Mát-
ra kártya vásárlására is, ami a 
Kisnánai várba 10 százalékos 

kedvezményt biztosít. A tu-
rista információs pont nyárra 

kerékpártárolókkal és touch 
info-val bővül majd.

Közös belépőjeggyel látogat-
hatóak a felújított mátrai várak, 
a siroki és a kisnánai. A ked-
vezményes felnőtt belépőjegy 
1800 Ft helyett 1500 Ft-ba 
kerül, várhatóan május elejétől 
kerül bevezetésre. A megvál-
tott jegyek 10 napig lesznek 
érvényesek. 
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Új falak közt a siroki várnapok

Június 21-én ismét  
Tátrai-Szűcs Latin koncert

Ribizlifesztivál Feldebrőn

Nyárra ajánljuk!
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Június 15-16-án immár 17. al-
kalommal rendezik meg a két-
napos Siroki várnapokat. Az 
idei azonban valódi különle-
gesség lesz, hiszen többéves fel-
újítás után tavaly ősszel átadták 
a megszépült alsó várat. A két-
napos rendezvényen ágyúszóra 
engedik majd le a felvonóhidat, 
s nemcsak a várnyeregben, ha-
nem a várban is zajlanak majd 
programok. Új élmény, hogy 
immár körbesétálható a vár, sőt 
napnyugta után is érdemes lesz 
ott maradni, hiszen az esti dísz-
kivilágítás valóban impozáns. 
A kétnapos várnapokon ezúttal 
is hagyományőrző csoportok 

tartanak bemutatókat (képün-
kön a Bene íjászai), lesz emel-
lett középkori püfölő – régi, 
népi fajátékok elevenednek 
meg –, és nem maradhat el a 
macok (tócsni) kóstolás sem. A 
hagyományoknak megfelelően 
a második napot tárogató mu-
zsika és tűzijáték zárja. 
www.sirokivar.hu

A tavalyi nagy sikerű, jó han-
gulatú koncert után ismét a 
gyöngyösi Malomudvar ét-
terem teraszán zenél este fél 
8-tól Tátrai Tibor és Szűcs 

Antal Gábor. A zenei élmény 
mellé az étterem grilltálat 
–  grillezett tarja és csirkemell 
steak burgonyával, amerikai 
káposztasalátával – kínál ezen 
az estén. Jegyár: 3000 Ft/fő, 
ami a koncert mellett magában 
foglalja az étkezést.
Jegyek április 10-től kaphatók 
a www.jegymester.hu oldalon, 
a gyöngyösi Tourinform iro-
dában, a Kisnánai vár Turista 
információs pontjában. 

A helyi turisztikai egyesület 
évek óta szervezi a ribizli-
fesz tivált, ami az Európa hírű 
templom szomszédságában, 
im po záns környezetben, június 
22-én várja várja az érdeklődő-
ket. Egész napos program falu-
sias hangulatban, ribizli lekvár 
főzés több üstben, ribizli szen-
telés, bor- és pálinkakóstolók, 
szervezett falunézés lovas ko-
csival, ínycsiklandozó ételek és 
italok. A Ribizlifesztivál ebben 
az évben a Mátrai múzeumok 
éjszakája program része is, ahol 

a vendégek is bekapcsolódhat-
nak a lekvárfőzésbe és kósto-
lásba.
Érdekesség, hogy a közismert 
piros ribizli mellett itt meg-
található a fekete ribizli is. 
Utóbbiból az első tövek a Föld-
közi-tenger vidékéről kerülhet-
tek hazánkba a 14. században. 
Nem egyszerűen jó, fogyasz-
tása kifejezetten ajánlott. A 
fekete ribizlit már a középkor-
ban eszményi gyógynövényként 
tar tották számon. Gyakran 
használták fájdalmas izmok-
kal, merev ízületekkel szenve-
dő pácienseknél. Rendkívül jó 
hatású az ízületekben lerakó-
dott kristályok eltávolításában 
(köszvénynél), segít a fáradt-
ságérzetet leküzdeni, valamint 

nagyon magas a C-vitamin tar-
talma és szerepe van a vérkép-
zésben is. A gyümölcstermés a 
C-vitamin mellett E- és B-vi-
tamint, valamint karotint és 
vasat is tartalmaz. Gyermekek 
és nők vashiányos vérszegény-
sége esetén ugyancsak hasznos 
a fogyasztása.  A feketeribizli 
magjának zsíros olaja gazdag 
gamma-linolénsavban, mely-
nek a neurodermatitisz, – (kró-
nikus, erős viszketéssel járó bőr-
betegség) –, kezelésében egyre 
nagyobb jelentőséget tulajdoní-

tanak. Rendszeres fogyasztása 
mellett a vér kórosan magas ko-
leszterin- és vérzsírszintjének 
csökkenését is tapasztalták.
A feketeribizli csodás, univer-
zális hatóanyagait nem csak bo-
gyótermése, hanem a levelei is 
tartalmazzák, ezért felhaszná-
lása igen sokoldalú. Friss levelei 
szétdörzsölve enyhítik a rovar-
csípések okozta kellemetlensé-
geket. Nyáron a friss, zsenge le-
veleiből zöld teát készíthetünk. 
Az egész napos program végén 
érdemes betérni a templom 
mellett található Gecse pincé-
szetbe, ahol muzeális borásza-
ti eszközök mellett a Debrői 
hárslevelűt is megkóstolhatjuk. 
Programról információ: 
Ujj Gabriella: 30/963-6662
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