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Tengerszem Szalon Jósvafőn 
- Domán Edit - 

 

Új őszi-téli turisztikai programot ajánl az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

az Aggteleki-karsztot felkeresők részére: a Tengerszem Szalon az őszi-téli sze-

zonban novembertől márciusig havonta, kéthavonta, szombatonként megrende-

zésre kerülő rendezvényt. 
 

A Baradla-barlang jósvafői bejárata mellet található patinás (1944-ben megnyílt, 

akkor Mátyás király Sportszálló – a Szerk.) Tengerszem Szálló és Oktatási Köz-

pont, valamint a Tengerszem étterem termeiben tartandó zenés estek éppúgy 

várják a kikapcsolódásra, tartalmas szórakozásra vágyó itt tartózkodó turistákat, 

üdülőket, mint a térség igényes szórakozásra vágyó lakóit. 
 

A Tengerszem Szálló és Oktatási Központban rendszerint először teaház veszi 

kezdetét, ahol több mint 20-féle fekete-, fehér-, zöld- és gyümölcsteát fogyaszt-

hatnak vendégeink, valamint hagyományos, házi teasüteményeket fogyaszthat-

nak. A Szalonban a gyermekeket játszóház várja.  
 

A teaházi programnak minden esetben van egy kitüntetett témája, meghívott 

vendége, aki hivatásának kiemelkedő művelője, a térség jelentős személyisége.  

A programot minden esetben zenés est zárja, ahol a térség művészei lépnek fel 

és az adott témához csatlakozva adnak irodalmi, zenei műsort.  

 

Eddigi rendezvényeink: 

 

1. Szalon 
 

A 2009. november 21-én az első rendezvény témája a bor volt. Meghívott ven-

dége Virág Tamás, az Edelényi Hegyek Közössége elnöke, akinek saját pincé-

szetéből való 12 borfajtát bemutató borkóstolója, valamint előadása nagy érdek-

lődésre tartott számot, kitűnő boraival elismerést aratott a vendégek körében. 

Bordalokkal és borversekkel Salamon Gábor és Varga Zsuzsanna szórakoztatta 

a közönséget. 
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2. Szalon 
 

2010. január 13-án a Tengerszem Szalon 2. rendezvénye.  

Témája: Az elme és a psziché. Előadást tartott: Dr. Takács András pszicholó-

gus, Németh Ildikó jógaoktató. Zongorán közreműködött: Várfalvi Mercédesz. 

A rendezvényen helyi termékek vásárlására is volt lehetőség. 

 

 
 

Az 1944-ben épült Tengerszem Szálló (hajdan Mátyás király Sportszálló) 

méltó helyszíne a „Tengerszem Szalon” rendezvénysorozatának 
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3. Szalon 
 

A Tengerszem Szalon 3. rendezvényére 2010. március 13-án került sor. 

Címe: Forradalmi Kávéház. Témája: Az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harc helyi eseményeire való emlékezés. Meghívott vendégeink voltak: Hado-

bás Sándor múzeumigazgató, Szablyár Péter helytörténész és Guba Imre ha-

gyományőrző huszár ezredes. Közreműködött az Árok Zenekar, Salamon Eszter 

valamint az Aggteleki Általános Iskola tanulói.   

A rendezvényt megelőző délutánon hagyományőrző huszárfelvonulást tartot-

tunk, melynek résztvevői Guba Imre hagyományőrző huszár ezredes és az Agg-

teleki Nemzeti Park Igazgatóság lovasai voltak, tárogatón közreműködött Tóth 

György. 

 

          
 

Hadobás Sándor       Guba Imre 

 

1. Szalon 
 

A 2010 tavaszi szezon évadzáró Tengerszem Szalon rendezvényére 2010. április 

17-én kerül sor. Témája: Retro Majális. A 60-70 es évek kulturális és zenei 

eseményeire emlékezve igényesen szórakozhattunk. Felléptek: Salamon Gábor, 

Szablyár Péter, Kontra Piroska, Kreszivnik Viktória és Szabó Zsuzsanna. 

 

2. Szalon 
 

 2010 turisztikai szezon zárórendezvénye 2010. december 4-én volt. Témája a 

Világörökség volt. Az Aggteleki- és Szlovák-karszt felszín alatti világa 15 éve 

1995. december 6-án kapta meg a Világörökség címet, Magyarországon először 

a természeti Világörökség kategóriában. 
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 A történeti visszatekintést és visszaemlékezést Székely Kinga nyugalmazott 

KöM Barlang- és Földtani osztályvezető és Tolnay Zsuzsanna az Aggteleki 

Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályának 

vezetője tartotta. Vendégeink megtekinthették az erről a témáról megemlékező 

kiállítást is. Fellépő művészek Horkay Hajnalka, Orbán Zita és Nagy Albertné 

voltak. „ Adventi tánckoreográfiával” közreműködtek a Kodály Zoltán Művé-

szeti Iskola aggteleki néptánc tanszakos tanulói. 

 

 

 

 

Székely Kinga előadását tartja 

 

3. Szalon 
 

Soron következő Tengerszem Szalonunk időpontja: 2011. február 12. Témája: 

Reformkori Kávéház. Meghívott előadónk a Reformkor és a Szabadságharc 

legnagyobb ismerője: Katona Tamás történész. Kis Dániel naplójából Szablyár 

Péter olvasott fel, a helyi vonatkozású eseményekre emlékezve. A reformkori 

hangulatról az Árok zenekar és a Szinva-völgyi Néptáncegyüttes tagjai gondos-

kodnak. A kitűnő előadáson és emelkedett hangulatú rendezvényen mintegy 80 

vendég volt jelen. 

Ez a rendezvény a Jósvafőn, e napon az 1848. téli hadjárat helyi eseményeit fel-

idéző emléktábla avatásához kapcsolódott. 
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Dr. Katona Tamás történész (Zádorfalvai gyökerekkel) 

 

1. Szalon 
 

A 2011. tavaszi szezonzáró rendezvényére 2011. április 30-án került sor. Meg-

hívott vendége Dr. Aradi Csaba a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nyu-

galmazott igazgatója, neves ökológus és természetvédelmi szakember. Előadá-

sának címe: Egy kultúr-táj, a Hortobágy védelme. A hallgatóság köreiben el-

ismerést váltott ki a kitűnő előadás és a vetített képes bemutató. Az előadás előtt 

Orbán Zita zenepedagógus és az Aggteleki Általános Iskola tanulói színvonalas 

népzenei műsort adtak, melynek témája a pásztorélet, pásztornóták voltak. 

 

   
 

 Reméljük, hogy rendezvénysorozatunk folytatódhat és 2011 őszétől újabb kitű-

nő és hiteles előadók, hivatásukban kiemelkedő személyiségek előadását hall-

gathatjuk és így a térség kultúrájának fenntartásához hozzájárulhatunk. 

Tisztelettel várjuk Önöket a Tengerszem Szalon következő rendezvényére! 
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A szalon mindig alkalmat ad találkozásra, beszélgetésre, az eredeti ér-

telmében vett „polgári lét” megélésére. Balról: Székely Kinga, Domán 

Edit, Borzsák Péter, Baross Gábor, Baross Gáborné, Szablyár Péter 

 

   
 

A Tengerszem Szálló megnyitásakor, 1944-ben


