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Erdőjárók kalauza  
Zempléni tájak természeti értékei 

a Kazinczy Ferenc Múzeum állandó kiállítása 
 
 

1. A kiállítás bemutatása 
 
A kiállítás adatai 
A kiállítás helyszíne: 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 11. 
A kiállítás megnyitási időpontja: 2015. december 08. 
A kiállítás kurátora Hegyessy Gábor, látvány és arculat Mihalkov György 

forgatókönyv Hegyessy Gábor ‒ Kalla Zsuzsa ‒ Vásárhelyi Tamás 
múzeumpedagógiai szakértő Gécziné Nagy Mária 
A kiállítás nyelve(i): magyar 
A kiállítás látogatóinak száma: 2015. december 8. és 2016. február 5. között 970 fő 
látogató 
 
A kiállítás létrehozásnak célja 
A 2012-ben felújított, szervezetileg is megújult Kazinczy Ferenc Múzeum történetileg 
leggazdagabb gyűjteménye a természetrajzi. Az erre a különösen érdekes és jelentős 
mennyiségű, látványos anyagra épített tárlatok korábban is az intézmény népszerű, 
közönségvonzó attrakciói voltak. Az intézmény évről-évre bővülő tematikájú kiállítási 
sorába, a történeti, irodalmi és régészeti kiállítások mellé, ezért 2015-ben megépült a 
Zemplén földtörténetét és élővilágát egységben, izgalmas múzeumpedagógiai 
eszközökkel bemutató tárlat. Ez, a megalapozott várakozások szerint jelentősen 
növelni fogja a látogatószámot.  
A Kazinczy Ferenc Múzeumban 1992 óta folynak a zempléni tájak élővilágát célzó 
kutatások. Ezek fő iránya a rovarvilág feltérképezése a Zempléni-hegység, a Hernád-
völgy és a Bodrogköz területén. 2005-től ez a program gombavilág feltárásával bővült. 
Ezek a területek nagy hangsúllyal vannak jelen a tárlaton. Jelzi a látogatónak azt a 
tényt is, hogy a helyi kutatás jelentős, hiszen olyan zónákat is vizsgálja, amelyekre a 
távolabbról érkező szakembereknek nincs ideje és módja. Megmutatja ugyanakkor, 
milyen nagy szükség van szakmai együttműködésre a kutatóintézmények, a hazai 
múzeumok között, amely leginkább a már gyűjteménybe került példányok pontosabb 
azonosítására, az adatok értékelésére terjed ki.  
Mivel állandó kiállításról van szó, az installáció úgy épült, hogy időről-időre 
cserélhetően legyenek a bemutatott műtárgyak, megjelenhessenek az új kutatási 
eredmények. 
A kiállítás az újhelyi és a budapesti intézmény közös projektcsapatának összehangolt munkája. A 
koordinációban, a kivitelezésben és a PR-marketing feladatokban egyaránt részt 
vettek KFM és PIM és a széphalmi tagintézmény munkatársai. (A teljes stáblistát lásd a 
PDF-mellékletben.) 
A kiállításban külsős szakemberek is közreműködtek, számos önkéntes felajánlás tette 
lehetővé a bemutatott anyag gazdagságát, így például a fotók készítői között vannak 
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrei, az Abaúj-Zemplén 
Értékeiért Közhasznú Egyesület munkatársai és Zemplén élővilágát szerető 
magánemberek. 
  
 
A kiállítás üzenete: A kiállítás a természetjárás és a múzeumi természettudományos 
ismeretterjesztés és a környezeti nevelés összekapcsolására épül. Három, a valóságban is 

bejárható ‒ itt virtuálisan megjelenített ‒ zempléni kirándulás útvonalát követhetjük 
végig. A tárlat célja, hogy kézzelfogható, élményszerű tapasztalatokkal készítse fel a 
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látogatót a földtörténeti táj, az élővilág megismerésén keresztül a természet épségét, 
értékeit figyelembe vevő túrázásra. 
 
A kiállítás leírása  
A zempléni tájak nevét hallva legtöbben a Zempléni-hegység erdeire gondolnak. Ez 
szorosan összekapcsolódik Tokaj−Hegyalja szőlőtermő vidékével, a Vilyvitányi-
ősröggel, a Hegyköz medencéjével, a Hernád völgyével. A táj szerves része az alföldi 
Bodrogköz, amelynek folyóvizei, a Bodrog és a Tisza ezt a vidéket a Kárpátok 
északkeleti bérceivel kötik össze. 
A Zemplénbe látogatók néhány nap alatt próbálják bejárni a környék történelmi és 
kulturális emlékhelyeit, megnézni a különleges természeti értékeket. A táj egésze 
azonban sokkal gazdagabb ennél: a földtörténeti emlékek, az elhagyott szőlőterületek, 
a holtágak, a tájvédelmi körzetek különleges élőhelyei, a tokaji szőlőművelés egyedi 
világa mind rejtett, megismerésre érdemes helyszíneket kínálnak. Az kiállítás 
megkísérli egyesíteni az ide érkező turista és az itt élők, a tájat a mindennapokban is 
élő környezetként használók szemszögét, ezzel egy különleges nézőpontot kínál.  
Ez a találkozás egy egy zempléni túrából visszaérkező család lakásának helyiségeiben jön létre. 
Az installáció szimbolikus, jelzett, a színek és tárolók burkolata egységes, a témák 
világos elkülönítését szolgálják. Az installáción megjelennek a zempléni táj elemei, elemelve 
ezzel a szobaszerű berendezést a hétköznapi valóságtól. A termekben jelen vannak a 
hagyományosabb installációs formák, tablók, vitrinek, amelyek azonban 
megjelenésükben illeszkednek az enteriőrhöz. 
A természetjárás mellett a természettudományos kutatás, a gyűjtés és megőrzés helyi története is 
időről-időre felvillan, beleszövődnek ezek az elemek (régi térképek, ábrák, metszetek, 
fotók) az elbeszélésbe, bemutatásba. Az installáció jó alkalmat kínál ehhez is, hiszen a 
személyes terekben is szokásos az értékes, régi, megőrzendő és áthagyományozandó 
tárgyak elhelyezése. A kiállítást az első térben összefoglalja egy központi 
érintőképernyő. Ez egy régi turistatérképek alapján erősen a téma céljaira átalakított, 
megrajzolt topográfiai térkép útmutatóval, ami a műtárgyak valós helyszíneit jeleníti meg. 
Kikereshetők a helység- és földrajzi nevek, lelő- és élőhelyek, a három útvonal 
legfontosabb látnivalói. 
Minden térben számos, kézbe vehető, egyedi tapasztalást, következtetést kínáló 
aktivitás, játék van: öt-öt fülhallgatón lejátszott hangot kell összekapcsolni a térben 
látható tárgyakkal-képekkel. Nagy hangsúlyt kap az érzéki tapasztalás: az anyagi 
minőségek, a fények, a színek, a kontúrok, a szagok tudatosítása, élőhelyekhez, 
növényekhez, állatokhoz kötése, az túrázás közben megjelenő „életnyomok”-ból való 
azonosítás játékai. (nyitott kőzetpolc, kibontott lakótérfal, saját gyűjtésre buzdító 
tároló, „gombanyomda”, növényi illatokat ismertető hűtőszekrény-játék, tabletek, 
„zsákbamacskák”, tulajdonságazonosító, hasznos/káros fogalmait tisztázó, 
részletekből egészre következtető játékok)  
 
A négy helyiség a Zemplén földtörténeti folyamatait, a geológiai érdekességeket és három 
jellemző élőhelyet mutat be, a Tokaj-Hegyalját, a Bodrog árterét, a zempléni erdőségeket. 
A bakancsokkal, túraruhákkal, fotófelszerelésekkel, térképekkel teli, „lávamintás” 
előszoba a készülődés tere. A hegyvidék tájképét leginkább meghatározó vulkáni 
folyamatokra fókuszál, itt kapnak helyet a kőzetek, ásványok és az ősmaradványok. A 
táj „történelmének előszobájában” a geológiai érdekességek között hangsúlyosak az emberi 
használat nyomainak bemutatásai, a obszidián magkövektől, a már megszűnt arany- és 
malomkőbányákon át a  aranybányákon át a napjainkig hasznosuló perlit, kovaföld 
vagy az agyagásványokig, tufapincékig. Ez a tér utal elsősorban a térség 19-20. századi 
természettudományos kutatástörténetére. Itt hívjuk fel a figyelmet a természeti 
értékekre nyitott túrázás eszközeire, az élménygyűjtés hagyományos módszereire és az 
alternatívákra. 
A meleg sárga, szőlőmintás, konyha témája a megművelt táj, a növények, állatok és az ember 
együttélése, a Tokaj—Hegyalja leghíresebb a szőlős és gyümölcsös kerteknek a 
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története. A múzeumi gyűjteményből ez elsősorban a rovarok-madarak-rágcsálók 
bemutatóhelye. A központi tároló a konyhapult, a múzeumi biológus tevékenységébe 
vezet be, a terepi munkától a preparáláson át a rendszerezésig és feldolgozásig. A tér a 
természetet kímélő, „biztonságos” kirándulás eszközrendszere (szemétkezelés, 
gombászati ismeretek) figyelmeztet.   
A fürdőszobába a Bodrog árterének vadvizeit, európai szinten is kiemelkedő fajgazdagságát 
jeleníti meg – kiemelt téma a vízgazdálkodás, az „élő víz” fogalmának tisztázása.  
A lakószoba elsősorban elmélyülésre, megpihenésre, az eddig látottak rendezésére 
szolgál, utal a természetjárás felfrissítő, megújító a civilizációból kiszakító hatására, a 
kirándulás élményéhez a legtöbb látogatónak hozzátartozik az erdők csendje, a vadon 
elzártsága. Itt kaptak helyet a nagyvadak, a ritkán látható emlősök, madarak. Az erdőt 
élő közösségként mutatjuk be, elsősorban az összefüggésekre, a fajok egymásrautaltságára 
rámutatva. E gondolatmenet zárópontja: erdei élőhelyek egészsége, életminősége saját 
jövőnk tükre is. Turistáknak és itt élőknek közös érdeke minden, a fennmaradást 
szolgáló tevékenység megismerése, támogatása (erdő- és vadgazdálkodás, 
madárvédelem, vadászat). A tér közepén elhelyezett játékok, aktivitások erőteljesen 
ismétlik meg a nyitótér felhívását: tervezd meg, indulj el, járj nyitott szemmel! 

 

A kiállítás látogatóinak száma: 2015. december 8. és 2016. február 12. között 1.153 fő látogató. 

Jegyértékesítésből származó bevétel: 67.175 forint. 
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2.  A kiállításhoz kapcsolódó programok, múzeumpedagógia 
 

A kiállítás és a téma helyi beágyazottságának és közönségsikerének, a hozzákapcsolódó 
programoknak egyfajta garanciája, hogy a múzeum természettudományos főmunkatársa, a 
forgatókönyv szerzője, Hegyessy Gábor és a múzeumpedagógiát irányító Gécziné 
Nagy Mária évtizedek óta az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület civil 
természetvédelmi csoport vezetői. A korábbi tárlathoz kötődően, de még a köztes 
időszakban is számos múzeumi és kihelyezett ismereterjesztő előadás, 
múzeumpedagógiai foglalkozás épült biológiai gyűjteménye, számos alkalommal 
hasznosultak a látottak vezetett túrákon. A most megépült kiállítás úgy készült, hogy 
foglalkozások széles palettája épülhessen rá, az egyes programok alkalmával más-más 
szeletét mutathassuk be a zempléni tájaknak, óvodásoktól a felnőtt 
ismeretterjesztésig. A gazdag anyag arra csábít, hogy a környék gyerekcsoportjai 
évente többször is eljöjjenek.  
Az idelátogató turisták bevonzását szolgáló, a regionális és országos médiában való 
jelenlét már az építés során, a megnyitó alkalmával elkezdődött, ennek beérése a 
tavasz-nyári szezonra várható. 
 
180 perc a magyar kultúra jegyében, 2016. január 22. 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett előadás-csokor alkalmával két előadás 
témájával kapcsolódtunk az új kiállításhoz. 
1.  Nagyragadozók Zemplénben, előadó: Lontay László természetvédelmi őr, Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság, Zempléni Tájvédelmi Körzet 
2.  Ásatag virányok, előadó: Hegyessy Gábor biológus, muzeológus, PIM – KFM 
 
Madarak és fák napja, 2016. május 10., 
Gécziné Nagy Mária: A zempléni erdők madárodúinak élőlényei.  
Ezen a napon az érdeklődők a délelőtt és délután folyamán egy-egy beszélgetéses vetített 
képes előadás keretében mélyíthetik el a kiállításban szerzett ismereteiket, amit az intézmény 
múzeumpedagógusa tart, 22 éves tapasztalattal madárodúk élővilága terén. 
 
A természet és én, 2016. március 1. 
Regionális rajzpályázat meghirdetése Az Erdőjárók kalauza című kiállítás témáiról a 
múzeumban.  
 
A Magyar Természet Napja, 2016. május 24. 
A rajzpályázat eredményhirdetése, a díjat egy regionális ismeretségű természetvédelmi 
szakember adja át, aki előadást tart. Az ünnepséget alkotódélután követi.  
 
Múzeumok Éjszakája, 2016. május 25. 
Ezen az éjszakán a múzeumban az éjszakai természet hangjai elevenednek meg. A játszóház 
keretében a kiállítás témájához, élőlényeihez kötődő tárgyakat készítünk. 
 
„Érezd a természetet!”  (állandó múzeumpedagógiai foglalkozás) 
E foglalkozás keretében bemutatjuk, hogy a kiállításban és a természetben járva egyaránt nem 
feltétlenül csak a látványra kell hagyatkozni. Egy-egy természeti érdekességet tapintás, hallás, 
szaglás, tehát más érzékszervi tapasztalás útján is meg lehet ismerni, sőt, lehet, hogy ez a 
megismerés intenzívebb. Megtanítjuk látni, érezni a foglalkozásra érkezőket az egyszerű 
nézelődés helyett. Ezzel a természetben szerzett élményeiket is rendszerezhetik, vagy 
fordítva, a múzeumban felkészülhetnek a természeti élmények befogadására. 
 
Egy komplex „Érezd a természetet!” foglalkozás keretében a kiállítás megismerésén túl az 
alábbiakra kerül sor: 



10 
 

1. terem – „előszoba”: a domborzatot alakító természeti erők hangjának meghallgatása, 
vulkán-kitörés szemléltetése, ásványok-kőzetek összehasonlító tapintása,  
2. terem – „konyha”: rovarhangok felismerése, a hangok gazdájának megkeresése a 
kiállításban, termések felismerése tapintás útján, illatos fűszerszámok megnevezése, 
gombafajok összeállítása nyomdázással,  
3. terem – „fürdőszoba”: békák fejlődési folyamatának összeállítása,  
4. terem – „nappali”: vadnyomok megfigyelése, „gazdáik” megnevezése, nyomolvasás 
természetes faodún, fafajok felismerése kéreg-lenyomat, levél és termés alapján, tájolás 
térképen 
Mindez a kiállítás négy termében haladva, a kiállítási anyaghoz kötődően zajlik konyhapulton, 
kanapén, szőnyegen, tehát otthonos környezetben. Kb. 10 fős csoport esetén egységesen 
haladva, kb. 25 főig bontott kiscsoportokban. 25 fő feletti csoportlétszám esetén a 
foglalkozást a múzeum foglalkoztató termében zajlik.  
A kiállítás megtekintése után a foglalkoztató teremben az alkalomra elhelyezett 
állatpreparátumok, rovardobozok környezetében interaktív diavetítéses előadás megtekintése 
történik. Az előadás témája Zemplén élővilága, ahol a különböző rendszertani csoportokba 
tartozó, adott területre jellemző élőlényekkel, gombákkal, növényekkel, állatokkal 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Közben beszélgetés keretében kiderül, hogy milyen egy 
egészséges életközösség, egy természetközeli erdő kinézete, felépítése. Az interaktív elemeket 
vulkán-kitörés, tapintás-felismerés, szagoltatás a fentiekhez hasonlóan használjuk. 
Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján a kerettantervhez igazodva az élővilág egy-egy 
szeletének, élőhelynek, élőlénycsoportnak a feldolgozására is lehetőség nyílik. 
A foglalkozás időigénye kb. 60 perc. 
 
Erdőjárók kalauzolása (állandó múzeumpedagógiai foglalkozás) 
Május – június folyamán, meghirdetett időpontokban a kiállítás anyagához kötődően 2-3 órás 
természetjárás a város környéki erdőben. 
 
Múzeumok éjszakája, 2016. május 25. (múzeumpedagógiai foglalkozás) 
A játszóház keretében a kiállítás témájához, élőlényeihez kötődő tárgyak készítése. 
A kiállításban ezen az estén az éjszakai élővilág hangjai elevenednek meg. 
 
Múzeumok őszi fesztiválja, 2016. október 
Ennek keretében a Múzeum a bőröndben alprogramon belül az Erdőjárók kalauza kerül 
bemutatásra az oktatási intézmények falain belül. 
 
Erdőjárók kalauza vetélkedő, 2016. október 4. 
A kiállítás információ-tartalmára épülő vetélkedő általános iskolák alsó (3-4. osztály) és felső 
tagozatosai (5-7. osztály) számára, 3-4 fős csapatokban. Ez előzetes múzeumi látogatást 
igényel, hogy a diákok felkészülhessenek. 
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3. Sajtóanyag, marketing, kiadványok 
 
A megnyitóra a városban elhelyezett plakátok, a múzeumi épületen elhelyezett molinó 
és a teljes múzeumot bemutató, új szóróanyag készült, ami már a természetrajzi 
kiállítást is megjeleníti.  Ezzel az arculattal került fel a kiállítás meghívója a honlapra és 
a web2-es felületekre. 
Két kiadvány jelenik meg idén. Egy vezetőfüzet, amely az elmélyülést segíti, számos, 
fontos tudományos információval, adattal, ábrával bővíti az érdeklődő látogató 
tudását. A Nagyítóval, futrinkával!  egy színes, képes múzeumpedagógiai foglalkoztató-füzet 
lesz, ami játékos módon ösztönöz a tárlat természettudatos nevelést célzó 
szándékával összhangban az egész kiállítótér „felkutatására”. A címadó zempléni 
futrinka egy védett, kizárólag Zemplénben élő bogárfaj. (Fekvő A4-es méretű, 
irkafűzött, végig színes, matt papíron, 12 oldalas + borító, a képek és szövegek aránya 
kb.: 70:30. ) 
Az idei évben számos, a kiállítást népszerűsítő ajándéktárgy is készül, például póló a 
Kossuth-staféta futóversenyen való múzeumi részvételhez, hűtőmágnesek és saját 
készítésű ékszerek.  
 

Kiemelt cikkek, interjúk:      
http://magyarmuzeumok.hu/kiallitas/3044_vaddiszno_kerult_a_nappaliba 
Vásárhelyi Tamás, MuzeumCafé, 51. szám (megjelenés előtt) 
Nyelv és tudomány: http://www.nyest.hu/hirek/erdojarok-kalauza# 
Szabolcs online: http://www.szon.hu/az-oreg-farkas-legendaja/2970679< 
Zemplén tv: http://www.zemplentv.hu/erdojarok-kalauza-cimmel-uj-kiallitas-nyilik-
a-kazinczy-muzeumban/ 

 
Erdély online: http://www.erdon.ro/az-oreg-farkas-legendaja/2970679 
Magyar online: http://www.mon.hu/az-oreg-farkas-legendaja/2970679; 
 Turista Magazin: http://www.turistamagazin.hu/zempleni-tajak-ahogy-meg-nem-
lattad.html 
Zemplén tv: http://www.zemplentv.hu/erdojarok-kalauza-cimmel-uj-kiallitas-nyilik-
a-kazinczy-muzeumban/ 
https://www.youtube.com/watch?v=r51bPRXHWpo 
satoraljaujhely.hu: 
http://www.satoraljaujhely.hu/varos2/index.php?option=com_k2&view=item&id=
5695:erdojarok-kalauza-cimmel-uj-kiallitas-nyilik-a-kazinczy-
muzeumban&Itemid=267 
Észak-Magyarország: http://www.eszak.hu/helyi/2015/12/08/erdojarok-kalauza-
zemplen-ertekeivel.eszak 
museum.hu: https://www.facebook.com/museum.hu/posts/921895247899199 
http://www.museum.hu/kiallitas/16430/Erdojarok_kalauza_ 
 artkalauz.hu: http://www.artkalauz.hu/kezdolap 
elektromosauto.hu: http://www.elektromosauto.hu/erdojarok-kalauza-zempleni-
tajak-termeszeti-ertekei/ 
frissvideok.hu: http://frissvideok.hu/regionalis/717518-video-erdojarok-kalauza-a-
kazinczy-ferenc-muzeumban-mecenas 
zempleninfo.eu: http://www.zempleninfo.eu/index.php/esemenyek/kiallitas/515-
ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-megnyit%C3%B3-6 
PIM: http://www.pim.hu/object.81a6280f-bca7-4a75-93e8-3167952494b9.ivy 
szuperinfo.hu: http://www.szuperinfo.hu/erdojarok-kalauza-zemplen-
ertekeivel/2968888 

http://magyarmuzeumok.hu/kiallitas/3044_vaddiszno_kerult_a_nappaliba
http://www.nyest.hu/hirek/erdojarok-kalauza
http://www.szon.hu/az-oreg-farkas-legendaja/2970679%3c
http://www.zemplentv.hu/erdojarok-kalauza-cimmel-uj-kiallitas-nyilik-a-kazinczy-muzeumban/
http://www.zemplentv.hu/erdojarok-kalauza-cimmel-uj-kiallitas-nyilik-a-kazinczy-muzeumban/
http://www.erdon.ro/az-oreg-farkas-legendaja/2970679
http://www.mon.hu/az-oreg-farkas-legendaja/2970679
http://www.turistamagazin.hu/zempleni-tajak-ahogy-meg-nem-lattad.html
http://www.turistamagazin.hu/zempleni-tajak-ahogy-meg-nem-lattad.html
http://www.zemplentv.hu/erdojarok-kalauza-cimmel-uj-kiallitas-nyilik-a-kazinczy-muzeumban/
http://www.zemplentv.hu/erdojarok-kalauza-cimmel-uj-kiallitas-nyilik-a-kazinczy-muzeumban/
https://www.youtube.com/watch?v=r51bPRXHWpo
http://www.satoraljaujhely.hu/varos2/index.php?option=com_k2&view=item&id=5695:erdojarok-kalauza-cimmel-uj-kiallitas-nyilik-a-kazinczy-muzeumban&Itemid=267
http://www.satoraljaujhely.hu/varos2/index.php?option=com_k2&view=item&id=5695:erdojarok-kalauza-cimmel-uj-kiallitas-nyilik-a-kazinczy-muzeumban&Itemid=267
http://www.satoraljaujhely.hu/varos2/index.php?option=com_k2&view=item&id=5695:erdojarok-kalauza-cimmel-uj-kiallitas-nyilik-a-kazinczy-muzeumban&Itemid=267
http://www.eszak.hu/helyi/2015/12/08/erdojarok-kalauza-zemplen-ertekeivel.eszak
http://www.eszak.hu/helyi/2015/12/08/erdojarok-kalauza-zemplen-ertekeivel.eszak
https://www.facebook.com/museum.hu/posts/921895247899199
http://www.museum.hu/kiallitas/16430/Erdojarok_kalauza_
http://www.artkalauz.hu/kezdolap
http://www.elektromosauto.hu/erdojarok-kalauza-zempleni-tajak-termeszeti-ertekei/
http://www.elektromosauto.hu/erdojarok-kalauza-zempleni-tajak-termeszeti-ertekei/
http://frissvideok.hu/regionalis/717518-video-erdojarok-kalauza-a-kazinczy-ferenc-muzeumban-mecenas
http://frissvideok.hu/regionalis/717518-video-erdojarok-kalauza-a-kazinczy-ferenc-muzeumban-mecenas
http://www.zempleninfo.eu/index.php/esemenyek/kiallitas/515-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-megnyit%C3%B3-6
http://www.zempleninfo.eu/index.php/esemenyek/kiallitas/515-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-megnyit%C3%B3-6
http://www.pim.hu/object.81a6280f-bca7-4a75-93e8-3167952494b9.ivy
http://www.szuperinfo.hu/erdojarok-kalauza-zemplen-ertekeivel/2968888
http://www.szuperinfo.hu/erdojarok-kalauza-zemplen-ertekeivel/2968888
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bejarhatomagyarorszag.hu: 
http://bejarhatomagyarorszag.hu/cikk/gyaloglas/rendhagyo-tarlat-es-termeszetjaras-
satoraljaujhelyen 
zold.info: http://zold.info/sajtoszoba/sajtotajekoztatok/2015/12/08/erdojarok-
kalauza-zempleni-tajak-termeszeti-ertekei 
nullahategy.hu: http://nullahategy.hu/reformkori-gondolatok-klasszicista-otthona-
petofi-irodalmi-muzeum-es-karolyi-palota/ 
programturizmus.hu: http://www.programturizmus.hu/ajanlat-kazinczy-ferenc-
muzeum.html 
varkertvendeghaz.hu: 
http://www.varkertvendeghaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id
=28&Itemid=155 

 

 

Molinó: 
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