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Az alábbi kedvezménykártyák felmutatásával 10% kedvezményt biztosítunk a Baradla-barlang
aggteleki rövidtúra és Vörös-tói középtúra valamint az alap jósvafői lovaskocsi túra áraiból:

TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk

HHíírrmmoorrzzssáákk

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

Kiadó:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Felelős kiadó:
Veress Balázs igazgató

Szerkesztők:
Bacsó Zsolt, Antal Balázs, Daniel Swartz

Fotók, grafikák:
A.M. Hussey (Illustration of British Mycology 1874),

Antal Balázs, Molnár Antal, Zsólyomi Tamás,
openclipart.org, ANPI archivum
Leíratkozás a hírlevélről:

Írjon egy LEÍRATKOZÁS tárgyú üzenetet a
webnews.anp@gmail.com címre!

Programjainkat mentse le egyszerűen!
Kattintson a naptárra, ha érdekes eseményt talált!

Jósvafő, 2015

KKiieemmeellttaajjáánnllaattuunnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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FFOOTTÓÓSSTTÚÚRRÁÁKK NNEEMMZZEETTII PPAARRKKJJAAIINNKKBBAANN
A Magyar Nemzeti Parkok és a Varázslatos Magyarország közös
programsorozatának keretében, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
szakvezetett természetfotós túrákat hirdet az Igazgatóság működési
területén, két helyszínen.
A túrákat profi fotós, és tapasztalt túravezető vezeti.

A túrák létszáma korlátozott, és előzetes bejelentkezéshez kötöttek.
A részletekért kérjük látogasson el weboldalunkra.

Aggtelek és Jósvafő környékén (előzetes jelentkezés március 27-ig)

Újhuta és Középhuta környékén (előzetes jelentkezés április 17-ig)

CCSSIILLLLAAGGSSÉÉTTÁÁKK NNEEMMZZEETTII PPAARRKKJJAAIINNKKBBAANN -- TTAAVVAASSZZII CCSSIILLLLAAGGKKÉÉPPEEKK NNYYOOMMÁÁBBAANN
A Magyar Nemzeti Parkok rendezvénysorozatának következő tagja a
Csillagséta nemzeti parkjainkban. Ennek kapcsán az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság Tavaszi csillagképek nyomában címmel túrát hirdet kicsiknek és
nagyoknak, a fényszennyezéstől mentes, valódi csillagos égbolt alatt. Jöjjön
el hozzánk, és legyen egy felejthetetlen élmény részese.

Helyszín, időpont: Jósvafő, Táncsics Mihály utca 1, Kúria Oktatóközpont, 1900.
Táv: 2km

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
A Részvétel ingyenes!
A részletekért kérjük látogasson el weboldalunkra.

KKiieemmeelltt aajjáánnllaattuunnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
https://addevent.to/?od68519
https://addevent.to/?cb68520
https://addevent.to/?fe68521
http://anp.hu/hu/articles/site/show/576
http://anp.hu/hu/articles/site/show/578
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RREEKKOORRDD!!
2014-ben rekordot
döntött a látogatók
száma a hazai nemzeti
parkokban. Bár nem az
Aggteleki Nemzeti Park

látogatottsága emelkedett a legnagyobb
mértékben, nálunk is érezhetően
többen fordultak meg, mint a
megelőző években. 20%-kal
többen voltak kíváncsiak a
Baradla-barlang cseppköveire, a
Hangversenyterem akusztikájára, és
a barlang denevérjeire, mint egy évvel
korábban és 400%-kal több ajándékot oszthatott
ki a Mikulás decemberben, az ide látogató
gyermekeknek, mint 2013-ban. Reméljük, hogy
idén is ez a tendencia lesz jellemző. További
érdekességeket talál a rekordról weboldalunkon.

BBAARRLLAANNGGOOLLJJUUNNKK!!
Javában tart már a márciusi Barlangoljunk
kampány, amihez minden, látogatható barlanggal
rendelkező hazai nemzeti park csatlakozott. Az
Aggteleki Nemzeti Park 20-50%-os
engedményeivel, filmvetítésekkel várja önt is,
március 31-ig. A részletekről tájékozódhat
weboldalunkon.

MMAARRAADDTT MMÉÉGG PPRROOGGRRAAMM!!
A tavasz beköszöntével a természet is ébredezni
kezd. A napsütés, a madárdal, és a nyiladozó kora

tavaszi virágok csalogatnak a szabadba. Ha ön
sem szeretne lemaradni erről az élményről,
látogasson el hozzánk! Márciusi programjainknak
még nincs vége, weboldalunkon tájékozódhat
róluk.

AA ÉÉVV GGOOMMBBÁÁJJAA 22001155 --
SSÖÖTTÉÉTT TTRROOMMBBIITTAAGGOOMMBBAA

Különleges, és kevésbé ismert
gombafaj lett idén az év
gombája. Sötét színével könnyen
beleolvad környezetébe, így

hiába a tömeges megjelenés, az
avatatlan szemnek láthatatlan marad.

De nem csak ennek köszönhető, hogy nem
tartozik a kedvelt és keresett fajok közé.
Júniustól októberig találkozhatunk vele, savanyú
talajú erdeinkben, tölgy és bükk alatt. Színe
miatt, és mert még halottak napján is terem,
holtak trombitájának is nevezik. Ez megtévesztő,
hiszen sokoldalúan felhasználható, fűszeres ízű,
ehető gomba. Szárítva érdemes tárolni, ízét is így
adja ki a legjobban. Termőteste 4-10 cm hosszú,
3-8 cm átmérőjű, vékony húsú, trombitára
emlékeztető alakú, ezüstös szürkétől a feketéig
sok árnyalatban fordul elő. Magányosan ritkán
látni, tömeges előfordulású, és csoportosan növő
faj. Nem áll természetvédelmi oltalom alatt, így
ott, ahol a gyűjtés egyébként nem tilos, vagy
nincs külön engedélyhez kötve, naponta
összesen 2kg gomba gyűjthető.

Az év gombájáról további érdekességeket talál
weboldalunkon.

HHíírrmmoorrzzssáákk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://anp.hu/hu/articles/site/show/574
http://anp.hu/hu/articles/site/show/575
http://anp.hu/hu/articles/site/show/573
http://anp.hu/hu/articles/site/show/579
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Húsvéti Játszóház
Helyszín, időpont: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 1000

A részvétel ingyenes.

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu,
www.anp.hu

Kökörcsinek és források nyomában
Helyszín: Szinpetri, Szőlőhegy

Találkozó: Szinpetri, Nagy Könyv parkolója, 1000

Hossza, időtartama: 3 km, 2 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb április 3-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. A túrajegy és a Nagy Könyv 2015. évi megtekintését igazoló jegy
együttes felmutatása esetén június 30-ig 20% kedvezmény a felnőtt barlangtúra-jegyek árából,
a naponta induló túrák esetében.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, www.anp.hu

Zöldülő Zemplén
Helyszín: Újhuta-Kőkapu.

Találkozó: Újhuta, buszforduló, 1000

Hossza, időtartama: 16 km, 5 óra.

A túrák előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb április 10-ig illetve április
17-ig) indulnak. A túra min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy megváltása esetén indul.
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, zemplentura@gmail.com, www.anp.hu

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
https://addevent.to/?kf68522
https://addevent.to/?vp68523
https://addevent.to/?ju68524
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Műemlékvédelmi Világnap - iskoláknak
Séta Jósvafő ófalu részének műemlékei között.

Helyszín, időpont: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 930

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu

A részvétel ingyenes.
Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: április 13.

Műemlékvédelmi Világnap - iskoláknak
Túra a Martonyi Három-hegyi templom- és kolostorromhoz.

Helyszín, időpont: Martonyi kolostorrom. 930

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu

A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: április 13.

Zöldülő Zemplén
Helyszín: Újhuta-Kőkapu.

Találkozó: Újhuta, buszforduló, 1000

Hossza, időtartama: 16 km, 5 óra.

A túrák előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb április 10-ig illetve április
17-ig) indulnak. A túra min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy megváltása esetén indul.
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, zemplentura@gmail.com, www.anp.hu

Csillagséták nemzeti parkjainkban - Tavaszi csillagképek nyomában
Előadással egybekötött esti túra a csillagos égbolt alatt.

Helyszín, időpont: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 1900

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu

A részvétel ingyenes.

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
https://addevent.to/?kn68525
https://addevent.to/?ck68526
https://addevent.to/?fe68521
https://addevent.to/?jo68527
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Lombfakadás túra
Április közepén már harsogó zöldbe öltöznek az Aggteleki-

karszt gyepei és erdei.

Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.

Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, 1000

Hossza, időtartama: 5 km, 3 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb április 17-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, www.anp.hu

Fotóstúra az Aggteleki Nemzeti Parkban
Kétnapos program az Aggteleki Nemzeti Parkban profi fotós és

profi túravezetők kalauzolásával.

A Földművelésügyi Minisztérium, a Varázslatos Magyarország és az
ANPI közös programja.

Helyszín: Aggtelek és Jósvafő térsége.

Programok: Felszíni túrán való részvétel, barlangtúra a Baradla- és a Vass Imre-barlangban, hucul
ménes megtekintése.

A program előzetes bejelentkezéssel indul min. 5 fő jelentkezése esetén. Jelentkezési határidő:
március 27. A programon részt vevők maximális létszáma 12 fő.

Részvételi díj: 25.000 Ft/fő. Szállás és étkezés nélkül 12.500 Ft/fő, csak egy napra 6.300 Ft/fő.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, www.anp.hu

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
https://addevent.to/?gm68528
https://addevent.to/?od68519
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„VILÁGÖRÖKSÉG 20”
20% kedvezmény a felnőtt barlangtúra-jegyek árából, a

naponta induló túrák esetében.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000,
naturinform.anp@gmail.com, www.anp.hu

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

hétköznapokon. Előadás, játékos természetismereti foglalkozás.

Helyszín, időpont: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 900

A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: április 18.

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu, www.anp.hu

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

hétköznapokon. Előadás, játékos természetismereti foglalkozás.

Helyszín, időpont: Bodrogkeresztúr, Zempléni Tájegységi Iroda, 900

A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: április 18.

Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, zemplentura@gmail.com

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
https://addevent.to/?gf68529
https://addevent.to/?pn68530
https://addevent.to/?hl68531
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Azok a vendégek, akik Nyíregyházán felmutatják az Aggtelken megváltott
belépőjüket, 10% kedvezménnyel léphetnek be az Állatparkba, illetve ugyanez
a helyzet fordított esetben is.

Kombinált túra kedvezmények
Azok a vendégeink részesülhetnek kedvezményes ajánlatunkban, akik a naponta
látogatható barlangokat, barlangrészeket, egymást követő két napon belül
megtekintik. Az első helyen megváltott és lekezelt belépőjegyet a második
helyszínen be kell mutatni!
Az akcióban a „Naponta induló túrák” vesznek részt!
Pótjegy váltható a standard "Felnőtt" és "Kedvezményes" jegyhez, az
"Óvodás/kísérőjegyhez", a "Családi" valamint az "Osztálykirándulás csoportjegyhez"
nem.

A Tengerszem Szálló vendégei 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a
kombinált túra kedvezményt.

A Kövirózsa Apartmanház vendégei már az első itt töltött éjszaka után
50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt.
További kedvezmények a www.anp.hu honlapon tekinthetőek meg.

A Szalamandra Ház vendégei az itt töltött harmadik éjszaka után 50 %-os
kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt.
További kedvezmények a www.anp.hu honlapon tekinthetőek meg.

Azok a látogatók, akik valamely előzetes bejelentkezéssel látogatható túrán
vesznek részt, a Rákóczi- vagy a Vass Imre-barlang megtekintésekor
kedvezményes belépőjegy váltására jogosultak, melynek mértéke 50%.
A kedvezményt csak a standard felnőtt illetve kedvezményes (diák, nyugdíjas)
jegyre lehet érvényesíteni, a családi, kombinált illetve az osztálykirándulás
csoportjegyre nem.
A kedvezmény a hosszútúra időpontja előtt vagy után számított 2 napig érvényes.

Az Edelényi Kastélysziget látogatói 20% kedvezményt vehetnek igénybe naponta
induló barlangtúráink árából. Azok, akik először valamelyik barlangtúránkon
vesznek részt, a Kastélyszigetre válthatnak belépőt 20%-os kedvezménnyel.

ÁÁllllaannddóó aakkcciióóiinnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site



