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Jósvafő, 2015

Az alábbi kedvezménykártyák felmutatásával 10% kedvezményt biztosítunk a Baradla-barlang
aggteleki rövidtúra és Vörös-tói középtúra valamint az alap jósvafői lovaskocsi túra áraiból:
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Kiemelt ajánlatunk
BARADLA KÓRUSFESZTIVÁL
Idén is várjuk a zene kedvelőit a Baradla Kórusfesztiválra.
2015. május 15. péntek 17 óra - Aggtelek, Tourinform előtti
szabadtéri terasz
2015. május 16. szombat 18 óra - Aggtelek, Baradla-barlang,
Hangversenyterem
• Erkel Ferenc Általános Iskola Gyermekkara - Gödöllő
• Eötvös Lóránd Általános Iskola Kórusa - Balatonfüred
• Csermely Kórus - Kassa
• Forrás Kamarakórus - Miskolc
2015. május 17. vasárnap, istentiszteleteken éneklés
Információ: Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, www.anp.hu
A rendezvényekre a belépés ingyenes!

BÜKK-AGGTELEK KERÉKPÁR TÚRA
Idén tizenhetedik alkalommal kerül megrendezésre a
Bükk - Aggtelek kerékpártúra.

A túra során 12 településen és védett területeken haladunk

keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és
természeti értékekről hallhatunk ismertetőket.

Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes
barlanglátogatás várja a kerekezőket.

Indulás: Szilvásvárad, Lovas Stadion, 10:00-kor.
Érkezés: Aggtelek, a Baradla-barlang bejárata előtti tér, 16:00-ig.
Információ: Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, www.anp.hu
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Kiemelt ajánlatunk
„30 ÉVES AZ ANP, 20 ÉVES A VILÁGÖRÖKSÉG” - KÖZÖNSÉGNAP
2015-ben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját az Aggteleki
Nemzeti Park, az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai pedig
20 éve nyerték el a Világörökség címet. Az ünnep alkalmából rendezett
közönségnapon látogatóink bepillantást nyerhetnek az Igazgatóság egyes
osztályainak működésébe.
További programok: Zöld Sziget, pünkösdi játszóház, lovaglás, lovaskocsizás, barlangtúrák,helyi
termékek és kézműves termékek bemutatója és vására.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége; Jósvafő.
Információ: Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, www.anp.hu
A részvétel ingyenes.
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Hírmorzsák
AZ ÉV MADARA
2015 - BÚBOS
BANKA

Védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft.

Ismét tarolt a fostos

látogasson el weboldalunkra, ahol további

bugybóka!
A Magyar Madártani
és Természetvédelmi
Egyesület
hirdeti

1979

óta

az

év

ki

madarát. Az idei győztes, a fekete rigót és a
vörösbegyet megelőzve harmadszorra is
Széles körben elterjedt faj. Az Atlanti-óceántól
Kína partjaiig, Észt országtól egészen Afrika déli
sokfelé

előfordul.

bugybókának

is?

Ha

kiváncsi

a

válaszra,

érdekességek várják az év madaráról.

MAGYAR-SZLOVÁK EGYÜTTMŰKÖDÉS
2015. április 16-án Ing. Milan Boroš a Szlovák

Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatal
(Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky -

ŠOP SR) igazgatója és Veress Balázs az Aggteleki

(1989, 1990, 2015) a búbos banka lett.

csücskéig

Tudja, hogy miért hívják a búbos bankát fostos

Természetesen

Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója aláírta a két
szervezet együttműködési megállapodását.
Az aláíró felek megegyeztek közös határon

hazánkban is találkozhatunk vele, a zárt erdők

átnyúló

pályázatok

az ember jelenlétéhez. A szántók, legelők, de

kutatási

és

táplálkozó helyet biztosítanak számára.

Világörökséghez kötődő együttműködésről, az

és

kivételével szinte mindenhol. Jól alkalmazkodott

lebonyolításáról,

akár a falusi porták kertje is kiváló fészkelő- és

folytatásáról, a bioszféra rezervátumhoz és a

Tápláléka elsősorban rovarokból, férgekből áll, de
ha

teheti

kisebb

rágcsálókat is elejt.

gerinceseket,

gyíkokat,

Könnyen felismerhető jellegzetes sárgás-barna
színéről, fekete alapon fehér foltos szárnyáról,
hosszú, hajlott csőréről, és a fejét díszítő
tollbóbitáról, ami nyugalmi helyzetben szinte
észrevehetetlenül

simul

tarkójára.

Hangja

közös

benyújtásáról

monitoring

természetvédelmi
tevékenységek

egységes és összefüggő karsztrendszer közös
védelméről. Külön pontban került rögzítésre egy
közös konferencia rendezése az Aggteleki- és
Szlovák-karszt barlangjainak 20 éves jubileuma,
az Aggteleki Nemzeti Park alapításának 30.,
valamint az UNESCO alapításának 70. évfordulója
kapcsán. További információért kérjük látogasson
el weboldalunkra.

jellegzetes, up-up-up, mintha saját tudományos
nevét hajtogatná (Upupa epops).
Hazai állománya jelenleg 10-17.000 párra tehető,
de

veszélyeztető

tényezők

állománycsökkenés figyelhető meg.

miatt

lassú
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Hírmorzsák
ESSZÉÍRÓ-ÉS
RAJZPÁLYÁZAT,
6-18 ÉVESEKNEK

Az ünnepi rendezvényre 2015. április 23-án a

"VERSengő ürgeképek", és

kérjük látogasson el weboldalunkra.

esszéíró, és rajzpályázatot

MINTASZERŰ TÖREKVÉSEINK

"Ürgefüttyök"

címmel

hirdet A Vadonleső Program valamint a tíz hazai
nemzeti park igazgatóság a Földművelésügyi
Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályával,
a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályával, a
Fővárosi Állat- és

Növénykerttel, a Magyar

Természettudományi Múzeummal és a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel. A
pályázati

kiírást

és

további

részleteket

weboldalunkon megtalálja.

Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác
Termében került sor. További információért

Mintaszerű a vizes élőhelyek vízpótlásának
javítására

törekvő,

megvalósított
egyedülálló

projekt,

érték

Bodrogzug
amely

megóvására

az

területén

országban

törekszik

jelentette ki Fazekas Sándor az Aggteleki
Nemzeti

Park

területén,

a

Bodrogzug

vízellátásának javítása, valamint szabályozhatóvá
tétele elnevezésű projekt záró rendezvényén.
Úgy

fogalmazott:

a

Bodrogzug

csodálatos

állatvilága, háborítatlan környezete "egy igazi

MINISZTERI ELISMERÉS
A Föld napja alkalmából, a Földmvelésügyi

Minisztériumban tartott ünnepségen Dr. Fazekas
Sándor munkájuk elismeréseként 35 személyt,
illetve szervezetet ismert el Pro Natura Díjjal,
emlékéremmel, miniszteri oklevéllel és a Magyar
Táj Emléktábla adományozásával. Köztük volt
Szentgyörgyi Péter Gábor is, Igazgatóságunk

földi

paradicsom,

kötelesek

vagyunk

amelynek

mindent

védelméért
megtenni".

Rámutatott, ahhoz, hogy ez ne száradjon ki,
szükséges volt a vízpótlás biztosítása, és ezt
ennek a projektnek a megvalósításával tudták
elérni. További információért kérjük látogasson el
weboldalunkra.

gazdasági igazgató-helyettese.
Dr. Fazekas Sándor miniszter úr a Föld Napja
alkalmából

Miniszteri

Elismerő

Oklevelet

adományozott Szentgyörgyi Péter Gábornak, az

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság gazdasági
igazgató-helyettesének,
gazdálkodási,
fejlődése,

az

pénzügyi
fejlesztése

igazgatóság
fenntarthatóság

területén

kiemelkedő tevékenységéért.

végzett
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Programajánló
Barangolás a Baradla-barlang tetején
Mikor szántottak ördögök Aggtelek határában? Hogyan néz ki a

karsztfelszín? Miért nem nyeli el a Baradla-barlang az Aggtelekitó vizét? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kap választ az, aki részt
vesz túránkon.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 1430
Hossza, időtartama: 3 km, 1,5-2 óra.
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, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Madárdal és csillagles
Ismerkedés a madarakkal és az égbolt csillagaival.
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 1900
A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: május 4.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
Barangolás a Baradla-barlang tetején
Mikor szántottak ördögök Aggtelek határában? Hogyan néz ki a
karsztfelszín? Miért nem nyeli el a Baradla-barlang az
Aggteleki-tó vizét? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kap választ
az, aki részt vesz túránkon.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 1430
Hossza, időtartama: 3 km, 1,5-2 óra.
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, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Programajánló
Madarak és Fák Napja - együttműködő iskolák részére
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 900
A részvétel ingyenes.
Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: május 6.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
Baradla Kórusfesztivál
Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang.
A részletes programleírást megtalálja kiemelt ajánlataink
között, illetve weboldalunkon.
Információ: Tourinform-Aggtelek, Tel: 48/503 000, naturinform.anp@gmail.com
Orchidea túra
A feltűnő, pompás trópusi orchideák szerényebb képviselői

hazánkban is élnek, bár közelebbről megnézve őket, szépségük

vetekszik trópusi rokonaik szépségével.
Helyszín: Jósvafő, Szőlőhegy.
Találkozó: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 900
Hossza, időtartama: 7 km, 3 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb május 15-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
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Programajánló
Orchideatúra a Tokaji-hegyen
A Tokaji-hegy májusi orchideáival és védett természeti
értékeivel ismerkedhetünk túravezetőnk segítségével. Túránk
során fotózásra is lehetőség nyílik.
Helyszín: Tokaji-hegy.
Találkozó: Tarcal, vasútállomás, 930
Hossza, időtartama: 6-8 km, 5-6 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb május 15-ig) indul.
Részvételi díj: 1000 Ft/fő, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család. Maximális létszám: 30 fő.
Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, zemplentura@gmail.com
„VILÁGÖRÖKSÉG 20”
20% kedvezmény a felnőtt barlangtúra-jegyek árából, a naponta
induló túrák esetében.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
XVII. Bükk-Aggtelek kerékpártúra
Helyszín: Szilvásvárad - Aggtelek
Nevezési díj: felnőtt 2000 Ft, diák és nyugdíjas 1500 Ft.
Információ: Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000,
naturinform.anp@gmail.com
A részletes programleírást megtalálja kiemelt ajánlataink között, illetve
weboldalunkon.
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Programajánló
„30 éves az ANP, 20 éves a Világörökség” - közönségnap
Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját az Aggteleki
Nemzeti Park, az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai pedig
20 éve nyerték el a Világörökség címet.
Programok: Zöld Sziget, pünkösdi játszóház, lovaglás, lovaskocsizás, barlangtúrák
Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége; Jósvafő.
A részvétel ingyenes.
Információ: Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
A részletes programleírást megtalálja kiemelt ajánlataink között, illetve weboldalunkon.
Barangolás a Baradla-barlang tetején
Mikor szántottak ördögök Aggtelek határában? Hogyan néz ki a
karsztfelszín? Miért nem nyeli el a Baradla-barlang az

Aggteleki- tó vizét? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kap választ
az, aki részt vesz túránkon.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 1430
Hossza, időtartama: 3 km, 1,5-2 óra.
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, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Programajánló
Európai Nemzeti Parkok Napja
Nyílt napok a 30 éves Aggteleki Nemzeti Parkban. Túrák,
vizsgálódások, természetismereti foglalkozások.
Május 26. Nyílt nap óvodások részére.
Május 27. Nyílt nap az általános iskola alsó tagozatosai részére.
Május 28. Nyílt nap az általános iskola felső tagozatosai részére.
Május 29. Nyílt nap középiskolások részére.
Helyszín, információ: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
Barangolás a Baradla-barlang tetején
Mikor szántottak ördögök Aggtelek határában? Hogyan néz ki a
karsztfelszín? Miért nem nyeli el a Baradla-barlang az

Aggteleki-tó vizét? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kap választ az,
aki részt vesz túránkon.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 1430
Hossza, időtartama: 3 km, 1,5-2 óra.
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, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Állandó akcióink
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.

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.
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.
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.

Azok a vendégek, akik Nyíregyházán felmutatják az Aggtelken megváltott
belépőjüket, 10% kedvezménnyel léphetnek be az Állatparkba, illetve ugyanez
a helyzet fordított esetben is.
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