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Fazekas Sándor miniszter és Illés Zoltán ál-
lamtitkár az Aggteleki Nemzeti Park vendé-
geként az Esterházy uradalom felújított bód-
vaszilasi magtárában (Mûvészetek Magtára)
sajtótájékoztatót tartott. A helyszín az egyik
állomása volt a nemzeti parkokat érintõ or-
szágjárásuknak, melynek célja a vidék termé-
szeti értékeire való figyelemfelhívás. Nem-
csak a térség erdei adnak a helyieknek mun-
kalehetõséget, hanem az idegenforgalom is.
A felújított magtár a különbözõ rendezvé-
nyek központja, ahol természetes anyagok-
ból készült performance-ok láthatók. Az új-

ságírók megtekinthették a jósvafõi hucul mé-
nest a mintegy 200 hektáros fennsíkon. A hu-
cul ló genetikailag a honfoglalás elõtt a Kár-
pát-medencében élt népek lovához áll a leg-
közelebb. Jól mozog a nehéz terepen, erdé-
szeti használatra kiválóan alkalmas, a szom-
szédos Szlovákiában élnek is vele. A ménest
elsõsorban génmegõrzési célból tartja fenn
az Aggteleki Nemzeti Park. Ezenkívül a jós-
vafõi központban készségvizsgálat után vá-
logatják ki és tanítják be a fogatra, nyeregre,
versenyre alkalmas egyedeket 

A festõi erdei környezet kiválóan alkal-
mas tereplovaglásra és túrákra.

Mihalik Imre természetvédelmi õrtõl
megtudtuk, hogy nem ritka a farkasok lá-
togatása is a környéken. 

Búcsúzóul a bódvarákói Rákóczi-bar-
lang cseppkõlabirintusát csodálhattuk meg,
ahol az egyik járatból kilépõ bányászok az
ismerõs „jó szerencsét!” köszöntéssel üdvö-
zölték az újságírókat. Tõlük tudtuk meg,
hogy a ’60-as években a vasércbányászat
majdnem elpusztította a páratlan cseppkõ-

képzõdményeket. Ugyanis a meddõkõzetet
a még feltáratlan üregekbe borították, el-
pusztítva és beszennyezve a cseppköveket.
A közel félezer lépcsõn, létrafokon leeresz-
kedtünk a karsztvizû barlangi tavakhoz. A
32 méter mély, kristálytiszta kékségû tavak
alját úgy lehet látni, mintha 2 méter mélyek
lennének csupán. 

A barlang 2002-ben vált közismertté, ami-
kor egy barlangi búvár feltárás közben elté-
vedt. Öt napig tartózkodott egy levegõzár-
ványban, mire sikerült kimenteni. 
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