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Kiadó:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

Veress Balázs igazgató

Bacsó Zsolt, Antal Balázs, Daniel Swartz

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

Jósvafő, 2016.

Antal Balázs, Koltayné Zsoldos Krisztin
Rózsa Sándor, Szabó Ádám, Temesvári Adrienn,
Tonhajzer Arabella, ANPI Archiv, pixabay.com
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https://www.facebook.com/AggtelekiNemzetiParkIgazgatosag
http://www.anp.hu
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KKiieemmeelltt aajjáánnllaattuunnkk
Március 26-28. 1100-1500

Húsvéti kincskeresés - Kincskereső játékösvény
Az időszakos kincskereső útvonalat sikeresen végigjárók

garantált ajándékban részesülnek.

Helyszín: Aggtelek.

Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.

Hossza, időtartama: 1 km, 1 óra.

Részvételi díj: 500 Ft/ kincskereső felszerelés. (1 felszerelést több gyermek is tud használni, de ajándék
felszerelésenként jár)

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

PPRREEMMIIEERR EELLŐŐTTTTII VVEETTÍÍTTÉÉSS
További programajánló helyett, most egy kis
meglepetéssel szeretnénk kedveskedni rendszeres
olvasóinknak.

Hamarosan újabb videót osztunk meg weboldalunkon,
de ha már úgy hozta a sors, hogy a videó publikálása
szinte egybe esik a hírlevél megjelenésével,
szeretnénk elsőként olvasóinknak megmutatni,
hogyan is készül egy farkaslány az esti randevúra. A videót a képre kattintva nézheti meg.

https://www.facebook.com/AggtelekiNemzetiParkIgazgatosag
http://www.anp.hu
https://youtu.be/ea9GHIPev-c
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HHíírrmmoorrzzssáákk
HHIIÚÚZZTT „„FFOOGGOOTTTT”” KKAAMMEERRAACCSSAAPPDDÁÁNNKK

Hiúz él az
Aggteleki Nemzeti
Parkban. Ez
igazából eddig sem
volt ismeretlen
tény a szakem-

berek előtt, és nem is titkoltuk, csak nem sikerült
felvételt készíteni az állatról. Eddig!

Végre megmutatta magát az egyik kifejlett
példány a kameracsapdának. A rövid felvételen is
csak pár másodpercre megjelenő állat komótosan
sétálva eltűnik a homályban. A hátra maradt
nyomokból azonban azt is tudni véli zoológiai
referensünk, hogy nem egyedül él a most
lencsevégre kapott nagymacska. Kis szerencsével
hamarosan további felvételek készülhetnek róla,
illetve róluk. A videót megtalálja
weboldalunkon.

HHUUCCUULL CCSSIIKKÓÓKK SSZZÜÜLLEETTTTEEKK
Facebook
oldalunkon adtunk
róla hírt, hogy 19
hucul csikóval
gyarapodott
ménesünk.

Már hagyománynak számít, hogy kikérjük
látogatóink véleményét, milyen nevet is adjunk a
csikóknak. Még lehet ötletelni, kikötésünk csak
annyi van, hogy a név I (Ilona, és nem lajos)
betűvel kezdődjön. A ménes hamarosan
visszaköltözik téli szálláshelyéről Jósvafő mellé.

Ha érdeklik lovas programjaink, látogasson el
weboldalunkra.

CCÍÍMMLLAAPPOONN AA HHIIÚÚZZ
Ha már sikerült lencse végre kapni, beszéljünk is
róla. A közelmúltban egy lengyel medve okozott
kisebb riadalmat (de a többségben inkább
csodálatot, és örömöt), majd Zselyke a farkas
hódította meg a médiát pár másodperces
szereplésével. Most egy újabb nagyragadozóról
adhatunk hírt, a hiúzról. Eddig is élt néhány
példány a parkunkban, és
még néhány a Zemplén-
ben, de ezeket az óvatos
állatokat nagyon nehéz
megfigyelni.

Az eurázsiai hiúzról (Lynx
lynx) méretei miatt azt
hihetnénk, hogy a
szavannák, vagy dzsungelek nagymacskáinak
rokona, igazából sokkal közelebb áll az itthon is
előforduló vadmacskával. Hossza elérheti a 130
cm-t, magassága meghaladhatja a 60 cm-t is.
Bundája sárgás, szürkés, a pettyestől a foltos
mintázatig sokféle lehet. Testfelépítésének
köszönhetően könnyen mozog akár a laza hóban
is. Gyorsan fut, és nagyokat képes ugrani, ám
hosszú távon nem kitartó. Zsákmányban nem
válogat, az apró rágcsálóktól kezdve akár őzet is
képes elejteni.

Magyarországon fokozottan védett,
természetvédelmi értéke 500.000 Ft

Ha kíváncsi a hiúz hangjára, látogasson el
weboldalunkra.

https://www.facebook.com/AggtelekiNemzetiParkIgazgatosag
http://www.anp.hu
http://www.anp.hu/hu/hucul-lovas-programok
http://www.anp.hu/hu/hiuz-jar-a-karszton
https://www.facebook.com/AggtelekiNemzetiParkIgazgatosag/
http://www.anp.hu/hu/cimlapon-a-hiuz
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HHíírrmmoorrzzssáákk

NNEEMMZZEETTII PPAARRKKII TTEERRMMÉÉKK VVÉÉDDJJEEGGYY
Szíves figyelmébe ajánljuk az Aggteleki Nemzeti
Parki Termék Védjegy megszerzésére irányuló
pályázati lehetőséget, amely már második
alkalommal kerül meghirdetésre. Jelenleg 4
termelő, illetve szolgáltató rendelkezik
védjegyjogosultsággal. Ebben a pályázati körben
szeretnénk bővíteni a jogosultsági lehetőséget
mind terméktípus, mind földrajzi tekintetben. Az
új meghirdetés felöleli az egész ANPI területén,
beleértve a Zempléni és Tokaj-Bodrogzugi
Tájvédelmi Körzetben élő termelők és
szolgáltatók körét. A pályázati eljárás ingyenes,
Önnek nincsenek egyéb költségei a védjegy
megszerzésének folyamata során.

A pályázati kiírást, és a kapcsolódó
dokumentumokat megtalálja weboldalunkon.

https://www.facebook.com/AggtelekiNemzetiParkIgazgatosag
http://www.anp.hu
http://www.anp.hu/hu/nemzeti-parki-termek
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PPrrooggrraammaajjáánnllóó
Barlangturisztikai hónap

A Baradla-barlang belépőjegyei egész hónapban 20%
kedvezménnyel válthatók.

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

Március 21. 900

Víz és Meteorológiai Világnap – együttműködő iskolák részére

A tavasz első napján a VÍZ és az IDŐJÁRÁS lesz a főszereplő a
Kúria Oktatóközpontban. Előadás és foglalkozás keretében
ismerkedhetnek a gyerekek ezekkel az életünket jelentősen befolyásoló
tényezőkkel.

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.

A részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: március 16.

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

Március 21-27.
Barlangturisztikai hónap - kiemelt hét

Ezen a héten a Rákóczi-barlang, és a Vass Imre-barlang teljes árú
belépőjegyei 50% kedvezménnyel válthatók.

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

https://www.facebook.com/AggtelekiNemzetiParkIgazgatosag
http://www.anp.hu
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ÉÉnn ppaarrkkoomm

ÉÉVV VVÉÉGGÉÉNN
Már második éve töltöttünk el egy hetet, és ünnepeltük a Szilvesztert
Jósvafőn a Garan Vendégházban. A társaság nagy része a Jósva-
Önkéntes tábor szervezői és csapata közül való, de mindig
csatlakoznak hozzánk barátok, ismerősök. Jósvafő ilyenkor nem csak
nekünk ad otthont, hanem barlangászok hada költözik be a
vendégházba és színesíti a falu életét, hiszen ők még az ünnepek alatt
is dolgoznak, kutatnak és munkálkodnak szüntelen. Barátságunk velük
igen egyszerű mód és gyorsan köttetett, az első folyékony pulóverek

megtették hatásukat, és az este általában vidám beszélgetéssel, izgalmas történetek mesélésével telt.

Napközben igyekeztünk bejárni a már jól ismert hegyeket-völgyeket.
Ezek a túrák természetesen teljesen más élményt adnak, hiszen a téli táj
teljesen más képet enged magáról látni. A jó levegő és a mozgás késő
délutánra rendre meghozta mindenki étvágyát és nincs is finomabb
szakácsnénk fokhagymás oldalasánál, valamint a kályhán pirított
szaftos, zsíros kenyérkénél lila hagymával és jó forró teával. Amikor
pedig épp nem „barlangásztunk” különböző játékokkal ütöttük el az
időt, hiszen az örök gyerek mindannyiunkban benne él.

Az év utolsó napján az utolsó órában
a falu fölötti dombon gyűlik össze a környék apraja-nagyja, hogy a már
napokkal korábban aprólékosan megépített máglyát meggyújtsuk és
együtt búcsúztassuk az óévet. Éjfélkor durrannak a pezsgők, tűzijáték a
dombon innen és túl, majd mindenki üdvözli és köszönti egymást,
végül a barlangászok dalra fakadnak és zenekaruk hajnalig muzsikálva,
közösen énekelve teszi felejthetetlenné az újesztendő első napját.

Az érzés, mikor először részese lehettem meghatározó volt, feledni
sosem fogom, csak az értheti, aki ott volt és átélte.

Tonhajzer Arabella

A történet folytatódik! Ha kiváncsi a barlangászok beszámolójára is, látogasson el weboldalunkra.

https://www.facebook.com/AggtelekiNemzetiParkIgazgatosag
http://www.anp.hu
http://www.anp.hu/hu/ev-vegen-tonhajzer-arabella
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ÉÉlleettkkééppeekk
Aggteleken él a Koltay házaspár, Kriszta és Gábor. A nagyvárosi életet cserélték le egy parasztportára, és
a nyugodtabb, vidéki légkörre. Kenyerüket lekvárfőzéssel, és különböző gombás készítményekkel
keresik. Termékeik megkapták a Nemzeti Parki Termék védjegyet. Sokan vágyhatnak olyan életre, mint az
övék, és most egy kicsit ön is részese lehet mindennapjaiknak Gábor sorain keresztül.

„„AAGGGGTTEELLEEKKII KKAARRAALLÁÁBBÉÉ SSZZTTOORRII””
A karalábé kétéves növény. Megvastagodott szárgumóit esszük az
első év végén. Az-az ettük volna, ha az eső a nyáron esett volna…
A locsolás ellenére az 1- 3 kg-ra megnövő gumók októberre mindössze
3-4 cm átmérőjűek lettek. De a természet sokszor csodákra képes !
Novemberben volt egy kevés csapadék, a nap sem perzselte a földet,
így meglódult a természet.
A karalábék zöme elérte a 8-15 cm átmérőt, ezeket le is szüreteltük,

de a fele még mindig nagyon zsenge volt, gondoltuk jó lesz a nyulaknak…. Decemberre, januárra a
zsengék is tovább nőttek, közben meg – meg fagytak. A fagyott karalábé édes! És ha a kiengedés után
rögtön felhasználjuk: kitűnő étek. Ettük kirántva, levesnek…. ( No ilyet kérjünk valamelyik vendéglőben)

Kriszti receptje:
• 3-4 darab fagyott karalábé ( apróra kockázva)

• 2-3 darab sárgarépa ( karikákra vágva)

• 2-3 marék reszelt házi tészta

• vaj,petrezselyem, tejföl a habaráshoz, só

A vajon megfuttatom a sárgarépát és a karalábét. Felöntöm annyi
vízzel ,hogy ellepje . Sózom. Mikor már háromnegyedig puhára főtt
beleteszem a tésztát és tovább főzöm.

Ha kész a tejföllel behabarom és hozzáadom a vágott petrezselymet.

Koltay Gábor

https://www.facebook.com/AggtelekiNemzetiParkIgazgatosag
http://www.anp.hu
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KKeeddvveezzmméénnyyeeiinnkk
Tengerszem Szálló** és

Oktatási Központ
Kövirózsa

Apartmanház
Szalamandra Ház és

Erdei Iskola

A Tengerszem Szálló** és
Oktatási Központ vendégei
50%-os kedvezménnyel
vehetik igénybe - teljes árú
jegy váltása esetén - a
kombinált túrát (aggteleki és
vörös-tói barlangtúra) és a
jósvafői rövid-, a Vass Imre-
vagy a Rákóczi-barlangi túrát.

Az Apartmanház vendégei
már az első itt töltött éjszaka
után 50 %-os kedvezménnyel
vehetik igénybe - teljes árú
jegy váltása esetén - a
Baradla-barlang kombinált
túráját (aggteleki és vörös-tói
barlangtúra).

A Szalamandra-ház vendégei
a 3. itt eltöltött éjszaka után
50 %-os kedvezménnyel -
teljes árú jegy váltása esetén
- vehetik igénybe a Baradla-
barlang kombinált túráját
(aggteleki és vörös-tói
barlangtúra), vagy a Rákóczi-
barlangtúrát.

20% kedvezménnyel válthatnak jegyet egyes barlangtúráinkra az Edelényi Kastélypark látogatói, a
Füzérradványi Károlyi-kastély látogatói, és a MiskolcPass kártyával rendelkezők.

10% kedvezménnyel válthatnak jegyet egyes barlangtúráinkra a Nyíregyházi Állatpark látogatói, a
Jonatán-kártyával, az ISAS, CEU, Amnesty International, Tudatos Vásárlók Egyesülete kártyáival
rendelkező látogatók.

A Bodrogzugi vízitúrán résztvevők a naponta induló barlangtúrákon „Kedvezményes jegy”
váltására jogosultak.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért kérjük látogasson el weboldalunkra!

https://www.facebook.com/AggtelekiNemzetiParkIgazgatosag
http://www.anp.hu
http://www.anp.hu/hu/partnereink-allando-kedvezmenyek



