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Már csak a „Tízen túliak társaságában” 

 

Évek óta érezzük és tudjuk, hogy az Aggteleki karszt látogatottsága folyamato-

san csökken, különösen érezzük ezt Jósvafő esetében, ahol mind a látogatható 

barlangokban, mind a szálláshelyeken, mind a turisztikai látnivalók esetében ta-

pasztalható ez. 

 

Azt már csak az idősebb, nosztalgiázó látogatókkal szoktuk emlegetni, hogy az 

„átkosban” a nyolcadikos sztenderd iskolai kirándulások Aggtelekre vezettek, az 

ország legnagyobb barlangrendszerének meglátogatására. 

A NÉPSZABADSÁG 2012. szeptember 15-diki (szombati) száma „Hétvége” 

mellékletében jelent meg Palugyai István „Menjünk a vadiba” című kétoldalas 

cikke.  

 

Számomra rendkívül tanulságos volt a cikkben tanulmányozható „A legtöbb lá-

togatót fogadó kulturális-turisztikai attrakciók 2011-ben” című táblázat: 

 

 Attrakció Látogatószám 

1. Fővárosi Állat- és Növénykert 1.020.642 

2. Szépművészeti Múzeum 525.556 

3. Mátyás templom 517.636 

4. Nyíregyházi Állatpark 430.000 

5. Millenáris Park 346.180 

6. Dobó István Vármúzeum (Eger) 341.404 

7. Tropicarium Oceanarium 315.404 

8. Veszprémi Állatkert 250.000 

9. Helikon kastélymúzeum (Keszthely) 200.000 

10. Nagyerdei Kultúrpark (Debrecen) 188.500 

 

Sajnos a Világörökség listán jegyzett Aggteleki-karszt és barlangjai már nem 

tagja az élbolynak, ezért ennek okait sürgősen fel kell tárni, elemezni, a szüksé-

ges következtetéseket levonni, és intézkedni! 

 

A teljesség igénye nélkül, inkább csak gondolatébresztőnek néhány okot sorol-

nék fel: 

 Sem a térségnek, sem a Nemzeti Parknak nincs átfogó vendégforgalmi 

stratégiája, erre épülő programkínálata, akár néhány fős operatív szerveze-

te, 
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 A térségnek és a Nemzeti Parknak nincs színvonalas, 21. századi PR meg-

jelenése, a honlapok elavultak, az elavult információk nem tűnnek el 

ezekről, az utazási kiállításokon az ANP már meg sem jelenik; 

 A térségben nincsenek színvonalas szálláshelyek (a falusi szálláshelyek 

fenntartóinak nincs tőkéje a korszerűsítéshez, fejlesztéshez), az ANP szál-

láshelyei is korszerűtlenek, amortizálódtak; 

 Kevés a kulturált étkezési lehetőség, a Baradla jósvafői ki/be-járatánál a 

tradicionálisan jó hírű Tengerszem Étterem bezárt, a Vöröstói látogató-

központban nincs étkezési lehetőség (de kulturáltak a mellékhelyiségek!). 

 

Felvetendő témák és javaslatok Illés Zoltán VM államtitkár terve-

zett jósvafői látogatására 

 
Megközelítés: konkrét javaslatok, ütemezett, számon kérhető megvalósítás kö-

vetelése (elég volt a „dumából”!). 

1. Egyértelmű, pozitív diszkrimináció az ANP területén élők számára a kü-

lönböző védettségek (természetvédelem, műemlékvédelem) kompenzálá-

sára: 

 piaci áraktól eltérített, egyszerűsített (könnyen hozzáférhető) tűzifabe-

szerzés-ellátás; 

 az országos átlag alatti víz- és csatornadíjak alkalmazása; 

 érdemi, egyenrangú kapcsolat az ANP területén születő döntések elő-

készítésében, a megvalósítás nyomon követésében. 

2. Konkrét témák felvetése, javaslatok 

 a település(ek) vendégforgalmi potenciálja folyamatos csökkenésének 

megállítása, a szükséges fejlesztések elvégzése  

 A barlangterápia 2 évtizedes agóniájának felszámolása, a 21. száza-

di követelményeknek megfelelő újraindítása, folyamatos fejleszté-

se, 

 A területen lévő potenciális nagybarlangok feltárásának befejezése, 

dokumentálása (Kossuth-barlang, Vass Imre-barlang), több mint 50 

éves adósságok ezek! 

 A színvonalas turisztikai kínálat feltételrendszerének kialakítása 

(Törőfej-völgy rekonstrukciója a kész, engedélyezett tervek végre-

hajtásával; a források méltó állapotba hozása, működőképes infor-

mációs rendszer kialakítása és működtetése); 

 Az oktatási-nevelési tevékenység szerepének növelése feltételeinek 

kiteljesítése (erdei iskolai hálózatba integrálódás, a Papp Ferenc 

karsztkutató állomás tevékenységének rehabilitálása, valós potenci-

áljának felismerése és revitalizálása [újra élesztése]); 
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 Jósvafő „Műemléki Jelentőségű Területének” teljes körű rekonst-

rukciója, a népi építészeti emlékek 24. órában történő megmentése 

(lakóházak, melléképületek teljes körű, szakszerű helyreállítása); 

 A terület felkeresését „nemzeti üggyé tenni” (mindenki jusson el 

gyermekkorában ide!); 

 a 2007 óta spiritualizálódott határ előnyeinek kiaknázása. 

 

 Valódi, érdemi párbeszéd kialakítása az ANP Igazgatóság vezetésével, a 

„legkisebb közös többszörös”, a kölcsönös előnyökön alapuló együttmű-

ködés kialakítása. 

 

2012. március 22. 

Szablyár Péter 

 

   

Készül a patkó az augusztusi nemzetközi patkolókovács találkozón 

 


