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A Jósvafőért Alapítvány 2017. évi tevékenysége 
 

 

A kuratórium összetételét tekintve 2016-ban megújult Jósvafőért Alapítvány fő 

célkitűzései közé tartozik a településkép megőrzésének támogatása, továbbá a helyi 

értékőrzés és hagyományteremtés elősegítése. Ennek jegyében 2017-ben is több – a 

jósvafői kulturális „kínálat” bővítését, illetve a helyi közösség erősítését célzó – 

eseményt, rendezvényt szervezett az Alapítvány. Az év fontosabb eseményeiről itt 

közlünk egy rövid összefoglalót. 

 

 

Március 15-i megemlékezés és gyalogtúra 

 

A Komlós-forrás felett található 1848/49-es emlékhelynél „szokásos” ünnepi 

megemlékezést és a hagyományőrző tavaszi gyalogtúrát 2017-ben is megrendeztük. 

A program a település központjában található Kopjafás Emlékparknál kezdődött, 

ahol a település összegyűlt lakói az önkormányzat által szervezett megemlékezésen 

vettek részt. Ifj. Jóna Gábor polgármester ünnepi beszéde, a rövid műsor és a 

koszorúzás után az ünneplők vállalkozó szellemű csoportja (közel 30 fő) felsétált a 

Kőhorog aljában elhelyezett emlékkőhöz. Itt az 1849. februári helyi eseményeket 

felidézve Garan Béla, a Jósvafőért Alapítvány kuratóriumának tagja mondott 

megemlékező beszédet. Ezután néhány 48-as dalt énekeltünk el, majd az emlékmű 

megkoszorúzása és az apró nemzeti színű zászlók elhelyezése következett. 

 

 
 

Az ünnepség résztvevői a Kőhorog alján álló emlékműnél 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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A koszorúkkal és zászlókkal „feldíszített” emlékmű 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 
 

A gyalogtúra résztvevőinek pihenője a Somos-tetőre kapaszkodva 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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A megemlékezést követően a résztvevők kissé szűkülő csoportja (mintegy másfél 

tucatnyian) nekilódultak az emelkedőnek. Az ezévi gyalogtúrával a korábbi évek 

gyakorlatától eltérően – csak hogy változtassunk néha a berögződött útvonalon –

nem az aggteleki 48-as emlékhelyeket céloztuk meg, hanem Jósvafőtől déli irányban 

tettünk egy kisebb körtúrát. Felkaptattunk hát a Kőhorog alatt húzódó régi út 

nyomvonalán, majd betértünk a Vörös-tóhoz, ahol a kicsik (és nagyok egy része) 

megmászta a Medve-sziklákat. A vörös-tói barlangbejárat mellett csak elhaladtunk, 

majd észak felé fordulva a S+ turistajelzésen a Somos-tető érintésével – a szép 

napsütéses időben időnként meg-megállva, beszélgetve – tértünk vissza a 

Tengerszem Hotelhez. Itt a túra véget ért, de a vállalkozó szellemű túrázók egy 

frissítő erejéig még betértek a néhány napja újra megnyitott Tengerszem Étterembe. 

 

 

Kirándulás a Szádelői-völgybe 

 

Magát a kirándulást már előző évben is terveztük, akkor azonban a felkért túravezető 

(Stibrányi Gusztáv, Torna) kerékpáros balesetből adódó sérülése miatt a túrát 

elhalasztottuk. Az ezévi programot azonban nem árnyalta be semmi, a túravezetőnk 

is makkegészséges volt és az időjárás is kegyes volt hozzánk. Május 20-án 

(szombaton) kora délelőtt a Szádelő település északi végén fekvő parkolóban 

gyülekeztünk. Nagy örömünkre népes társaság (közel 30 fő) verődött össze. 

Többségük jósvafői illetőségű (tősgyökeres, elszármazott, hétvégi ház tulajdonos) 

barátunk volt, de a környező településekről is érkeztek néhányan, illetve a 

túravezetőnkön kívül még egy fiatal felvidéki pedagógus is csatlakozott hozzánk. 

A parkolóban vezetőnk – aki a karsztvidék szlovákiai részének kitűnő ismerője, 

szakavatott barlangász és hegymászó – részletes ismertetőt tartott a hasadékvölgy 

természetföldrajzi, történeti és barlangtani vonatkozásairól. Áttekintést kaptunk 

többek között a Szádelői-völgy keletkezésével kapcsolatos elméletekről (Guszti 

szerint a tektonikai törésre visszavezethető eredet a legvalószínűbb), a földtani és 

geomorfológiai viszonyokról, a szurdokvölgy barlangjairól, a barlangokhoz 

kapcsolódó régészeti ismeretekről, a völgyről keletkezett regékről. Utóbbiak nagy 

részének felfedezése, illetve összegyűjtése nem mellesleg Guszti édesapjának (néhai 

id. Stibrányi Gusztáv) köszönhető, aki tornai patikusként nagyon sokat tett a völgy 

történeti megismeréséért, a helyiek emlékezetében megőrzött regék megmentéséért. 

Az ismertető után nekivágtunk a szurdok alján húzódó útnak, de menet közben nem 

győztük forgatni a fejünket a sok érdekesség után. Közben vezetőnk, Guszti – néhol 

a harsány patakcsobogással is megküzdve – fáradhatatlanul mesélt. Mesélt többek 

között az Oltár-kőről (más néven Túró-kőről), az „ördög szekerének a nyoma” nevű 

sziklarepedésről, a Jókai-legendáról (lásd: Jókai-széke nevű sziklamélyedés), a 

Király-barlangról és a völgyaljban évtizedekkel ezelőtt lefektetett (Hruscsov és 

Kennedy telefonbeszélgetéseit is lehetővé tevő) stratégiai telefonkábelről, s 

folyamatosan kommentálta a völgyalji tanösvény ismertető tábláit. 
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Lelkes túravezetőnk, a karsztvidék kiváló ismerője: Stibrányi Gusztáv 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 
 

Pihenő és némi „frissítő” a Szádelői-menedékháznál 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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A túrázók egy csoportja a szurdokvölgy keleti peremén 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 

A Szádelői-menedékháznál tartottunk némi pihenőt, s a némileg kitikkadt csapat 

egyöntetű örömmel és lelkesedéssel vette célba a sörcsap környékét, hogy aztán 

felfrissülve folytassuk az utat. A kitérő után felkapaszkodtunk a Szádelői-fennsíkra, 

amelynek pereméről – számos helyen megálltunk és nézelődtünk, fényképeztünk – 

pazar kilátásunk volt a szurdokvölgyre (csak a cementgyár ne látszana a 

háttérben…). A fennsíkon megcsodáltuk egy több mint 3000 éves (!), késő 

bronzkori kősánc maradványait. A Szádelői-kőnél pedig Guszti hosszasan mesélt 

arról a 30 évvel korábbi, nagy sajtóvisszhangot kiváltó eseményről, amelynek során 

a völgy két pereme között egy 846 méter hosszú drótkötelet feszítettek ki, s amelyen 

(speciális kötéltechnika segítségével, 250 méter magasságban) 3 nap alatt összesen 

44 hegymászó és barlangász haladt át az ez idő alatt ott megfordult közel 15.000 

érdeklődő csodálata és elismerő tekintete mellett. 

A fennsíkról a tornai vár felé lejtő gerincre ereszkedtünk alá. Ez az útvonal a maga 

szinte járhatatlanul köves karrmezőjével erősen próbára tette a túrán résztvevők 

lábát, de szerencsére mindenki épségben megérkezett a vár alatti nyereghez. Onnan 

aztán ismét felfelé – a középkori szekérnyomokat megőrzött sziklavályúban haladva 

– kapaszkodtunk, hogy a várromtól az Áji-völgyre, a Szádelői-völgyre és a Torna-

patak völgyére vetett pillantásokkal búcsúzzunk a karsztvidéktől. A program a tornai 

Réva Panzióban ért véget, ahol a különböző típusú sztrapacskák és derelyék 

társaságában mindenki vidáman idézte fel a napi eseményeket. 
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A Tájház előtti patakszakasz rendezése 

 

Az utóbbi évtizedekben végbemenő társadalmi, gazdasági átalakulás következtében 

Jósvafőn is jónéhány dolog megváltozott. Az egyik ilyen új jelenség a faluban 

összefutó patakokban elszaporodott vízinövények (békakorsó) jelenléte. Mivel az 

elnéptelenedés és az üdülőfaluvá válás folyamatában a folyó vizekben élő növények 

természetes fogyasztói, a libák és a kacsák is elfogytak a faluból, ezért más 

megoldást kellett találni a patakok tisztántartására. 

 

 
 

Az elszaporodott békakorsó a Jósva-patakban 
(Fotó: Berecz Béla) 

 

 

Nagyjából tíz éve, ún. alulról jövő kezdeményezésként kezdtük el a Jósva ófalui 

szakaszán a patak növénymentesítését, melyet azóta is minden évben megismétlünk. 

Az önkéntes munkában általában gyerekek és felnőttek, vendégek és helyiek 

egyaránt részt vesznek.  

Mindez a Jósvafőért Alapítvány szervezésében így történt az idén is. A szükséges 

előkészületek után, július 19-én, szerdán 15 fő találkozott a Pap-pallónál, hogy 

elvégezze az ilyenkor szokásos feladatokat. Kezdetben a meder alján lerakódott 

iszapból húztuk ki a vízben gyökeredző vízinövényeket, majd a patak szélén 

kupacokba rendeztük őket. Ezt követően az összegyűjtött halmokat feltalicskáztuk 

az önkormányzat által biztosított szállítóeszközre. Mindezek után összegereblyéztük 

a patakpartot, majd az ivókúton és a vízikeréken is elvégeztük a szükséges 

karbantartási munkákat. Itt szükséges megemlíteni, hogy ezt megelőzően ifj. Jóna 

Gábor polgármesterrel egyeztetve az önkormányzat alkalmazottai elvégezték a 

patakparti fák metszését, továbbá a régi eszközöket lecserélve két új padot és egy 

szemétgyűjtőt telepítettek erre – az ófaluban megforduló vendégek által is kedvelt –

bemutató- és pihenőhelyre.  
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A résztvevők az elszaporodott békakorsótól szabadítják meg a Jósva-patakot 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 
 

A patakból kiszedett békakorsó talicskázása a szállítóeszközre 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

Végül a feladat sikeres elvégzése után az önkéntes munkában résztvevők 

energiautánpótlását az Öreg Malom Fogadó és a Fincsi Fagyizó személyzete 

biztosította, melyek költségeit a Jósvafőért Alapítvány fedezte. 

Az idei munkában a gyerekek és a diákok közül Nyerges Luca és Zsombor, Vasáros 

Vica, Kata és Róza, Markó Luca és Pál, Kontra Dániel, Garan Bálint és Császár 

József, a felnőttek közül pedig Sőregi Ildikó, Izápy Juli, Istenes Judit, Garan Béla és 

Berecz Béla vettek részt. A szállításban Dely Gyula falugondnok és ifj. Jóna Gábor 

polgármester működtek közre. 
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A pataktakarításban gyerekek és felnőttek, vendégek és helyiek egyaránt részt vettek 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 
 

A résztvevők a sikeresen elvégzett feladat után a Jósva-partján ebédeltek 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

Köszönjük a résztvevők munkáját! Ha szükséges lesz, jövő nyáron is megismételjük 

az ófalui patakszakasz rendezését. 
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A reformáció 500. évfordulójának megünneplése 

 

A 2017-es esztendő a reformáció kezdetének 500. évfordulója, s ennek keretében 

országszerte számos ünnepség, megemlékezés zajlott az idén. Jósvafőn az 1595. évi 

átfogó templomösszeírás a templomot már református használatban levőnek találta, 

vagyis nyugodtan kijelenthetjük, hogy a település (illetve annak többsége) több mint 

400 éve bizonyosan református felekezetű. Erre tekintettel arra gondoltunk, hogy 

érdemes lenne egy helyi rendezvényt is szervezni, s ehhez jó kiinduló alapot nyújtott 

a Miskolc-Avasi Örömhír Kamaraegyüttes korábbi felajánlása, mely szerint az 

együttes szívesen ellátogat a jósvafői református gyülekezethez. 

„A reformáció 500 éve a Jósva-völgy térségében (ünnepi istentisztelet és templomi 

koncert)” című rendezvényt végül 2017. október 1-én (vasárnap), a Jósvafői 

Református Egyházközség és a Jósvafőért Alapítvány összefogásával szerveztük 

meg a helyi református templomban. Az ünnepi alkalomra meghívót kaptak a Mező 

Arnold tiszteletes úrhoz tartozó további, környékbeli gyülekezetek (Aggtelek, 

Szinpetri, Tornakápolna), valamint határ túloldaláról az André János tiszteletes 

úrhoz tartozó települések (Szilice, Borzova, Vígtelke, Szalóc) gyülekezetei is. 

A rendezvényre érkezőket a templomkertben Jósvafő, Aggtelek, Szinpetri és 

Tornakápolna települések református gyülekezeteinek történetét felvázoló tablók 

fogadták. A templom sűrűn megtelt (a fellépő együttes tagjaival együtt közel 110-en 

gyűltünk össze), amikor az ünnepi rendezvényen megjelenteket Mező Arnold és 

André János lelkipásztorok köszöntötték. Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetést 

Hangó István, a Jósvafői Református Egyházközség korábbi (ma a Miskolc-Avasi 

Református Egyházközségben tevékenykedő) lelkipásztora végezte. Ezt követően – 

Hangó Birtha Melinda tiszteletes asszony konferálásával – került sor a Zoller János 

és Petróné Nyíri Zsuzsanna vezette kamaraegyüttes műsorára. A műsorban (a 

reformáció 500. évfordulója alkalmából készített saját felvételeik anyagából 

válogatva, saját zenekari feldolgozásban) reformáció-korabeli énekeket és a 

reformáció üzenetét közvetítő modern darabokat hallhattunk. A koncertet egy ír 

áldás zárta, majd a záróének következett. Az istentisztelet, illetve koncert után a 

kamaraegyüttes tagjait és a megjelent gyülekezeti tagokat, vendégeket a parókia 

gyülekezeti termében láttuk vendégül. 

Epilógus–1: A meghirdetett program szerint Mező Arnold tiszteletes úr a 

templomban bemutatta volna a jósvafői gyülekezet 1600-as évekből származó – 

együtt ritkán látható – úrasztali edényeit (2 kehely, 1 kanna, 1 óntál), ez azonban 

elmaradt. Az úrasztali edényeket Bak Gyula bácsi, a gyülekezet gondnoka felhozta 

ugyan a templomba, a rendezvény előtti készülődésben azonban erről a kérdésről 

mindannyian megfeledkeztünk, ezért nem kerültek a klenódiumok szem elé. Az 

edények ugyanakkor – ezt el kell, hogy áruljuk – egy vászonkendővel letakart 

kosárban ott voltak velünk a templom falai között, s a kosár mélyéről hallgatták a 

felcsendülő zsoltárokat, énekeket, zenei feldolgozásokat… 
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A környékbeli református gyülekezetek történetét bemutató tablók a templomkertben 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 
 

Az ünnepi istentiszteleten Hangó István hirdetett igét 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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A Miskolc-Avasi Örömhír Kamaraegyüttes (felkonferál: Hangóné Birtha Melinda) 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 

Epilógus–2: Az ünnepi alkalom perselyadományát a Jósvafői Református Egyház-

község a Szinpetri Református Egyházközség templomának napjainkban igencsak 

sürgőssé vált felújításához ajánlotta fel. 

 

 

A Jósvafői Helytörténeti Füzetek 42. számának megjelentetése 

 

Ezt olvassák most Önök. A füzet lapozgatásához kellemes időtöltést kívánunk! 

 

 

Berecz Béla – Szmorad Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


