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Felhívás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei Jósvafő község Önkormányzatának képviselő 

testülete áttekintve a település helyzetét, az elmúlt időszakban bekövetkezett 

kedvező és kedvezőtlen változásokat úgy döntött, hogy felhívással fordul min-

dazokhoz az államigazgatási szervezetekhez, szakhatóságokhoz, bizottságokhoz 

és szakértőkhöz, amelyek, és akik tevékenységükkel hathatósan hozzájárulhat-

nak az elmúlt évtizedekben fokozatosan kialakult helyzet, kedvező irányú meg-

változtatásához. Felhívásunkat figyelem-felkeltőnek szánjuk, egy helyzetkép 

felvázolásával tájékoztatni kívánjuk Önöket és készen állunk arra, hogy problé-

máink érzékelése után – kérdéseiknek megfelelő – részletes szakanyagokkal 

szolgáljunk. 

Felhívásunk megközelítését a tényekre alapuló javaslatok, célok tömör megfo-

galmazásával alakítottuk ki, igyekezve azt az integráló szemléletet megalapozni, 

amely nélkülözhetetlen egy olyan település jövőképének felvázolásánál, ahol a 

szektorális gondolkodás (természetvédelem, idegenforgalom, épített örökség vé-

delme, stb.) eddig alapvető akadályt jelentett. Felvetéseinket – jellegük különbö-

zőségénél fogva – nem fontossági sorrendben tárgyaljuk, ezzel is érzékeltetve 

ezek összefüggéseinek fontosságát. 

 

Turizmus 

A település vendégforgalmi jelentőségét a múlt század 30-as éveitől a területén 

nyíló – fokozatosan látogathatóvá tett – barlangok alapozták meg. Kezdetben 

csak a Baradla-barlang egyes szakaszai voltak látogathatók, mára a kalandturiz-

mus/ökoturizmus a kisebb, de extra élményeket nyújtó, természetvédelmi szem-

pontokat figyelembevevő részleges kiépítettségű kisebb barlangok is (Béke-, 

Vass Imre-, Kossuth-, Rákóczi-barlangok). 

Míg a Baradla-barlang látogatottsága a múlt század 70-es, 80-as éveiben tartó-

san meghaladta a 200 ezer főt, addig 2012-ben mindössze 82 ezer látogatót fo-

gadott. Mindez annak ellenére következett be, hogy jelentős összegű fejlesztési 

forrást biztosítottak az időközben (1995) UNESCO Világörökség listára felke-

rült, méltán világhírű barlang infrastruktúrájának fejlesztésére. Ezek „elköltésé-

nek” hatékonysága nem minden esetben igazolta az összegek elnyerésekor 

prognosztizált mutatókat. Míg korábban a terület tartósan a sztenderd turisztikai 

célpontok közé tartozott (nyolcadikos iskolai kirándulások), addig mára már 

nemhogy az első tíz között nem szerepel, de még a leglátogatottabb első 50 tele-

pülés között sincs területünkről egy sem! A terület barlangjainak színvonalas  

védelme ellenére és/vagy mellett a világörökségi rang forgalomnövelő hatását 

egyáltalán nem érzékeljük (amit az éves látogatószám csökkenése jelez a leg-

jobban). Nem szerencsés, hogy a területet kezelő Aggteleki Nemzeti Park Igaz-

gatóság egy másik, nagyobb „tömegű” világörökségi terület jelentős részét 
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(Zempléni Tájvédelmi Körzet) is kezeli (Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

(2002. Kulturális – kultrtáj), ehhez ereje is kevés, amit a megosztottság és a terü-

leti elkülönülés csak fokoz! 

Javaslat:  

Az Aggteleki Karszt látogatását ismét „nemzeti üggyé” kell tenni, hozzá kap-

csolva a spiritualizálódott határ túloldalán lévő történelmi célpontok 

(Krasznahorka, Betlér, Rozsnyó, Kassa) megtekintését. Mindezt utazási ked-

vezményekkel (21. századi menetrendek, az É-Alföldi és K-Magyarországi régi-

ók bekapcsolása), az ifjúsági turizmus céltámogatásával (erdei iskola, táborozta-

tás, extrém sport). 

Gyógy turizmus 

A szakmailag is nemzetközi elismerésre szert tett barlangterápia bölcsője a jós-

vafői Béke-barlangban ringott a múlt század 50-es 60-as éveiben. 1968-ban nyílt 

meg az a kis szanatórium, amelyben a barlang levegőjének a légzőszervi megbe-

tegedésekre gyakorolt egyedülálló gyógyhatását élvezhették a zömében bányász 

betegek. A rendszerváltásig több mint ötezer beteg kereste fel e gyógyhelyet, 

ami ezt követően a privatizáció, ill. nemtörődömség áldozata lett, több mint egy 

évtizede érdemi gyógyító munka nem folyik benne. 

 

Javaslat: 

A gyógyhely működtetésének és további gyógy-idegenforgalmi fejlesztések be-

indítása az OEP és társintézményei bevonásával, a látszólagos akadályt képező 

tulajdonjogi vita lezárást követően. 

 

Természet- és barlangvédelem 

Annak ellenére, hogy az Aggteleki karszt barlangjai és sajátos karsztjelenségei 

miatt került fel a Világörökség listára, a múlt század hatvanas évei óta érdemi 

barlangfeltárási tevékenység nem folyik a területen. Az előzetes kutatások alap-

ján egyértelmű, jelentős barlangszakaszok várnak feltárásra a Kossuth-, Vass 

Imre-, Teresztenyei-forrás barlangokban. Ezeknek a feltárásoknak nem is egy 

távlati idegenforgalmi hasznosítás lehetne a célja, inkább az egyre jobban felér-

tékelődő vízbázis megismerése és védelme indokolja ezeket. A mai technikai 

eszközökkel és bányászati módszerekkel e barlangok ma még ismeretlen szaka-

szai balesetmentesen és viszonylag kis költséggel feltárhatók. 

A területen található források jelenleg méltánytalan állapotban vannak, környe-

zetük elhanyagolt, visszataszító. Azt a világviszonylatban egyedülálló észlelés-

sorozatot, amelyet 1950-1993 között végeztek a terület hidrológiai viszonyainak 

tisztázására haladéktalanul folytatni kell. 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj-hegyaljai_borvid%C3%A9k
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Javaslat: 

 

Rövidtávú kutatási programot és finanszírozási hátteret kell teremteni a félbe 

maradt barlangfeltárások befejezésére. A terület nagy karsztforrásait jelentősé-

güknek megfelelő állapotba kell hozni és vissza kell állítani megközelíthetősé-

güket. A hajdani Papp Ferenc Karsztkutató állomást ismét kutatóhellyé kell ten-

ni, felújítva a terület hidrológiai észlelő rendszerét, de kiterjesztve tevékenységét 

az oktatás-nevelés területére is! 

 

Épített örökség védelme 

 

Jósvafő település egyedülálló népi-építészeti örökséggel rendelkezik, mind a te-

lepülés-szerkezet, mind a lakó- és gazdasági épületek, valamint temploma tekin-

tetében. Annak ellenére, hogy 2000-ben a falu jelentős részét Műemléki Jelen-

tőségű Területté nyilvánították és ezt megelőzően megtörtént az épületállo-

mány részletes felmérése, ezek nem odázható megújítására, műemléki felújításá-

ra  (de még a havária helyzetek kezelésére sem) az elmúlt 12 évben egyetlen fo-

rint sem állt rendelkezésre. A „védett” épületek jó része lakatlan, védettségük 

miatt értékesíthetetlen, ezért egy gyors beavatkozás hiányában néhány év múlva 

jelentős részük elpusztul! 

 

Javaslat 

Azonnali intézkedés egy állapotfelvétel elkészítésére (KÖH), és egy átfogó ér-

tékmentő-felújító-korszerűsítő program beindítására (szükség esetén EU-s forrá-

sok igénybevételével). 

 

A helyi közösség érdekképviselete 

 

A település lakossága – akár választott képviselői útján is – érdemben nem tudja 

képviselni érdekeit azokban a testületekben, amelyekben ez mindkét oldalt te-

kintve célszerű és szükséges lenne.  

 

A településen székelő Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával abszolút formá-

lis a kapcsolatunk. Az a Nemzeti Park Tanács - amelyben a helyi érdekeket is 

képviselni képes szakemberek korábban részt vettek – mandátuma lejártával 

megszűnt. Sem az újjáalakult Magyar Világörökség Bizottságban, sem a nemrég 

alakult Magyar Hungarikum Bizottságban nincsenek képviseleti jogaink, annak 

ellenére, hogy úgy érezzük, ezeknek az „ügyeknek” a település mindennapjai a 

hordozója. 

 

Az elmúlt két évtizedben nem voltunk képesek elfogadtatni azt az igényünket, 

amelyet talán a „pozitív diszkrimináció” fejez ki legjobban. Az itt élők a halmo-

zódó védettségi „burkok” létrejöttével korábbi életvitelükhöz képest egyre hát-
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rányosabb helyzetbe kerültek (a kárpótlás számukra történő előnytelen lebonyo-

lításától kezdve lakóingatlanaik fenntartásáig, korszerűsítéséig, a tájhasználat 

korábbi (több évszázados) módjai kényszerű feladásától a tűzifa beszerzéséig)! 

A kisszámú itt élő embert (Jósvafő:  fő, Aggtelek fő) figyelembe véve az elvárt 

pozitív diszkrimináció nem járna jelentős többletkiadással, és nem haladná meg 

a „méltó bánásmód” oly sokat hangoztatott szlogenjét. 

 

Javaslat 

Mindazoknak a szervezeteknek, személyeknek, akiknek döntései befolyásolják 

településünk jövőjét meg kell találni az utat hozzánk, meg kell ismerni az itt 

élők véleményét, annak reményében, hogy ezek figyelembevételével nem ala-

kulhat ki még egyszer a maihoz hasonló helyzet. 

 

Felvetéseink jó szándékában és problémáink fokozatos megismerésének igényé-

ben bízva egy jövőbeli hatékony együttműködés reményében, üdvözlettel: 

 

Jósvafő, 2013. február 25. 

Garan Béla  

polgármester 

valamint a képviselő testület tagjai: 
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