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Jósvafő jövője – Jósvafő múltja 

Tisztelt Olvasóim, Kedves Barátaim! 
 

A 15. Falunapokra furcsa hangulatban készülődtünk. A rutin-

feladatok rendre követték egymást, de az a vibrálás hiányzott, ami 

korábban rendkívüli teljesítményekre tette képessé azt a maroknyi 

csapatot, amely másfél évtizede gyürkőzik neki ennek a lehetőségeit 

meghaladó feladatnak. A pesszimistább hangulatú pillanatokban 

többen odáig elmentek, hogy „ez az utolsó jósvafői falunapok….”.A 

szaharai hőség a déli órákban ugyan árnyékba parancsolta a nagy-

érdeműt, de sem a programok látogatottsága, sem azok színvonala 

nem maradt el a korábbi évekétől. 
 

A „Tájházi találka” keretében bemutatott „Csináljuk a fesztivált” 

című reinkarnációnk nem várt sikert aratott, a fülbemászó dallamok 

zenei megingásainkat is feledtették. A kísérletként péntek éjfélkor 

előadott „Pajzán történetek” a 18 éves korhatár szigorú betartása el-

lenére is megtöltötte az udvart. Összességében mindenki elégedetten 

távozott a háromnapos program végén „jövőre újra ugyanitt” felki-

áltással.  
 

A vendégforgalom élénkülését sajnos ezen a nyáron sem tapasztal-

tuk. Ilyen még nem volt a tájház fennállása óta, hogy augusztus 20-

án mindössze négy látogató tévedt erre, kettő délelőtt, kettő délután. 

Máskor ez a nap az év egyik legforgalmasabb napjának számított.  
 

A csökkenő látogatószámból csökkenő bevétel következik, a fenntar-

tási költségek viszont – az energiaárak, a víz- és csatornadíj növeke-

dése miatt – jelentősen megnőttek, ráfizetésből pedig nehéz a gyűj-

temény fenntartása. Az önkormányzati együttműködés nélkül már 

nem lenne látogatható a ház az idegenforgalmi szezonban sem. 
 

E borongós gondolatok ellenére támogatóinknak, szimpati-

zánsainknak békés karácsonyt és boldog újesztendőt kívánok! 

 
 

Jósvafő, 2007. december              Szablyár Péter 

 
 

Ez a kiadvány bolti terjesztésre nem kerül. Másolása nem tilos, inkább megtisztelő.  
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Államfői látogatás Jósvafő határában (külterületén) 

 
Ehhez hasonló protokolláris esemény száz évben egyszer történik egy ilyen kis 

település történetében, de az is lehet, hogy csak ötszáz évenként. Azt mindjárt az 

elején célszerű rögzíteni, hogy magán a településen csak „átsuhant” az Őt és Fe-

leségét szállító járművel, kapkodó világunkban arra már nem jutott idő, hogy az 

ország 8 műemléki jelentőségű területté nyilvánított településeinek egyikét, an-

nak népi építészeti és szakrális emlékeit megtekintse. No, de hát bizonyosan volt 

ennél fontosabb… 

 
 

Dr Sólyom László 

 

A látogatásra október 6-8. között került sor Sólyom László nemzeti parkokat vé-

giglátogató programja keretében. A látogatást megelőzően a térség polgármeste-

rei közül néhányat meghívtak az elnöki palotába (Sándor palota) Budapestre, a 

majdani helyszíni munka előkészítésére. 

 

 
 

Polgármesterek az államfőnél, balról a 

negyedik Garan Béla polgármesterünk 
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Ezt megelőzően Garan Béla polgármesterünk kérésére néhány felvetést én is pa-

pírra vetettem, hogy mi lett a „sorsuk”, erről már nem értesültem. Íme: 

 

Felvetések, javaslatok a köztársasági elnöki látogatásra 

 

1. Jósvafő település 1999-óta az ország 8 műemléki jelentőségű területei-

nek egyike (11/1999 (VII.18.) NKÖM rendelet). A még megőrizhető ál-

lomány fenntartására, kezelésére, az ezt igénylő építmények felújítására 

azóta semmilyen forrás nem áll rendelkezésre, az őrzendő (védett) emlé-

kek pusztulnak. Nem fejeződött be a kazettás mennyezetes templom hely-

reállítása (körítő erőd-fal, belső karzatok, padok), a belső régészeti feltá-

rás, falkutatás. A település korábban híres fejfás temetője pusztul, a városi 

hatások (síremlék-emelés, művirágözön) távoltartására nincs erő. A funk-

ció nélkül maradt, de a falukép szempontjából jelentős melléképületek 

(csűrök, pajták) pusztulnak, a tulajdonosoknak (még az utófinanszírozott 

uniós forrásokból) sincs forrása ezek megmentésére, állagmegóvására. 

Javaslat: szakhatósággal (KÖH) állapotfelmérés és intézkedési terv ké-

szíttetése) 

 

2. Jósvafő a világörökségi területen fekszik (Aggtelekkel együtt), több te-

kintetben méltatlan körülmények várják az ide érkezőket (nyilvános WC 

hiánya, megközelítő utak állapota, a barlangbejárat és a település közötti 

közút esti kivilágítatlansága, a barlangbejárat és a település közötti völgy 

(Törőfej-völgy), művelődési ház-könyvtár állapota. 

Javaslat: a Világörökség Bizottság hatókörének kiterjesztése a világ-

örökségi területeken lévő településekre is! Azonnali beavatkozás szüksé-

ges!!! 

 

3. A légúti és asztmás-allergiás megbetegedések száma évről-évre drasztiku-

san emelkedik az országban. Különösen igaz ez a gyermekkori megbete-

gedésekre. A Jósvafő határában lévő Béke-barlang ezek gyógyítására ki-

épített, évtizedek óta gyógy barlanggá nyilvánított termei a rendszerváltás 

óta kihasználatlanok (privatizációs, jogi, társadalom-biztosítási problémák 

miatt). A település lakosságának megélhetését korábban ez a gyógyhely 

jelentősen támogatta (szobakiadás, vendéglátás). Ennek működtetéséhez 

több olyan nem szakképzett munkaerő is szükséges (takarítónő, 

vendéglátóipari segédszemélyzet, stb), amely a településen rendelkezésre 

áll, egyéb ellátásra szorul. 

Javaslat: a működésképtelenség akadályainak feltárása (Egészségügyi-, 

Környezetvédelmi-, Szociális Minisztériumok bevonásával) és a gyógy-

kezelés érdemi folytatása feltételeinek megteremtése. 
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Sólyom László és Felesége a Baradlában 

(háttérben Salamon Gábor igazgató) 

 

 
 

Sólyom László a Rákóczi-barlangban 

 

 
 

Elnöki fogadás a Tengerszem teraszán 

(a felvételek az Elnöki Hivatal honlapjáról származnak) 


