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30 éve történt… 
A „Jósvafőért” Baráti Kör megalakulása 

 

 
Ahogy mondani szokás, 89-ben „helyzet volt” az ún. keleti blokk, szocialista 

berendezkedésű országaiban, így Magyarországon is. 40 év lefojtott szürkesége után 
valami derengeni kezdett a „fényes világból”, melynek halvány sugarai Jósvafőt sem 

kerülték el. Így fiatal felnőttként nagyon jó érzéssel töltött el bennünket a szabad 

cselekvés lehetősége, melyhez az év második felében már a külső és belső feltételek 
is adottak voltak. Ezért úgy döntöttünk, hogy élünk az egyesülési jogról szóló 1989. 

évi II. törvény 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal és céljaink elérése érdekében 
helyi egyesületet hozunk létre a településen. Tervünk kivitelezésében – jósvafői 

családi kapcsolataira alapozva – Dr. Ruszinkó Máriától kaptunk informális 
segítséget, aki jogi ismeretei birtokában működött közre ebben a folyamatban. 

Az 1989-ben alkotott új szabályozás szerint az egyesület (régies szóval egylet) a 
tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, melynek 

alapításához minimum 10 fő szükséges. Az alapszabályban rendelkezni kell az 
egyesület nevéről, céljáról, székhelyéről és szervezetéről, majd bírósági 

nyilvántartásba vételét követően, mint társadalmi szervezet végezheti közcélú 
tevékenységét. Ennek szellemében, 1989. december 8-án az akkori iskolában tartott 

összejövetelen, 11 fő részvételével megalakult a „Jósvafőért” Baráti Kör (1. 
melléklet). Jelenlévők megalkották az újonnan létrehozott egyesület alapszabályát 

(2. melléklet), majd megválasztották a képviselőket és az ügyintézőket. Fentiek 
alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk. 60.651/1990/4. számú 

határozatával, 1990. február 19-én nyilvántartásba vette a szervezetet (3. melléklet). 
Ezzel Jósvafőn egy nagyon izgalmas időszak vette kezdetét, melyben a helyi 

közösség valóban saját kezébe vette a sorsát, ahogyan ez akkortájt az egész 

országban „benne volt a levegőben”.  

A baráti kör első lépésként Jósvafő akkori társadalmi-gazdasági-szociális 
alaphelyzetét vizsgálta meg, melyből egy Nyilatkozat is született (4. melléklet). 

Ebben a tagok tapasztalataik összegzése után a település „talpraállításának” 
érdekében – fontos területeket és témákat érintve – halaszthatatlan teendőket és 

javaslatokat is megfogalmaztak. A Nyilatkozatban érintett területek és témák az 
alábbiak voltak: 

1. A helyi önkormányzat megteremtése 

2. Oktatás, nevelés, művelődés 

3. Közigazgatás 

4. Nemzeti Park 
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5. Közellátás 

6. Egészségügyi ellátás 

7. Általános észrevételek (vadkár, Határőrség munkája) 

A Nyilatkozatot – bemutatkozási és kapcsolatfelvételi szándékkal – a helyieken 
kívül az érintett szervezeteknek is megküldte az egyesület. Ezzel mintegy bátran 
követ dobva az „állóvízbe”, helyben is elindult egy bizonyos „rendszerváltó 

diskurzus”. Ez a korábbiakhoz képest fordulatot jelentett, hiszen Jósvafőn ez az 
összefogás és ez az együtt gondolkodás teremtette meg az önálló önkormányzás 

alapjait (is) (N. KÓSA 2001). Napjainkban a baráti kör archívumában e 
Nyilatkozattal kapcsolatban egyetlen válaszlevél található, melyet az akkori BEFAG 

Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatósága nevében Liptai Gábor erdészeti igazgató 
küldött az egyesületnek (5. melléklet). 

 

 

A „Jósvafőért” Baráti Kör kirándulása a Magas-Tátrában 1992-ben 
(Simon Lajos archívumából) 

 

Harminc év távlatából már tudjuk, hogy a baráti kör 2015-ig tartó történetének több 

nézőpontja is létezik, hiszen az együtt töltött 26 évet sikerek és kudarcok, aktív és 
passzív időszakok egyaránt jellemezték. Ami bizonyos, hogy működése során az 

egyesület polgármestereket és képviselőket adva, folyamatosan részt vett a helyi 
önkormányzat munkájában, alapítványt hozott létre, különféle hagyományőrző és 

művészeti programokat rendezett, Hollókővel testvértelepülési kapcsolatot épített, 
valamint számtalan emlékezetes kirándulást is szervezett. De igazi jelentősége talán 
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mégis a beszélgetős, nyitott és szervezett együttműködésben, a közös 
gondolkodásban és cselekvésben érhető tetten, mely értékek újabban egyre inkább 

hiányoznak a lassan, de biztosan (el)néptelenedő és üdülőfaluvá (át)alakuló 
településen. 

Így annak érdekében, hogy napjainkban, folyamatában és minél több szempontból 
láthassuk az akkori történéseket, 2020 őszén talán ismét hasznos lenne egy olyan 
elemző kerekasztal beszélgetést szervezni, ahol az egykori szereplők megoszthatnák 

egymással érzéseiket, benyomásaikat és tapasztalataikat erről az utólag „hőskornak” 
is nevezhető időszakról. Az itt elhangzó összegzésekből – az ún. szabadon választott 

helyi önkormányzás megteremtésének 30. évében – esetleg egy JHF különszám is 

készülhetne, hiszen Jósvafőn az elmúlt évtizedek tapasztalatainak átbeszélése, a 
tanulságok levonása, és a következő időszak megtervezése hivatalosan és 

dokumentáltan ez idáig sem önkormányzati, sem egyesületi szinten nem történt meg 
(BERECZ 2016).  

(Végezetül a Jósvafőn 30 éve történtekből nem maradhat ki e sorok írójának 
szubjektív visszaemlékezése sem. Ugyanis az 1989-es év a magánéletemben is 
gyökeres és örömteli fordulatot hozott, hiszen márciusi házasságkötésünk után, 

október 13-án – tíz nappal a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása előtt – 
megszületett Marci fiunk!) 
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Mellékletek: 

 

1. A „Jósvafőért” Baráti Kör alapító jegyzőkönyve 

2. A „Jósvafőért” Baráti Kör alapszabálya 

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság nyilvántartásba vételi határozata 

4. A „Jósvafőért” Baráti Kör nyilatkozata 

5. A BEFAG Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóságának válaszlevele 

http://nol.hu/archivum/archiv-37405-26036
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1. melléklet/1. 
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1. melléklet/2. 

 

 
 

 

 

A „Jósvafőért” Baráti Kör kirándulása a Magas-Tátrában 1992-ben 
(Simon Lajos archívumából) 
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2. melléklet/1. 
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2. melléklet/2. 

 

 
 

 

 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 44. 

112 

 
3. melléklet/1. 

 

 
 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 44. 

113 

 
3. melléklet/2. 

 

 
 

 

A „Jósvafőért” Baráti Kör kirándulása a Mátrában 1993-ban 
(Simon Lajos archívumából) 
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4. melléklet/1. 
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4. melléklet/2. 
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4. melléklet/3. 
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4. melléklet/4. 
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4. melléklet/5. 

 

 
 

 

 

A „Jósvafőért” Baráti Kör kirándulása Sopronban 1994-ben 
(Simon Lajos archívumából) 
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5. melléklet 

 

 
 

 


