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A tájház vendégkönyvéből 

Nagyon szép a tájház. Jobb lenne még mindig ebben a korban élni mint a 

mostani fogyasztói társadalomban. 2010. 08.07. Zsani 

Batéból (Somogy megye) Kovács Róbert, Tóka Ildikó és Sallai Bertold látogatta 

meg ezt a szép kiállítást. Több ilyen szép és színvonalas tájház kellene az 

országba. Köszönjük! 2010. 08. 12. 

Kedves Péter! Újra itt voltunk Délvidékről. A tájházad nagyon szépen rendben 

van tartva, mint pár évvel ezelőtt is láttuk. Nagygyörgy Zoltán, Kovács Károly, 

Horgos-Vajdaság, Mihályfalusi Forgon Andor 2010. 08. 25. 

Zavarba ejtő bőség! Oly gazdag a gyűjtemény, hogy 3 is kitelne belőle. Néprajz, 

ipartörténet, barlangászat, stb. Sok tárgy gyermekkorom használati eszköze volt, 

örömmel láttam újra őket! A tudományos gyűjtemény lenyűgöző! Csak tisztelet 

és gratuláció a gyűjtőnek és fenntartónak! Szabó Dániel ny. tanár (77 éves) 

Hódmezővásárhely 

Az egri „Dobó Katica” Nyugdíjas szervezet látogatta meg és gyönyörködött a 

tájházban, berendezési tárgyaiban. Sok aláírás, 2010. 09. 18. 

Nagyon csodálatos a táj, a barlangok és a látnivalók. Kedvesek, segítőksézek az 

emberek. Tartalmas, pihentető volt a szabadságunk. Jövőre ismét meglátogatjuk 

a környéket. Élményekben gazdagon távozunk. Köszönjük. 2010. 09.20-24. 

Örömmel jártunk itt. A Debreceni Ref. Kollégium Általános iskolájának 4.a, és 

4.b. osztálya. 2010. 10.08. Halász istván 

Nagyon tetszett a kiállítás és lehetséges, hogy majd még ellátogatok ide 

Jósvafőre. Egyik kedvenc falvaim közé tartozik ez a hely. Imádok itt lenni, csak 

az a baj, hogy nemsokára megyünk haza. Varga Viola 2010. 11. 

Szerintem Jósvafő az egyik legszebb falu a világon. Jó hogy összegyűjtötték a 

régi dolgokat. Voltunk Derenken, szomorú, hogy ott semmi sem maradt. 

Legszívesebben én is leköltöznék ide, ez a nyugi Pesten elérhetetlen. Kár, hogy 

nincs már iskola (lányom szerint nem kár!). Fiam Berhidai Gergő tegtnap tovább 

rohant Szlovákiába barlangozni, ezért nincs itt velünk. Nagyon sok szeretettel: 

Szente Erika, 2010. 11. 05. 
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Maucha László elhunyt 

Emlékművet avatunk 

Id. Görgey István: 1848 és 1849-ből – Élmények és benyomások. 
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Szívesen látott vendégek 
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