
Jósvafői Helytörténeti Füzetek 34. 

 

2011 júliusában 
 

A tájház vendégkönyvéből 

„A szakszerű, szeretetteljes vezetés felkeltette az érdeklődést! Nyáron minden-

képp visszajövünk! Ezt újból látni kell! Soha nem lehet elég belőle! Fontos tud-

ni, honnan jövünk! Szeretettel: Rátfai Emese Judit Szegedről” 

2011. február 13. 
 

„Arlóból jöttünk és ez csodaszép. Különleges dolgokkal ismerkedtünk meg és a 

múlt szépségével.” Váradi Evelin és Berni” 

2011. március 5. 
 

„Gratulálok a tájház gyűjteményéhez, és az időszaki kiállításhoz! Sok sikert a 

folytatáshoz!  

2011. március idusán Bereczki Ibolya” 
 

„Immár sokadszor csodáljuk meg ezt a gyűjteményt. Köszönet érte a falunak és 

a gyűjtőnek, kedves kollégánknak, barátunknak, Szablyár Péternek. Adjon az is-

ten még sok erőt folytatni és élvezni ezt a szép helyet! Lengyel Károly és Kati” 

2011. március 15. 
 

„Gratulálunk a tájház gyűjteményéhez. További munkájukhoz sok sikert kívá-

nunk! Kostyánszky István és neje Királyhelmecről (Szlovákia)” 

2011. március 16. 
 

„Ez a falu és a tájház nagyon szép és régimódi. De nem laknék itt! Lázár Beat-

rix” 

2011. április 2. 
 

„Kedves Mindenki! Köszönjük szépen a vendéglátást, nagyon tetszett, örülünk, 

hogy láthattuk, hogyan éltek nagyapáink, nagyanyáink! Kellemes húsvéti ünne-

peket! Szép napot! Maczó Henrik és családja” 

2011. április 24. 
 

„Régmúlt gyermekkori emlékeket idéznek a helységek, nagyanyáinknak igen jól 

éreztük magunkat nyaranta!!! Köszönjük! Kacsinecz család Érsekújvárról” 

2011. április 24. 
 

„Megérte ennyit utazni ezekért a szépségekért! Köszönjük Jósvafő, igazán érde-

kes (főleg a karsztformák). Tuza család Eger” 

2011. április 25. 
 

„Farkas Bözsi Néni családjának vendégeként láthattuk, hogy milyen élet volt a 

faluban. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik létrehozták és azoknak is, akik a 

mai napig gondozzák ezt a gyűjteményt. Sok embernek, kicsinek és nagynak 

kell mindezt látnia. Eleink életét, szerszámait, napi használati tárgyait!”  

Köszönjük! Salamon család, 2011. április 25. Húsvét 
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„Fájó szívvel veszünk tudomást arról, hogy sajnos a végeken is fogy a magyar-

ság. Más gondolkodás és jövőbe vetett hit szükséges! Isten áld meg a magyart! 

Dezső Vencel Kézdivásárhelyről (Erdély – Háromszék)” 

2011. április 25. 
 

„A kiállításban a kövek tetszettek a legjobban! Éljen Jósvafő!!!!! Kubik Emese” 

2011. május 5. 
 

„Nagyszerű dolog, hogy van a falunak lelke, mely évszázadok örökségét megőr-

zi az utódoknak, köszönjük! Mészáros Károly” 

2011. május 13. 
 

„Megható és felemelő érzés régi idők emlékei között járni. Csodálatra méltó az 

igyekezet, mellyel a falu megőrzi a hagyományait, emlékeit, isten áldása kísérje 

további munkájukat! A Polgári Református Missió Gyülekezet tagjai” 

2011. május 28. 
 

„A mai napon kirándulásunk egyik nagyon érdekes állomásához érkeztünk. 27 

fős, javarészt nyugdíjas korú társunkkal főként Budapestről, de ketten Izraelből 

jöttek velünk erre a szép túrára! Tegnap Szilvásvárad természeti és építészeti 

csodáit jártuk be, ma elsőként az Aggteleki Cseppkőbarlangot és végre ide ér-

tünk a „gyökerekhez”! Jósvafő és a háború előtti zsidóság emlékei köszönnek 

vissza a tájház, és a zsidó temető múltidéző hangulatában! Jó látni, hogy van 

olyan kis közösség, akiknek fontos a hagyományok ápolása, megőrzése. Köszö-

net érte Szablyár Péternek és a tájékoztatásért Berecz Bélának. Kívánunk továb-

bi jó egészséget és sok támogatót, hogy folytathassák a tevékenységüket! Salom 

Klub – Bálint Ház – Budapest; Repper Rita koordinátor és a csoport” 

2011. május 29. 
 

„A tiszta patakot határ nélkül” Kecső – Jósvafő – csoport nevében örülünk, hogy 

megtekinthettük e gyönyörű gyűjteményt. Nagyon tetszett minden. Gratulálunk! 

A volt határ túloldaláról… 

2011. június 10. 
 

„Első úrvacsorám történt a mai napon. Nagyon boldog vagyok, hogy itthon lehe-

tünk. gyönyörű a gyűjtemény. Gratulálunk” 

Magyar Nóra, 2011. június (Pünkösd) 

 

„Kedves barátom Maucha László emléktáblájának avatásán jártam Jósvafőn, 

ahol először boldog ifjúságom hajnalán, 1958 májusában voltam. Meglátogattam 

a „Tájházat”, Szablyár Péter remekművét. Nagy örömet szerzett volt öreg Alu-

terves kollégájának.” 

Komlóssy György; 2011. június 26. 
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T a r t a l o m 

 

Dr. Ravasz István alezredes  

(Hadtörténeti Intézet és Múzeum)  

avató beszéde 
 

Mozaikok az emlékmű avatásáról 

 

„ Aggteleki expedíció” 

 

Március 15-i ünnepség és kiállítás megnyitó a Tájházban 

Garan Béla polgármester ünnepi beszéde 
 

Maucha László emléktáblájának avatása 

 a Vass Imre-barlang bejáratánál 2011. június 26-án 
 

Tengerszem Szalon Jósvafőn 
 

JÓSVAFŐ SAJTÓ-BIBLIOGRÁFIÁJA 1951-1998 

 
A tavaszi munkák időbeni elvégzésével fog megerősödni a most alakult jós-

vafői termelőszövetkezeti csoport! 

 

Kulák eldorádó Jósvafőn 
 

10 éves a Jósva Kvintett 
 

A tájház vendégkönyvéből 
 

 


