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A tájház vendégkönyvéből 
 

Örültünk, hogy itt járhattunk és a múltat idézhettük. Ambrus József és Józsefné 

2011. 08.05. 

 

Régi, gyermekkori emlékek jutottak eszembe! Vas megyéből Bokor Lajosné, 

Horváth Lászlóné; 2011. 08. 05. 

 

Nagyon élveztük az időutazást, különösen a 81 éves mama! Barva család 

2011. 08. 07. 

 

Ezek a régi dolgok mára már nagyon értékesek lettek. Köszönjük, hogy óvják, 

védik őket. További erőt kívánunk a megőrzésükhöz. Boldizsár Sándor 

Szikszóról; 2011. 08.09. 

 

Nagyon szép ez a környék és a tájház, nagyon jól éreztük magunkat és sok 

érdekességet tudtunk meg a régi időkről a faluban. A krumplilángos sütés 

felejthetetlen élmény volt számunkra.  A Sárospataki Református Általános 

Iskola táborozó gyermekei.; 2011. 08. 11. 

 

Köszönjük, hogy itt lehettünk. 1. házassági évfordulónk előnapján: Pásztorné 

Gruber Zsuzsanna, Pásztor Károly, Gruber Rudolfné; 2011. 08. 13. 

 

Ez a ház, a hangulata, az illata, a berendezése drága jó nagymamámra és a 

házára emlékeztet. Varázslatos emlékek jöttek elő. Köszönettel: Szabó Judit 

2011. 08. 14. 

 

A 42. érettségi találkozó emlékéül. 2011. 09. 03. Fodor Andrásné….. 

 

Gyönyörű szép ez a falu!!! A hucul ménesnél is jártunk, a legszebb ló a Szikla 

nevezetű volt, gyönyörű! Ez a tájház is nagyon érdekes volt. Nagyon szép. Sok 

élménnyel gazdagodtunk! Nagykátáról 2011. szeptember 5. Czakó Bianka, 

Gődis Beatrix; 

 

Szép ez a tájház, gazdagon berendezett! Hettyey család Ajkáról. 2011. 

szeptember 8.  

 

A jó Isten áldja azok keze munkáját, akik ezt a gyűjteményt létrehozták. A 

nemzet jövőjét meghatározó, hogy tiszta forrásként mutassák meg az utókornak, 

elődeink küzdelmes, de szép, értékteremtő jövőbe mutató küzdelmes 

mindennapjainak, a kor remekbe faragott tárgyi emlékeit. 

Amíg ezt láthatjuk, ebből meríthetünk hitet, erőt, addig élni fog nemzetünk. Ha 

ezek a bástyák ledőlnek, gyökértelenné leszünk, nem tudjuk honnan  jöttünk, 
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ami által a világos, tiszta számunkra kijelölt utat sem leljük. Akkor elveszünk, 

ezért hát küzdjünk, és akkor nem csak volt, hanem örökké él nemzet e hazán. 

2011. szeptember 16. Muzslai István 

 

Sok szeretettel és örömmel fogunk gondolni az itt tartott 30 éves 

osztálytalálkozónkra, az élményt adó programokra és a barátságos emberekre. A 

miskolci 1. sz. Ipari Szakközépiskola III.c. osztálya nevében :Horváth Zoltán 

tanár úr; 2011. 09. 17. 

 

Nagyon szépen helyreállított és folyamatos kezelést, tartást lehet itt látni! 

Köszönjük! Skerlecz Károly, 2011. 09. 25. 

 

A régiségek gondos megőrzésének és bemutatásának szép példáját láttuk. Csak 

így tovább! Miskolci Egyetem Régészeti Intézete, I. évfolyam, Pallagi László , 

2011. szept. 30. 

 

A táj gyönyörű, az élet pedig káprázatos a faluban! Sokáig álljon e település! 

Horváth Zoltán; 2011. 10. 02. 

 

Kiváló gyűjtemény! Nagy érdeklődéssel néztük meg és különösen tetszettek a 

magyarázatok és a múzeumi vezetés! Köszönöm tíz fős társaságom nevében! 

Visszük a jó hírt! dr. Gróf Tamás, 2011. 10. 07. 

 

Szívből gratulálunk a bőséges leletanyag összegyűjtéséhez, az utolsó pillanatban 

megvalósított gyűjtő munkához! Kívánjuk, hogy a település egyszer újra a régi 

fényében ragyogjon. Köszönjük!  András és Éva 

 

Lelkünket a látvány csodálattal töltötte el. Debrecenből jöttünk. 2011.10.08. 

Kerékgyártó Istvánné (Piroska), Kis Éva, Kis Csaba 

 

Nagyon király volt és izgalmas! Gyimesi Péter, Bernáth Bence, 2011. 10.13. 

Nagyon tetszett a tájház, szeretnénk még egyszer eljönni! Debreceni Ref. 

Kollégium Ált. iskola 4/a. 

 

Nagyon szépen köszönjük, hogy megtekinthettük ezt a csodálatosan 

összeállított/válogatott néprajzi tájházat és az egyéb kiállításokat.  Nagyon 

érdekes volt! Gratulálok! S további sok erőt és kitartást kívánok a településnek, 

hogy legyen energiája megőrizni népi kultúráját és átadni azt a ma 

nemzedékének! 2011. október 15. Mecséri Annamária néprajzkutató 

 

Miskolcról a Szépkorúak Klubbjából jöttünk el kísérőnkkel,  részletes 

tájékoztatást kaptunk Jósvafő munltjáról, jelenéről. Jó, érdekes ismeretekkel 

gazdagodtunk. Köszönjük!  Szepesi István, Szabó Lajosné…. 
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Régen éreztem magam ilyen jól! Csányi Attila, Szintén: Csányi Tünde, Szilágyi 

Mária 2011. 10. 22. 

 

Nagyon szépen köszönjük a finom pálinkát és a kellemes beszélgetést és ezt a 

szép élményt. Üdvözlettel: Szegediné Ágnes és Szegedi Zoltán 

Ui: erőt, kitartást a megőrzéshez Péter! 2011.11.04. 

 

Nagy élmény volt részünkre, megismerni a jósvafői emberek életét. Külön 

köszönet  az idegenvezetésért! A Szabó Család és a keresztgyerek, Németh 

Vejkó; 2011. 11. 05. 

 

 
 

Nemzeti Parkok természetvédelmi őreinek terepgyakorlata a Miskolci Egyetem 

szervezésében (a Vass Imre-barlang bejárata előtt)  
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T a r t a l o m j e g y z é k 

 
Mikor épült Jósvafő temploma 

 

Jósvafő a HÁZ és EMBER-ben 

 

A vendégforgalom és a védettség kihívásai 
 

Jósvafő jövője Jósvafő múltja? – kérdések és kétségek 

 

Régi jósvafői családok 
 

Tíz éve hunyt el  Dr. Jakucs László 
 

A közelmúlt történelme 
 

TSZ szervezés a múlt század 50-es éveiben 
 

A Magyar Távirati Iroda híranyagai Jósvafőről a II. Világháború 

előtt 
 

Meteorológiai megfigyelések Jósvafőn a 20. században 

 

Meteorológiai észlelések a Papp Ferenc Kutatóállomáson 
 

Üzleti élet Jósvafőn a 20. században 

 

200 éve születtek 

 

150 éve születtek 

 

100 éve születtek 
 

200 éve haltak meg 
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