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A tájház vendégkönyvéből 

 
„Nyitvatartáson túli időpontban szíves idegenvezetést kaptunk, színvonalas, érdekes. Köszön-

jük! A lengyel „Derenk”-re búcsúra tartó lengyel-magyar csoport nevében.  

Fabók Gézáné  (2012. 07.28.)” 

 

„Újra itt jártunk és ha lehet jövünk jövőre is. Kálmán család 2012.07.29.” 

 

„Ahogy beléptem az egykori Szakál-portára, eszembe jutottak a fiatalkori barátnők. Nyolcan 

voltunk pajtások, Szakál Etával együtt. A berendezés gyönyörűen visszatükrözi az akkori pa-

raszti életet. Látszik a gyűjtő szeretete. Nagyon szép emlékek idéződtek vissza bennem, ennek 

a csodálatos helynek a láttán. Köszönöm! Hegedüs Ferencné, Maurnyi Ilona (Hegedüs Ilona), 

2012.08.03.” 

 

„Köszönjük, hogy betekinthettünk az egykori falusi életbe. Mind a korabeli berendezések, 

mind a fényképek csodálatos hangulatot teremtenek. Köszönjük a fáradságot, hogy fenntartják 

a látogatóknak ezt a múzeumot. Janlovits Borbála, Frics Tibor. 2012.08.10. „ 

 

„2012. augusztus 14-én jártunk itt. A paksi ÖKO Munkacsoport Alapítvány tanulmányútján. 

Élmény volt látni a sok fáradtsággal összegyűjtött, megőrzött emléktárgyat, a múltat. 

Kívánjuk a falu gyarapodását úgy, hogy lehessen iskolája. Oláh Ilus” 

 

„A „Fecskefészekben” szálltunk meg a régi Győri-dombon, ahol a nagymamám lakott rég, és 

el kell mondanom, hogy ez az egyik legérdekesebb programom. 2012. 08.15. Varga Fanni” 

 

Köszönet azoknak, akik ilyen szépen „megőrzik” ennek a kis falunak a múltját. 2012. 08.15. 

Győri Márta” 

 

„Nagyon tetszett a ház, a kertnek pedig különlegesen romantikus hangulata van. 2012. 08. 24. 

Németh Zsófia” 

 

„Felejthetetlen órákat töltöttünk el ebben a múzeumban és a gazdája társaságában. Köszönet-

tel: Kazinczy Ildikó és János; 2012. szeptember 7.” 

 

„Itt jártunk a 45. éves érettségi találkozónk alkalmával. A Putnoki Gimnázium 1967-ben vég-

zett diákjai. 2012. 09. 16. Gönczi Zoltán, Némethy Tünde, Juhász Márta, Tóth Mária, Csák 

Mihályné, Váradi Ilona, Tompos Erzsébet, Kádár Ibolya, Belák Piroska, Magyar Éva, Papp 

Terézia, Szabó Pál,” 

„Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk és láthattuk ezt a sok gyönyörű-

séget. Jósvafő fantasztikusan szép, a tájház varázslatos, a gyerekek tüneményesek. Ez volt a 

legszebb esküvői fotózási helyszín, köszönjük NAGYON!” Garan Diána 2012. szeptember 

22.” 

 

„Köszönjük a szíves vendéglátást. Sok gyönyörűséget láttunk itt. Őrizzék a „lángot” még so-

káig. A Kőszegi Csoport 2012. 10.10.” 

 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 37. 
 

2012. december 
 

 

T a r t a l o m  

 

Újabb részletek a jósvafői születésű Dely László „Magyarországi kapitá-

nyoknak és királyoknak historiájok” című 1779-ben kelt művéből 

 

KÖSZÖNTJÜK É. KOVÁCS LÁSZLÓT 

Jósvafői szpeleofilatéliai dokumentumok 
 

ÖRÖM 
 

Jósvafőn (is) megszívlelendő gondolatok Hollókőről 
 

És nincsen ilyen gyönyörű temetője senki más nemzetnek… 
 

      Egy 50 éves rejtély 
 

Kossuth Lajosra emlékeztünk 
 

Volt egyszer egy jósvafői székhelyű TÁJHÁZSZÖVETSÉG 

 

Adatok a jósvafői zsidó közösség történetéhez 

Szép gyermekkor térj vissza egy szóra! 

 

Már csak a „Tízen túliak társaságában” 

 

Garagulyok – Geregulyok Jósvafőn 

 

„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?” 

 

Helytörténeti Füzetek – akciós áron? 

 

Lapértékelés 

A jósvafői tájház – esküvői fotózási helyszínként 

 

Egy régi fénykép 

Könyvajánló 

A tájház vendégkönyvéből 


