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A Borsodi Tájház  vendégkönyvéből  

 
   Nagyon gazdag és nagyon jó gyűjtemény. Érdemes órákon át né-

zegetni. Tartalmas ismertetést kaptunk. Köszönjük. 

2014. június 11. 

Szabó család 

 

   Érdekes és tanulságos volt a tárlatvezetés. A mostani fiatalok sokat 

tanulhatnak a régi világ életéről. A munka becsülete és tisztessége 

árad a falakból. 

2014. 07. 13. 

Kata, Imre 

 

   Nagyon jól éreztük magunkat. Érdekes tárgyak, eszközök vannak, 

melyek még lehet, hogy nagymamánknál is megtalálhatók. 

2014. 17. 24. 

Pöle 

 

   Csodálatosan gazdag kiállítás, igen nagy élmény volt, hogy láthat-

tuk. Külön kiemelném az idegenvezető kedves stílusát, szakszerűsé-

gét. Mindenkinek ajánlani fogom, hogy látogassa a kiállítást. 

2014. július 28. 

Nagy Mária 

 

   Köszönjük szépen azt az élményt, melyet ez a remekül felépített 

múzeum együttes okozott. Remekül összehangolva a klasszikust a 

modernnel. Értékes információkat ad. 

Havele Terézia, Nagy Sándor 

 

   Köszönettel az edelényi emberek szívélyes szeretetéért, közvetlen 

emberségéért. Gyönyörű a tájház, kedves emlékeket idéz a berende-

zése. Öröm látni a város jó irányba való, igényes törekvését és fejlő-

dését. 

2014. aug. 23. 

Kobzos Éva 
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   Köszönjük szépen az élményt, melyet ez a csodálatosan összeválo-

gatott múltbéli emlékektől kaptunk. Nagyon jó volt visszaemlékezni 

a múltra. 

Köszönettel a Hegymegiek 
 

   Az orosházi veterán kézilabdások (női) gratulálnak a kiállításhoz, a 

Tájházhoz. Értékeljük nagyon az itt látottakat. Köszönjük a sok lát-

nivalót. 

Négy aláírás. 
 

   Solymos Hagyományőrző Egyesület 20 fővel csodálkozott a gaz-

dag, sokrétű, sok szakmát bemutató gyűjteményen. Gratulálunk! 

Ilyen Pazar gyűjteményeket csak Erdélyben látni! 

dr. Kovács Tibor 

Gyöngyössolymos 
 

   Sokszor elhaladtam a Tájház mellett és nem gondoltam, hogy ilyen 

sok érték, emlék található itt. Köszönet és hála mindazoknak, akik 

hozzájárultak és gondozzák ezt a színes gyűjteményt. 

2015. 04. 25.  

Lőrincz Poly 
 

   Köszönjük szépen a kiváló tárlatvezetést. Nagy élmény volt látni 

milyen szépen megőrzik és „megélik” a hagyományokat. Minden jót 

kívánunk! 

Mátra SE Túra Szakosztálya nevében 

Vargáné Csépány Mónika, Kovács János, 

Steibinder Matild, Morvai György 
 

   Kivételes gyűjteményeket gyűjtöttek össze, számomra lehengerlő 

volt a textil-horgoló részleg. Eddig nem látott anyagot tekinthettem 

meg. Köszönettel 

Rózsa Éva 

 

   Csodálatos és felemelő élményt jelentett számunkra. 

   A kiállítás gyönyörű dolgokat tartalmaz. Érték – hagyomány, a 

múltból van a jövendő. Értékelni kell! Köszönjük. 

2015. jún. 14. 

Két olvashatatlan aláírás. 
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   Gazdag, sokoldalú a gyűjtemény. A vezetéssel együtt maradandó 

élményt kaptunk. 

2015. 09.03. 

Turba házaspár Vecsésről 

Kelemen házaspár Veresegyházról 

Köszönjük! 

 

   Köszönjük a szakszerű tárlatvezetést. 

   Gratulálunk a gazdag gyűjteményhez, nagyon jó együtt látni ennyi 

tájházat. Kívánjuk, hogy még sokáig őrizzék a népi élet hagyomá-

nyait! 

2016. 04. 08. 

Kruk Emil és családja Debrecenből 

 

   Az a város, amely így őrzi a múltját, annak boldogságos jövője 

lesz. 

2016. 08. 07. 

Olvashatatlan aláírás 

 

   Sok szép élménnyel gazdagodva megyünk haza. 

   Tiszaújváros Együtt Egymásért Ny. csoport. 

2016. 09. 21. 

Szabó Sándorné 

 

   Visszarepített minket a múltba. Köszönjük mindazoknak, akik le-

hetővé tették számunkra ezt az élményt. 

2016. 09. 23. 

Szilvia és Sándor 

Kazincbarcika 

 

   Nagyon érdekes és értékes gyűjtemény. Örülünk, hogy részletesen 

megnézhettük. 

2016. 10. 19. 

Lórántffy Zsuzsanna Hímzőműhely tagjai 

Sárospatak 
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   Kizárólag szuperlatívuszokban lehet nyilatkozni a tájházról. Na-

gyon köszönjük a lehetőséget! Mindenkinek ajánljuk megtekintésre, 

élmények és ismeretek bővítésére! 

2017. 01. 19. 

Olvashatatlan aláírás 

 

   Tisztelet az ősöknek, a mestereknek, az őrzőknek, a gondoskodók-

nak. 

   Köszönjük az élményt! 

2017. 05. 20. 

András 

ép. mérnök 

 

   Nagyon örülök, hogy eljöttem! 

   Mindig a kisgyermekkor, imádott nagymamám jut eszembe. Ő és 

szülei ilyen körülmények és tárgyak között éltek. Én magam is  

őrzöm az emlékeit és nem csak a szívemben. 

2017. 05. 27. 

Szerencsről Ida 

 

   Mire ennyi „kincs” összegyűlt sok év telt el. Mi pedig egy órában 

ámuldoztunk a látottakon. Hatalmas összefogáshoz szívből gratulá-

lunk. 

   Nagy élmény volt. Köszönettel a pusztamonostori és szücsi nyug-

díjas klub tagjai nevében 

2018. 11. 24 

Dr. Nagy Zoltán 
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