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A Jósvaföi Helytörténeti Füzetek harmadik számának megjelenése
szándékaim szerint azt a folyamatosságot kívánja bizonyítana amit
az elmúlt két évben a falu múltjának megismerése terén sikerüli
megkezdeni* Őszintén nagy örömömre szolgált az a nagyszámú
érdeklődőaki az ezévi falunapok előestéjén összegyűlt a tájház
udvarán és érdeklődéssel hallgatta a pinceházban, majd a felső
kertbe vezető lépcsőn énektő jósvaföi Népdalkört, majd
megtekintette az új kiállítást. Mindig új erőt ad számomra, amikor
Jósvafore megérkezve végiglapozom a tájház vendégkönyvét. Az
elmúlt másfél év közel háromezer látogatója közül sokan
megfogalmazták azt bejegyzésükben, ami a ház és kiállításainak
létrehozását elindította bennem t igen jóleső érzés ezt így viszontlátni
A bejegyzések között olvashatunk egyesült államok belitől pápua
újguineaiig, japánitől finnig igen sokfélét, számomra különösen
meghatók a visszatérő vendégek és azok, akiknek gyermekkoruk
elevenedett meg itt néhány percre; és ezt nem is rösteliik bevallani
Munkámhoz idén is sok támogatást kaptam: az Országos
Műemlékvédelmi Hivataltól\ az Aggteleki Nemzeti Parktól? a TvH
Barlangtani Intézetétől, Házi Zoltántól, Berecz Béla családjától a
pince "berendezéséhez" , Kutas Istvántól Dr Kessler Hubert fába
faragott portréjának elkészítésével* Berecz Lajoséktól, Bagó
Benedektől\ Tarjányi Piroska Nénitől- tárgyi adományaik által -»
Gereguly Feri Bácsiéktől, Boros Jánostól és fiaitól, a cserepezést
végző jósvaföi önkéntesektől\ a jósvaföi biztos hátteremet jelentő
Farkas Andrásné - Bözsi Nénitől - és Dely Jánostólvégül és nem
utolsó sorban saját családomtól, akik mindezt lehetővé tették
számomra. Köszönet mindenkinek
Budapest-Jósvafő, 1995.karácsonyán
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Ez a kiadvány bolti terjesztésre nem kerül. Másolása nem tilos,
inkább megtisztelő!
Készült 40 számozott példányban. Ez a

.példány!
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A táj ház gazdasági épületeinek helyreállítása 1995-ben
A táj házi épületegyüttes helyreállítása az 1994-ben megálmodott ütemterv szerint
folytatódott. Még télen sor került a pincehá* fafödémének cseréjére és a
harangtorony félé néző homlokzat ablakainak beépítésére (ezeket később egy
elfordítható zsalurendszer fogja fedni, a műemlékvédelmi hatóság engedélyének
megfelelően).
Április utolsó napjaiban - egy barlangász old-boy csapat segítségével lebontottuk a csűr és istálló épület teljes tetőszerkezetét Az ezt követő hetekben
a kazincbarcikai "Kapitány Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft."
eíkészítette az új fedébzéket, majd egy borongós, esős májusi hétvégén önzetlen
jósvafoi lakosok segítségével az L-alakú építményre visszakerült a cserép Is.
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A következő hetekben, hónapokban a fó cél az volt, hogy a pinceház a
falunapokra elkészüljön. Ez sikerült is, így július 28-án este - a jósvafoi
népdalkör nagy sikerű közreműködésével - sor került a pinceház földszinti
kiállítási részének ünnepélyes megnyitására.
Az ősz folyamán megkezdődött a nyári konyha épületének helyreáiiítása;
először az aljzatbetonozás, és belső szigetelés, majd egy belső téglafal és kémény
felhúzására került sor. Ezt követően elkészült a kis épület felső vb. koszorúja,
végül a teljes tetőszerkezet cseréje. Az eredetivel azonos ablakszerkezet
Gereguly Fen bácsi keze munkája.
Még a tél beállta előtt felkerült a csatorna a csür-istálló udvar felőli tetősíkjai alá.
Az őszi időszak egyik jelentős fejleménye volt a pinceháztól a temető felé vezető
út menti 30 m hosszú rakott IcőfaJ és az annak folytatását képező 60 m hosszú
léckerítés elkészülte. Az utóbbi egy kis- és kétszámyú nagy kapuval kezdődik,
hogy a iélső kertrészbe is be lehessen közlekedni, nagyobb méretű, szabadtéren
kiállítható tárgyakkal.
A jövő év januárjában kezdődő újabb ütemben a nyári konyha, istálló és csűr
teljes befejezése következik (beleértve a színpad megépítését is)* a villamos
hálózat kiépítésével, valamint a teljes kertrendezéssel, beleértve a csapadékvíz
elvezetését is.

