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Az 1996-os Falunapok alkalmából (1996. augusztus 18-án) fektettük fel a
ll.számú vendégkönyvet. Valahányszor megérkezem Jósvaiore, első utam a 
lakóház konyhájába vezet, teleszívom a tüdőmet a konyha hamisíthatatlan 
illatával, leülök a Tarezaly Pistáék által adományozott karos lócára és elolvasom 
a vendégkönyv legújabb bejegyzéseit.

Szerénységem változatlanul tiltja, hogy a létrehozással, a múzeum 
megvalósításával kapcsolatos - zömében dicsérő - bejegyzésekből idézzek, 
inkább néhány mélyebben szántó gondolatot, a ház által kiváltott impressziót, a 
házhoz fűződő személyes kapcsolatot rögzítő bejegyzést érdemes kiemelni. íme:

"5 éves kislányomnak annyira tetszett ez a ház, hogy szeretne ide 
költözni. Bodor Márk (Debrecenből) 1996.augusztus 18."

ca

"Es hat uns sehr gefallen! Nnr so kaun die Tradition zu eine 
Mc.Donald's -Welt erhalten werden. Dr. A. Schent"

m

A múlttal igaz színben, tisztán találkozni mindig megtisztulást 
jelent. Köszönjük ezt az érzést. Magyar Gábor, Zsombor, Csenge, 
Papadimitru Athina 1996.IX.14.”

m

"Olyan kellemes ez a hely, hogy fáj a szívünk itthagyni. Köszönet 
érte! Bihari Márta és Halmai Boglárka. 1996.nov. 1."

m

"Nagyon örültem a gyerekkori emlékeket újra látni. Egyik 
fényképen Édesapám, Nagymamám is látható, amely megható 
volt számomra. Ha újra eljövünk, a tájházat útba ejtjük.
Lengyel Istvánné (Bak Ibolya), 1997.05.I7-én."
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"Köszönjük a régi értékek megőrzését, ápolását, jó ilyet látni e 
rohanó világban. A gyerekek sok áj, érdekes dolgot tanultak. 
Miskolci 12.sz. Általános Iskola, 3.A, 1997. május

ea

"Meinen herzliche Gliickwünsch zu diese Leistungü Oorf ist (mit
meiner Frau) wiederkommen. Hans Beck (Chef de .... an
European Comission), 1997.jún. 6."

a

"Voltak olyan dolgok, amit ismertünk és használtunk is, de sok új, 
érdekes régi tárgyakat csodáltunk meg.
Czinkos és Csernák Család 1997.júli. 3."

m

"Ardai Lászlóné, A férjem itt született az utó szobába; 1925. 
1997.jűli. 25."

Ü i

"A legjobb hétvége dijat" Jósvafő érdemelte ki! Török Máté."

"Csak azt sajnálom, hogy nem hoztuk el a Nagyit, biztos sokat 
tudott volna mesélni. Ja, és még a napsütés is hiányzik!
U.i.: Szívesen laknék itt! Fóris Barbara.)"

m



''Dunántúlról útra keltünk 
Jósvafőre megérkeztünk.
Faluházban jártun k-keltlink
Boldogsággal telt meg lelkünk.
Szép munkához ezer tavaszt!
Kívánja e pécsi csapat. Dr Polgár Beáta"

CB

"Örülünk, hogy van olyan falu ezen a vidéken, amelynek lakói 
ennyire ragaszkodnak hagyományaikhoz. Tartsák meg a régi 
szokásokat, eszközöket, népdalokat! "Csak tiszta forrásból", bogy 
legyen jövőnk. 1997. júl. 27. Bartók Béla, Boldogb Beáta."

ÍU

"Jósvafő az egyik legszebb hely a földön! Olvashatatlan 
aláírás...."

"A múltban jártam, elfelejtettem egy időre a jelent. Köszönet 
érte! így tovább! Dr Sivirsky Tiborné 1997.aug. 21."

ea
"Mindig jó ide visszajönni. Krisztya Enikő 1997.aug. 24."

m

"Annyira szép itt Jósvafőn, hogy jövőre is eljövünk! 1997. aug. 
24. Danczi Rita "

m

"A magyarságot a magyar falu őrzi a következő évezredre is! 
olvashatatlan aláírás".
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"Nagyon örülünk, hogy bepillantást nyerhettünk Jósvafő 
történetébe. Sok erőt és áldást kívánunk a további 
gyűjtőmunkához! Köszönettel, Vladár István és Istvánné 
lelkipásztor (Alap)"

m

"Ilyen értékeket pénzben kifejezni lehetetlen. Minden magyar 
embernek meg kellene ismerni ezt, hogy megtudja, valójában hol 
él! Szikora Péter Pilisvörösvárról, Jósvafő hű látogatója."
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