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A jósvafői tájház vendégkönyvéből <VL)

Ez év végére telik be a tájház 3. vendégkönyve. Ha megérkezem, első dolgom, 
hogy leülök a konyhaasztal mellé a pitarban, és elolvasom az újabb oldalakat:

„Ami itt láthatót az m indenki öröksége, 2000já n , 14. Asztalos Roland*'

„ Érdekes és szép, de nem tudnék egy ilyen házban lakni! Ernyei Réka 2000. jún . í 7. ff

„Mi egy néptánctáborral voltunk itt; ezért még érdekesebbek a népi bútorokf motívumok!
Roboz Ágnes, Zalányi Sára 2000Jún. 19. *’

„Nagyon tetszett mindért, főleg a babakocsi!
Várnagy Emese 2000.97*16*

„Sok tárgy a gyerekkorunkat idézte, jó  volt, hogy megmutathattuk a gyerekeinknek. 
Virág né Székely Éva, Virág Benedek, Virág Debóra TiszavasváribóL ”

„Az a település, amelyik ilyen gyönyörű tájházat hoz létre, nemcsak a m últját ismerí és 
tiszteli mélységesen, de jogoson bízhat a jövőjében is* Köszönet; tisztelettel és szeretettel az 
alkotóknak!
Jósvafő,\ 20001 jú liu s 22, Jakucs László "

„Mi fiatalok nagyon sajnáljuk, hogy ezt a múltbéli világotf őseink örökségét száműzték 
ebből a mai rohanó életből, melyet Önök teljes valójában megőriztek 
20901 jú liu s 2&; a Varga Család Miskolcról*1

„Mint Jó sva főrő l elszármazott* örömmel térek vissza szülőfalumba, jó  eső érzés a képek, 
eszközök kapcsán feleleveníteni a régmúltai
2000l jún ius 28* Jón a László **

„Egyszóval varázslatos, három éve visszajárunk^ s még legalább 30 évig szeretnénk.
2000Július 29. M.S* és R.A*n

„Örülök, hogy láthattam a tájházatt bár annyira fia ta l vagyok, hogy nem ismerem a régi 
idők házait, berendezéseit De boldoggá tett, hogy láttam.
Görbe Fanni M ónika Dunaújváros, 2000* augusztus 9< ”

„Kedves Péter! Álmodj tovább és akkor újra jövünk m egcsodálniam i született!
Lénárt Laci”

,, Tizenhárom év után először áhítattal léptünk be abba a házba, ahol előbb gyermekként 
sok nyarat eltöltöttem, majd családommal hónapokat a nagymamánál, Szakéi Lászlónknál.. 
Hálásak vagyunk azoknak az embereknek, akik emlékeinket tárgyakban is megőrizték és 
megfelelőképpen gondozzák! Köszönjük!

Répási Erika (sz* Tóth Erika), Répási Pál, Répási Ivett, Répást Efiz” 2000. augusztus 12”.

„Ebben a házban az ragadott meg, hogy olyan érzésem támadt, hogy itt nem múzeumban 
já r az embert hanem egy olyan házban, ahol a háziak éppen elmentek otthonról Köszönet 
érte a kiállítás összeállítójának és bemutatójának*
2000. 08. 09* LG Budapest"

2000, december -  a Millennium évében


