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A jósvafői tájház vendégkönyvéből 
 

„Jósvafő egy kis „ékszerdoboza” Magyarországnak! Az itt élő emberek nagyon 

kedvesek, a vidék gyönyörű! 

Debrecenből: Törőné 2004.07.20. 

 

Örömmel fogadtuk a kedves vendéglátást! Őrizzék tovább is ezt a szép 

gyűjteményt és vigyázzák az érintetlen természetet. Hálás köszönettel és 

tisztelettel: Apostol Tamás ref. lelkész; Pápa-Tapolcafő 2004. 07.21. 

 

A harang határozott kongatása, a patak megnyugtató csobogása, az emberek 

közvetlensége és mosolya, csodálatos vidék, no és ez a tájház mind-mind azt az 

értéket közvetíti, ami miatt erre a helyre még érdemes visszajönni. Köszönjük! 

A Balanyi család Kiskunhalasról; 2004. július 25. 

 

A lenyűgöző táj részeként öröm volt megismerni a táj emlékeit. A hagyományok 

megőrzése, ápolása legyen gyermekeink életeleme. Sok érdekességet találtunk, 

ami – azt hiszem – még kedveltebbé teszi számunkra a helyet. A 

vendégszeretetet külön köszönjük, s köszönjük a szép látnivalót. 

2004.07.26. Mosolygó István és neje 

 

2004. augusztus 1-jén voltam újra Jósvafőn, 1947 óta, amikor a kitelepítés 

folytán átutazóban Edelény felé a család kb. 6 hónapot töltött itt a rokonoknál. 

Szádvárborsáról (Borzováról) telepítettek át Magyarországra. 

Köszönettel: Kunyeczki Eta Komáromból 

 

12 éve járok Jósvafőre, a falu azóta egyre szebb. Most hoztam magammal a 

fiamat Leventét (3 hónapos) és a páromat, hogy ők is megismerjék 

Magyarország legszebb faluját. Gratulálunk a falunak a sikerekért!! 

2004.08.08. Levike, Marcsi, Zsolt Gyuláról 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának Elnöksége is 

megtekintette a Tájházat. Köszönjük azt a csodálatos munkát amivel még időben 

megmentették múltunk egy darabját. A jövő a múltban gyökerezik. Sokunknak a 

rég elfelejtett gyermekkor jutott eszünkbe..  

Köszönjük! 2004. 11. 12. Gilyén Elemér 

 

Ennek a gyönyörű szombati napnak egyik ékessége ez a tájházbéli látogatás. 

Köszönjük! 2004. november 20. Szilasi Éva 

 

Tíz év óta folyamatosan, évről-évre, akár a természet újul meg és gyarapszik a 

tájház. Ez az örök megújulás hoz vissza időről időre ebbe az épület együttesbe, 
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hogy a régi kedves emlékek mellett az „újszülötekkel” is megismerkedhessünk. 

Külön öröm, hogy a tárgyi emlékek mellett mindig barátságos és kedves 

emberekkel is találkozhatunk itt. A tájház további közösségi működéséhez és 

működtetéséhez sok erőt és kitartást kívánok. 2004.07.30. Izépy Gábor és Zsóka 

 

Igen nagy örömmel vettem részt a Tájház 10. évfordulóján. Ahol olyan sok érték 

halmozódott fel az elmúlt évszázadban, a Tájház kialakítása nélkül mind 

elveszett volna. A régi élet használati tárgyai, a község története, valamint a 

környező természeti kincsek, vagyis a barlangok szépségei és kutatásának 

eredményei itt mind megőrződhetnek. Köszönjük ezt a páratlan szívós munkát. 

2004. július 30. Maucha László 

 
 

 

 

 

 
 

A Lófej forrás hidrológiai modelljét adományozta a  

tájháznak Maucha László és Izápy Gábor 
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T a r t a l o m 

 

A Baradla Vörös-tó – Jósvafő szakaszának felújításáról 
- Székely Kinga – 

 

A Jósvafői Szinjátszókör története 1997 – 2004 
- Szőke Ágnes - 

Rokonsági kapcsolatok 

_- Nadanicsekné, Gereguly Piroska - 

 

Ülésrend a templomban 
_- Nadanicsekné, Gereguly Piroska - 

 

Mindenki érti?  
-_Nadanicsekné, Gereguly Piroska - 

 

Jósvafő ref. egyház története Kerekes Károly ref. lelkésztől 

 

Szarka János predikátor életrajza 

 

A Papp Ferenc Kutatóállomás és az eddig ott élt családok 

története 
- Izápy Zsóka - 

 

100 évvel ezelőtt születtek Jósvafőn 

 

”Kútmérgezés” 21. századi technológiával 
- Szablyár Péter - 
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