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A tájház vendégkönyvéből 

 
Gratulálunk ehhez az óriási munkához, amellyel ezt a sokrétű és kiváló 

gyűjteményt kezeli és folyamatosan bővíti. Nagyon szép képet fest a település 

múltjáról, és reméljük, még sokáig jöhetünk ide csodálni a gyarapodását. 

2010. 01. 29. Kárpátok Alapítvány Magyarország , Kelemen Roland 

 

Viele Danken für die schöne Zusammenarbeit. Nagyon Köszönöm! Anita 

Pinter/Ausztria 2010. 01.30. 

 

Nagyon tetszettek a kiállított esszközök. Felidézték fiatalságom szerszámait, és 

örömmel meséltem róluk unokáimnak (4 fő unoka). További jó egészséget az 

itteni munkához. 

 

Édesapámhoz csatlakozva, szintén gyermekkori élményeket idézhettem fel, és 

gyermekeinknek mesélhettünk a régi időkről szeretettel.. Köszönjük a 

vendéglátást! 

 

15 év után jó volt újra itt járni az azóta népesebb családdal és megnézni a 

templomot is, ahol néhány hónapos házasként voltunk először. Schmidt András 

 

2010. 02.27. 

 

Jó volt visszaemlékezni a régi bútorokra. Köszönjük! 2010. 04.03. Dudás László 

 

Jó volt látni a gyermekkoromra emlékeztető régi bútorokat, tárgyakat. 

Köszönjük, hogy láthattuk. Remélem még visszajövünk. További jó munkát 

kívánnak az esztergomiak! 2010. 04.04. 

 

Nem tudok betelni ezzel a tájházzal! Rendkívül változatos anyaga van. És ami 

különösen vonzóvá teszi: Hangulata van! Arany Ferenc Budapestről; 2010. 04. 

17. 

 

Nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon sajnáljuk az iskola megszűnését is. 

Köszönjük, hogy ilyen szépen gondozzák a múltunkat. 2010. 05.02. Kovács 

család 

 

Köszönjük a vendéglátást! A Turista magazin munkatársai 2010. 05. 22. Máté 

István 

 

A XVII. Gyalogos túratalálkozó emlékére látogattuk meg a múzeumot, szép, 

csodálatos emlékeket láttunk. Juhász Lászlóné és társai 2010. 05. 22. 

 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 32. 

2010. július – az árvizek évében 

Jó volt újra itt lenni. Örülök, hogy az árvíz nem kedvetlenített el és mire 

ideértünk már ragyogó napsütés fogadott. 2010. 05. 23. Kis Györgyi 

 

Nagyon tetszett a tájház. Jó volt látni milyen is volt régen?! 2010. június 4-én 

Szűcs Géza 4.b. osztályos 

 

Köszönöm ezt az utat! Nagyon élveztem és sokat TANULTAM! Tamás Szabina 

Cisztia 2010. június 3. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola 

 

Köszönjük szépen ezt a páratlanul gazdag, igen nagy gonddal  összeállított 

gyűjteményt. A tulajdonos tájékoztatását áhítattal szívtuk magunkba. 

Maradandó élménnyé vált bennünk. További kitartó munkát kívánunk, jó 

egészségben. Gratulálunk 2010. 06. 14. A „Bakancsosok” túracsoportja, 

Budapest, XIII. kerület 

 

Jó + szép + minden! Köszönjük – Mikepércsről 

 

Jó látni, hogy megőrizték a hagyományokat. Köszönjük a szíves vendéglátást! 

Antal Anita, 2010. 06. 18.  
 

 

    
 

A vendégkönyv a tájház konyhájában (pitar) 

található 
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T a r t a l o m 

 

 

Emlékezetes árvizek a Baradlában 1947, 1955 

 

Első kézből – a jósvafői árvizekről (ÉT) 

 

A JÓSVA-VÖLGY MALMAI 

A színi felső malom (Kollár féle malom) 

 

Egy különös határtalálkozó a Haragistyán a múlt század ötve-

nes éveiben 

 

KITÜNTETÉS 

 

Láda leltár 1872. jan. 18. 

 

Emlékezés Schág Dánielre 

 

Egy régi fénykép nyomában 

 

Prédikátorok a szent Eklézsiában 

 

Vatay György és Fodor Géza 

 

200 éve születtek Jósvafőn 

 

150 éve születtek Jósvafőn 

 

100 éve születtek Jósvafőn 

 

A tájház vendégkönyvéből 


