JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 41.
Jósvafő jövője – Jósvafő múltja
Tisztelt Olvasók!
A Jósvafői Helytörténeti Füzetek első, belső oldala általában az előző
félév tájházi eseményeit sorolta el, és azokat a történéseket, amelyek
fontosak voltak a szerkesztőnek, a szerzőnek. Szablyár Péter halálával
szükségszerűen minden megváltozott, még az újság is átalakult, de ismét
megjelenik. A múlt évben a 40. szám szomorú ünnepi kiadvány volt, csak
Szablyár Péterről szólt, Szmorad Ferenc szerkesztésében. Ez évtől
szerkesztőbizottság alakult, és minden évben más-más fogja írni a
beköszöntő oldalt. Az egyetlen jelentős tájházi esemény az elmúlt három
évben a 40. jubileumi JHF bemutatása volt, ami emlékezéssel és kis
műsorral lett egybekötve. Ott bemutatkoztak a szerzők, és a
szerkesztőbizottság tagjai ismertették az újsággal kapcsolatos terveiket
is. A Tájház nem üzemelt, csak a faluséta keretében lehetett
meglátogatni. Idén megvette az Abaúji Református Ifjúságért Alapítvány.
Az Alapítvány az ingatlant tovább kívánja üzemeltetni falumúzeumként.
Az újságban erről bővebben olvashatnak, Berecz Béla cikkében.
Szerencsére Péternek nem volt rögzített tartalmi elvárása, kijelölt
tematikája, mindent belevett az újságjába, ami Jósvafővel volt
kapcsolatos. Mi is így gondoljuk jónak, mindenre „vevők” vagyunk, a
múlt, a jelen és a jövő is érdekes. A Jósvafői Hírmondó megszűnése óta
sehol nem olvashattuk, hogy ki született és ki távozott el a faluból, ezért
ezt itt fogjuk közölni. Kicsit változtatunk a halálozási rovaton, mert a
Tiszteletes úr a temetési igét is leírja a halálhír mellé. Természetesen
azok neve mellé kerül ige, akit ő búcsúztatott. Tervben van a templomban
őrzött iratos láda tartalmának feldolgozása, ami a Jósvafői Református
Egyházközség történetét őrzi. A Baradla-barlang eladását igazoló
szerződés lesz az első bemutatott kincs. A címlapon egy kis átalakítás
jelzi, hogy új idők kezdődnek, mert az öreg vízikerék (Füzesi Andrea
grafikája) bekerült a címlapképek közé. Régtől fogva ez a falu egyik
nekünk is kedves jellegzetessége, és sajnos a szövőszék már nem
jellemző, így ennek helyére került a kerék. Idén nyáron Szablyár Péter
sírját, a család és a barátok kővel megerősítették, beültették és egy szép
kilátó padot helyeztek el a sírnál.
Jósvafő, 2016. december
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In memoriam Szablyár Péter
(Fotó: Istenes Judit és Izápy Zsóka)
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