JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 41.
A Jósvafői Tájház vendégkönyvéből
„Isten áldja meg, aki fáradozott ezzel a csodálatos gyűjteménnyel. Köszönöm! Vida
Éva Tatabányáról, 2013. szeptember 20.”
„Örülök, hogy magyarnak születtem, mert így magaménak tudhatom ezeket a
gyönyörű történelmi kincseket. Mercsényi család Egerből, 2013. szeptember 29.”
„Wir, das Gymnasium Leopoldinum und das Frater Gymnasium, besuchten den
Museumshof am 23.10.2013. in Rahmen eines Austauschprojekts! Vielen Dank!
Andrea Spannberg, Marc Stahl.”
A Leopoldinum és a Fráter Gimnázium 2013.10.23-án látogatta meg a Tájházat egy
csereprojekt keretében. Nagyon köszönjük!
„-A Weeber család + egy Neumann itt jártak és jól érezték magukat 
-Én vagyok az a Neumann és el fogom venni feleségül azt a Weebert, aki a fölső
sort írta 
2013.10.27.”
„Örülünk, hogy legalább itt, a tájházban megcsodálhattuk ennek az igazi, ősi,
magyar kultúrának az elemeit. Köszönet érte a közreműködőknek és kiváló
vezetőnknek, Berecz Bélának! Szeretettel a debreceni Mechwart András Gépipari és
Informatikai Középiskola, 12. osztálya és tanárai, 2014.május 5.”
„Ettől szebb és jobb tájházat még nem láttam. Lilla, 4.c.”
„Nagyon jó volt, hogy láthattam a régi időbeli tárgyakat, engem érdekel, hogy mi
volt régen. Kemény Evelin, 4.a.”
„Mamának is ilyen háza van, köszönöm, hogy itt lehettem! Gregóczki Réka,
2014.05.05.”
„Nagyon örülök, hogy a jó Isten adott lehetőséget arra, hogy eljuthassak erre a
gyönyörű helyre. Csodálatos a barlang, a tájházban a sok az érdekesség. Köszönöm
a szép napot! Boldog vagyok, hogy ide eljutottam. Tar Alexandra, Mezőcsát, 4.a.”
„Itt járt az Igrici Nyugdíjas Klub. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy
szétnézhettünk. Nagyon szép volt minden. 2014.06.21.”
„Örülünk és nagy szerencsénknek tartjuk, hogy személyesen ismerhettük e csodás
tájház létrehozóját, Szablyár Pétert.” 2014.07.06. Kúcs Melinda és Molnos Péter”
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„Köszönjük Berecz Bélának azt a túravezetést, ahol a falu történetéről, az emberek
életéről, a tájról és minden egyébről lelkesen, részletesen mesélt nekünk. Örülünk,
hogy eljöttünk és biztos, hogy még vissza fogunk térni. Jó egészséget és békességet
kívánunk a falu minden lakójának. 2014.07.27. Kövesy család, Budapest”
„Köszönjük a lehetőséget szebb és érdekesebb, mint amire számítottunk!
2014.08.01. Kitartást!”
„2014-ben is lehetne az év múzeuma. Jakab Nóra, 2014.08.02.”
„Gratulálunk a kiállítás életben tartásához. Sok erőt és isten áldását kérjük.
2014.08.02.”
„Köszönjük a lehetőséget, tárlatvezetést. Gratulálunk a megvalósításhoz, a további
megőrzéshez sok erőt, kitartást kívánunk! Áldás, békesség! 2014.aug.07. Pap
Lajosné, Békéscsaba”
„Tudatosan jöttünk el a Jósvafői Tájházba. Kíváncsiak voltunk a régi idők
berendezésére, életbeli eszközeire. A kiállítás nagyon tetszett. Barabás Ágnes,
Budapest, 2014.08.10.”
„Gyönyörű a falu, igazi múltbéli látogatásban volt részünk a tájházban. A B-A-Z
megyei Falugondnoki Szolgálat alapképzésen résztvevő falugondnokai 2014.08.12.”
„Néprajzkutatókként nagy érdeklődéssel jártuk be a portát és tekintettük meg a
gyűjteményt. Reméljük az alapító Szablyár Péter örökségét az utódok is ugyanolyan
lelkesedéssel és szakértelemmel viszik majd tovább. 2014.08.15. Székesfehérvárról
Tóth Bernadett és Váczi Márk”
„Köszönjük az élményt. Reméljük még sok-sok generáció számára sikerül
megőrizni ezt az életformát. Csernavölgyi Panni, 2014.08.28.”
„A Sárospataki Öregdiákok Ózdi Klubja 2014.október 11-én megtekintette a
templomot és a tájházat. Csodálattal szemléltünk mindent, csak gratulálni tudok
azoknak, akik létrehozták mindezt. Malinkó János”
„Káprázott a szemem! Révész Simon, Kaposvár, 2014.10.29.”
„Először nagyon féltem ide jönni! De később rájöttem, hogy izgalmas hely! K.
Maja, 2015.05.14.”
„Érdekes, de hiányoznak az állatok, kéne egy kis élet! Blanka”
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„Nagyon jó volt, egy csomót tanultam, de kár, hogy minden áll és nem működik.
Boldi”
„Csodálatosak ezek az ősrégi tárgyak és bútorok! Boldogság volt itt lenni és bennük
gyönyörködni! Szívesen tolnám majd az unokámat a babakocsiban, és jó lenne újból
szőni a szövőszéken, megtanulni a faluban élő néniktől a felvetés tudományát!
Minden, ami itt van kincs és óriási érték számomra is! Köszönöm, hogy itt lehettem,
és lehetővé tette a falu népe, hogy felelevenedhessen megint a nagyszüleim emléke a
régi tárgyak láttán! Lovászi Gabriella, 2016.01.02.”
„Nagyon jól éreztük magunkat és finom volt a lángos. A legjobb WC itt van! Tálas
Dorina, 5.b. 2016. június 3.”
„Köszönjük az értékes, szép kiállítást és az érdekes kultúrtörténeti vezetést.
2016.06.08. Öt barátnő Budapestről”
„Mintha szüleim és gyermekkorom szobáját látnám. 2016.06.11. Török Kati”
A 2013. augusztus 1-jén, Szablyár Péter által megnyitott 10. vendégkönyv
bejegyzéseiből válogatta Istenes Judit

A tájház tisztaszobája
(Fotó: Molnár Sándor)
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