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„Ez egy csodálatos vidék! Őrizzék meg így még nagyon sokáig.  

2007.08.07. Fekete József Pécs” 

 

„Igazi élmény, hogy a nagyszüleink visszaemlékezéseiből ismert 

tárgyakat, eszközöket itt meg is nézhettük. Köszönet érte! 

Mogyoródról, 2007. 08. 14-én” 

 

„Még Sándorfalváról is érdemes volt ide eljönni, pedig nincs kö-

zel. Tök jó hogy itt lehetek. Üdvözlettel: Gál Viktória” 

 

„Nehéz szavakat találni! Sok tájházban jártunk már, de ennyire 

gazdag és értékes anyagot még nem láttunk. És „hab a tortán” a 

„Jósvafői Helytörténeti Füzetek”. Bizony sokkal szegényebbek a 

mai életünk, pedig sokkal „jobban” élünk, mint eleink. Szilas Gá-

bor és felesége; 2007. aug. 15-én.” 

 

„Nagyanyám háza jutott eszembe és jó látni, hogy ezeket az érté-

keket kincsnek tekinti a jövő generációja! Köszönjük az élményt! 

2007. 08. 24. a Harkó család Kartalról” 

 

„A régmúlt a jelenbe költözött, úgy érzi magát az ember mintha 

időutazó lenne. Mintha itt találkoznánk a rég elment őseinkkel. 

Köszönet nekik, amit ránk hagytak. És köszönet azoknak, akik 

mind ezt a sok tárgyat, emléket megőrzik nekünk és a következő 

nemzedéknek. 2007. 08. 25. Boszkó János, Boszkóné Bari Mária” 

 

„Nagy és örömteli élmény volt számomra, hogy kilencvenévesen 

gyermekkoromban ismert bútorok, szerszámok, használati tár-

gyakkal találkozhattam! Köszönet a gyűjtőknek és fenntartóknak! 

Budapestről László Szabolcsné 2007. szept. 1. „ 

 

„Aggteleki terepgyakorlatunk során a környékbeli hegyi túrák 

mellett frissítő kikapcsolódás volt a Tájház megtekintése. Remél-

jük mások is megtalálják ezt az eldugott gyöngyszemet. 

2007. 09. 13. Gyuris Enikő (IV. biológus), Protorin Tímea” 
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„Ismételten csak azt tudjuk mondani, amit egy éve, két 

éve…..Harmadik alkalommal csodálhattuk meg ezt a remek, ösz-

szeszedett tárlatot. Fontos, hogy ezt megőrizzük az utókornak. 

Ezért csak gratulálni tudunk és további jó munkát és sok-sok lá-

togatót kívánunk! A Mezőnyárádi 6. osztályos tanulók.  

2007. 09. 27.” 

 

„A 3. Európai Falusi Turizmus Kongresszus utáni tanulmányút 

résztvevői nevében gratulálunk a gyűjteményhez és az elért sike-

rekhez. További számos vendéget kívánunk! 

2007. szeptember 29-én.  Krémer Klaudia, Nagy Antal” 

 

„Lenyűgözve jártuk végig az újjávarázsolt házat. Köszönjük! 

ELTE-TOFK Óvodai Környezeti Nevelő Szakos hallgatók!  

2007. 10. 06.” 

 

„A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársai szeretettel 

gratulálnak a tájház-együtteshez! 2007. 10. 12. Fehér Judit, 

Bagdány Judit” 

 

„Nagyon hangulatos éjszakai sétát tettünk a tájház körül. Ezek 

után külön öröm lesz visszatérni nappal is…remélem mihama-

rabb! 2007. 10. 12. Gábor-Szabó Zsuzsanna, Szolnok” 

 

„Köszönjük, hogy megőrizték a múlt emlékeit. Kérjük, hogy to-

vább ápolják és hirdessék a jövő generáció számára is a népi kul-

túra és hagyomány sikereit! 

2007. október 23., Magyar Oszteoporózis Betegek Társasága” 

 

„Az NKA teljes létszámú Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 

Kuratóriuma csodálta meg e támogatásra méltó emlék-együttest. 

Dr Székely Gábor, Balázs Géza, Sasvári Edit, Budai Katalin…… 

2007. november 30 - december 1.” 
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T a r t a l o m 

 

Államfői látogatás Jósvafő határában (külterületén) 
-Szablyár Péter – 

 

Jósvafő kezdetei 
- Dr Dénes György –  

 

Jósvafő nevezetes, de mára elfeledett látogatója: Szekfű Gyula 

történész 
- Szablyár Péter - 

 

Javaslat emlékmű állítására Jósvafő határában 

 

A kelengye 
- Nadanicsekné Gereguly Piroska - 

 

Tudták, mit esznek 
- Nadanicsekné Gereguly Piroska - 

 

Kezdeti sikerek a Dely László személye utáni nyomozásban 
- Szablyár Péter - 

 

Mecenzéfről – a hámorok „őshazájáról” 

 

Köszöntő a műemléki felügyelők aggteleki tanácskozása résztve-

vőihez 

 

Jobb későn…. 

 

A Tájház vendégkönyvéből 

 
A Jósvafői Helytörténeti Füzetek kiadásához adományával hozzájárult: 

 

Nadanicsek Imréné Gereguly Piroska 

Borzsák Péter és családja 

Izápi Gábor és családja 

Gádoros Miklós 

Házi Zoltán és Családja 

 

KÖSZÖNJÜK!!! 


