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A Borsodi Tájház vendégkönyvébıl 
 

Az eltelt öt év bejegyzéseibıl válogattunk. 
 
   Az edelényi Tájház győjteménye lenyőgözı. Isten áldja meg azokat 
az embereket, akik győjtik, gondozzák ezeket. Ilyen hagyományokkal, 
eszközökkel élhetnénk újra emberibb módon. 

 A TKTE, felsıtelekesi önkormányzat, lakosok  
Dr. Gulyás Pálné 

 
   Örülünk, hogy létezik ez a csodás győjtemény. Kívánjuk, hogy mi-
nél többen látogassák, és a mai gyerekek is megismerjék a régi idık 
mindennapi tárgyait, életét. 

  Olvashatatlan aláírás 
  Kecskemét 

 
   Köszönjük a szép élményt a Miskolci Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat nevében. 
 
   Csodálatos a győjtemény! Szép emlék marad számunkra. Köszön-
jük a részletes, kedves idegenvezetést. 

  Áder Gábor és családja Gyırbıl 
 
   Rendkívül gazdag győjteményt láthattunk. Ritkaság, melyet nagy 
örömmel csodáltunk meg.  

  Bobák család Szarvasról 
 
   Nagyon izgalmas volt elképzelni, hogy egy évszázaddal ezelıtt ho-
gyan éltek eleink. Köszönjük. Az Ádám Jenı Ált. Iskola 5. c. osztálya, 
Kazincbarcika 
  
   Jó volt a múltba visszatekinteni. Remek dolog látni, hogy van még 
a múlt századból olyan tárgy, ami még ma is helytállna. 

 Lukács Emıke és még két olvashatatlan aláírás 
 
   Csodálatos élmény volt! Köszönjük. Igazi ritkaság. Jó, hogy Ede-
lényben van egy ilyen értékes győjtemény. 

 Krecz Alexandra, Krecz Józsefné 
 
   A látottak egyszerően lenyőgöztek bennünket. Látványos, tartalmas 
és nagyon szép. Ezeket az emlékeket biztos, hogy sokáig megırizzük. 
Balatonfőzfırıl…. több aláírás 
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   Gyermekkorunk legszebb évei elevenedtek meg. Köszönjük, hogy itt 
lehettünk. 

  Sebı és Fábián család 
 
   Itt jártunk Isaszegrıl. Ilyen szép és átfogó kiállítást még nem lát-
tunk. Köszönjük az élményt. 

 Antal család 
 
   Gratulálunk az igen gazdag és igényesen berendezett kiállításhoz. 
Sokkal nagyobb nyilvánosságot érdemelne. 

 Kötél Tamás és családja 
 
   Köszönjük a szép tárlatvezetést, szép emlékekkel gazdagodva ajánl-
juk majd másoknak is e tájházat. 

  Opiczer család Etyekrıl 
 
   Remélem elıbb-utóbb visszatér az az idı, mikor csak olyan holmik, 
tárgyak vesznek minket körül, amiket valóban rendeltetésük szerint 
használni is fogunk saját szellemi és lelki világunkat jó karban, har-
móniában tartva és ápolva. A példa, a jó példa itt is meg van. Köszö-
net érte Elıdeinknek akik tudták és azoknak is akik talán csak tudat 
alatt, de megırizték és számunkra, mai emberek számára láthatóvá 
teszik. 

 Hat olvashatatlan aláírás 
 
A Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumból 
   Nagyon megfogtak a régi tárgyak, s azok hangulata. Jó volt felfe-
dezni egy-két darabot, amilyennel mi is rendelkezünk otthon. Városi 
vagyok, de a szívemben hordom a falusi házak szépségét. Örülök, 
hogy léteznek még ilyen tájházak. 

  Szatmáry Franciska Kazincbarcikáról és még négy aláírás 
 
   Gondos, gyönyörően összeválogatott a kiállítás, gratulálunk hozzá, 
és további sok győjtést kívánunk, jó egészséget és sok erıt hozzá. 
Igazán tanulságos. 

 Kuzder Miklósné 
 
   Gratulálunk a szépen felújított házakhoz. Elmerengtünk nagyma-
máink korabeli életének helyszínein. Nosztalgiáztunk. Kívánjuk, hogy 
tovább bıvüljön a tájház. Edelénybıl Rıczei Lászlóné, Rıczei Nóra 
Ivett, Bangáné Kárpi Ilona           

 




