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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 

Szövetségünk születése óta már bő hét esztendő telt el, és örömmel 

jelezhetem, hogy tagságunk és lelkesedésünk nem fogyott az elmúlt nehéz 

év, ám nagyon eredményes év során. Idei munkánk középpontjában a 

Vendégváró Tájházak pályázat sikeres lezárása, regionális és országos 

találkozóink megszervezése, kiadványunk, a Tájházi Hírlevél kiadása, a 

nagysikerű Tájházi Akadémia újabb megszervezése áll. Folytatni kívánjuk 

az elmúlt években megkezdett kiállítás megújító, nyilvántartást, 

műtárgyvédelmet segítő munkánkat is.  

A Reneszánsz  év egyértelmű és széles körű eredményei után előttünk az 

idei, amely a Fesztiválok éve. Mellette máris itt egy másik országos 

program, „A felemelő század” című tematikus évad 2010-2011-ben, amely 

az NKA támogatásával várhatóan a hazai polgárosodás falun és városon a 

19. században elért és máig ható kulturális eredményeit kívánja múzeumi 

kiállításaiban, tájházakban, irodalmi emlékházakban a középpontba állítani. 

 Szentendre központjában, a Bogdányi utcában elkészült a Skanzen 

Házban a Tájházi Információs Központunk, amely az idén tavasztól számos 

újabb lehetőséget teremt a tájházak iránt érdeklődők, valamint a tájházak 

gazdái, a Tájházszövetség tagjai személyes találkozására, a tájházakról 

szóló információk széles körű közreadására. 

A Tájházszövetség vezetése fontosnak tartja, hogy tájházaink jó híre 

minél szélesebb körben terjedjen, egyre többen ismerjék meg 

programjainkat, látogassanak el rendezvényeinkre, ezért ajánljuk 

figyelmükbe ezeket a lehetőségeket is. Különösképp a www.museum.hu 

oldalra szeretném felhívni a figyelmet, ahol közvetlenül, vagy a 

www.tajhaz.hu-n térítés nélkül lehet bemutatni a tájház kiállításait, 

rendezvényeit. Információs anyagát közvetlenül az info@museum.hu 

elektronikus címre juttassa el.  

A korábbi évek gyakorlatát folytatva az idei, május 15-16-án tartandó 

Múzeumi Majálison is jelen kíván a Tájházszövetség lenni, szeretnénk 

információs anyagokat a szentendrei Tájházi Információs Központban is 

minél több érdeklődőnek eljuttatni. Ezért kérem, Szablyár Péter ügyvezető 

elnöknek közvetlenül is jelezze ismert e-mail címein, ha a tájházát 

bemutató információs anyagot szeretne ezeken a helyszíneken 

megjelentetni. 2010. szeptember 23-25 között színes és gazdag programmal 

Kiskőrösön tartjuk, immár nyolcadik alkalommal országos találkozónkat, 

amelyre szeretettel invitáljuk.  
 

Munkájához Önnek, kollégáinak és tájházat kedvelő barátainak sok sikert, 

számos érdeklődő és elégedett látogatót, örömöt kívánok! 

 

Szentendre, 2010. február 24.          Dr. Bereczki Ibolya elnök  

http://www.museum.hu/
http://www.tajhaz.hu-n/
mailto:info@museum.hu
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MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 

 M E G H Í V Ó                   
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Alapszabálya VI. fejezet 1. 

pontja értelmében tisztelettel meghívjuk a Szövetség 2010. évi    

KÖZGYŰLÉSÉRE amelyet a hagyományoknak megfelelően a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia termében 

2010. március 20-án (szombat) 
10.00 órakor, ill. határozatképtelenség esetén ugyanott  

11.00 órakor tartunk 
Napirend: 
 

1. Elnöki köszöntő (Dr. Bereczki Ibolya) 

2. Az Elnökség beszámolója a 2009. évben végzett munkáról, a 

költségvetési terv teljesüléséről (Szablyár Péter) (írásos előterjesztés a 

Tájházi Hírlevél 2010/1. füzetben)    

3. A Felügyelő Bizottság 2009. évre vonatkozó jelentése (Dr. Páll István) 

4. Közhasznúsági jelentés (írásos előterjesztés a Tájházi hírlevél 2010/1. 

füzetben)    

5. A Szövetség 2010. évi munkaterve és költségterve (előterjesztés a TH 

2010/1-ben,) 

6. Szavazás a 2, 3., 4., és 5.  napirendi pontok dokumentumairól 

7. Az „Év tájházvezetője” díj átadása 

8. A „TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009” részvételi tanúsítványainak átadása 

9. Kávészünet 

10. A „Vendégváró Tájházak” pályázat tapasztalatai (Dr. Bereczki Ibolya, 

az Értékelő Bizottság elnöke) 

11. A három támogatási cél megvalósulása a régiókban (elnökségi tagok 

értékelő beszámolói) 

12.  Tájékoztató a „Felemelő évszázad” 2010-es programjáról (Dr. Bereczki 

Ibolya) 

13.  Tájékoztató a tájházakkal kapcsolatos elvárások és a muzeális 

működési engedélyek kiadásával kapcsolatos változásokról (OKM 

Közgyűjteményi Főosztály)  

14. Tájékoztató a VIII. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról 

(Kispálné, Dr. Lucza Ilona) 

15. Egyebek 

16. Elnöki zárszó 

  

Dr. Bereczki Ibolya s.k. 

elnök  
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Beszámoló a Magyarországi Tájházak Szövetsége  

2009. évi tevékenységéről 
 

A Szövetség a korábbi években kialakított munkamódszerrel és a regionális 

szervezés eddig bevált gyakorlatával tevékenykedett Alapszabálya szerint az 

Elnökség irányításával. 
 

Az elnökségi üléseken áttekintettük az elkövetkező időszak feladatait, az elmúlt 

ülés óta történt eseményeket az alábbi helyszíneken: 

 

2009. január 30.  Szentendre 

2009. március 21.  Szentendre (Rendkívüli ülés) 

2009. április 24.  Békéscsaba 

2009. szeptember 24. Sóstó - Múzeumfalu 

2009. november 26.  Boldogfa (Szlovákia) 
 

Az elnökségi ülések határozatairól a Tájházi Hírlevélben tájékoztattuk a 

tagságot. Az ülésekhez kapcsolódóan tájházakat kerestünk fel. 

 

2009. évi Közgyűlésünket – hagyományainknak megfelelően – a Szentendrei 

Szabadtéri Múzeumban tartottuk 2009. március 21-dikén igen szerény részvétel 

(10 jogi és 15 egyéni tag) mellett. Itt adta át elnökünk a 2009-ben alapított „Év 

tájház-vezetője” díjat, amelyet elsőként Balogh Imréné Jánosi Erzsébet vehetett 

át. 

2009. május 16-17. között a Szövetség a Múzeumok Majálisa kiemelt 

szereplőjeként a Múzeumkert Múzeum krt. – Bródy Sándor utcai sarkán lévő 

ligetes területen kapott helyet a Mezőkövesdi Népművészeti Egyesület, a Tardi 

Tájházak és Turai Tájház sátrai társaságában. Szombaton a Felpéci tájház 

(Dombi Alajosné) , Serényi Ákos (Orfűi tájház) Hajda Zsiga fafaragó (Orfű) 

és a Decsi tájház csapatának  bemutatója vonzotta a közönséget. Vasárnap (a 

szombati tömeg kétszerese részvételével) a magyar-szombatfai citerazenekar, a 

Kövesdi Népi Együttes kápráztatta több alkalommal a közönséget. Verbőczi 

Gyuláné (Ócsai tájház) – Kékfestő foglalkozást tartott gyermekeknek nagy 

sikerrel. Az Endrődi tájház (Szonda István vezetésével)  csizmadia 

oktatócsomagját  mutatta be nagy sikerrel, A Hartai Tájház csapata (Gotschall 

Péter és Kustár Rozália vezetésével) tartott bemutatót nagy érdeklődés mellett, 

amelyet Schneider Péterné hartai bútorfestő kollekciója egészített ki. Saját 

színpadunkon a  nemrégen tagunkká vált Kókai tájház által delegált Kókai 

Dalárda és a  Kókai Néptánccsoport fergeteges műsora valamint az Ikladi 

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Holicza Sándorné, Blaubacher Teri 

vezetésével) népviseletbe öltözött zenekara és táncosai színvonalas műsora 

vonzotta a közönséget. 
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Kiadványaikkal képviseltette magát a Hidasi-, a Bátai- a Hosszúpályi, 

Fertőhomoki-, Orfűi tájházak. Nagy örömmel vitték magukkal a látogatók a Dél-

Dunántúli- és az Észak-magyarországi tájházakat bemutató füzeteinket. Állandó 

kézműves bemutatót tartott mindkét napon Tábori Kati fazekas Vácról. 

 

A határainkon túli magyar nyelvterületi tájházakkal tovább erősítettük 

kapcsolatainkat.  

Szeptember 24-én részt vettünk Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, Ipoly-menti 

Kulturális és Turisztikai Társaság, szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

Magyarországi Tájházak Szövetsége közös rendezésében megrendezett 

Hagyományok és értékek VII. című szemináriumon, ami hagyományosan jó 

légkörben, Dr Danter Izabella kitűnő szervezésében zajlott le. 

 

A partiumi tájházak képviselői – Dr. Kéri Gáspár (Székelyhíd - Gálospetri) 

vezetésével – szinte valamennyi rendezvényünkön részt vettek. Folytatódott 

együttműködésünk a vajdasági tájházakkal. Résztvevői voltunk a „Vajdasági 

Magyar Tájházak múltja, jelene és jövője X.” c. konferenciának, amelyet a  

Vajdasági Magyar Folklórcentrum szervezésében, annak új, szabadkai 

székházában tartottak . A jó hangulatú tanácskozás és kölcsönös tájékoztatást 

követően a Hajdújárás közeli Róka-tanyára indult a gépkocsi-konvoj, ahol egy 

sajátságos néprajzi bemutatóhely (tájház) – vendéglátó komplexumban költöttük 

el a helyi gasztronómia sajátosságait felvonultató disznótoros ebédet. 

 

Folytattuk a regionális találkozók szervezését.  
 

Az Észak- és Kelet-Magyarországi Regionális Tájház Találkozót 2009. 

március 27-dikén Mezőkövesden tartottak a Művelődési Házban, a Herman 

Ottó Tudományos Közhasznú Egyesülettel közös szervezésben 50 fő 

részvételével. A tájházak működésével és szakmai környezetével foglalkozó 9 

előadást követően a tardi és a cserépváraljai tájházakat kerestük fel. 

 

Az VII. Dél-dunántúli Regionális Tájház Találkozót a Buzsáki Faluházban 

rendezte a régió 2009. április 17-én. Gyanó Szilvia, Dr. Bereczki Ibolya és 

Kapitány Orsolya előadásait az orfűi, a bátaszéki és a decsi tájházak beszámolói 

követték. A népdal- és néptánc bemutató után a település nevezetességeivel 

ismerkedtek meg a résztvevők. 

 

A Dunántúli Regionális Tájház találkozóra 2009. június 6-án került sor 

Fertőszéplakon, a tájházak oktatási-közösségi pajtájában. Wellner Andrea, 

Káldy Mária és Szablyár Péter előadásai után a tájházak megtekintésére került 

sor, majd Fertő-parti kirándulás következett. 
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A Dél-Alföldi Regionális Találkozót 2009. július 31-én a Békési Tájházban 

rendezték meg a Békési Városi Jantyik Mátyás Múzeummal együttműködve. A 

színvonalas szakmai előadásokat követően tájház-látogatásra került sor. 

  

A Magyarországi Szlovák Tájházak Találkozójára és IX. országos 

konferenciájára  – a LEGÁTUM Kht. szervezésében Dunaegyházán került sor 

2009. április 18-án.  Az előadásokat tájház-látogatás és kitűnő ebéd követte. 

 

A Szövetség VII. Országos Találkozóját 2009. szeptember 26-29. között 

rendezte a Sóstói Falumúzeumban – fennállása 30. évfordulóját is ünnepelve – 

közel 100 fő részvételével a Múzeumfalu munkatársainak kitűnő szervezésében. 

A tartalmas előadásokat tartalmazó szakmai nap, az autóbuszos tanulmányi 

kirándulás és a kiegészítő rendezvények (népzenei bemutató, múzeumfalu 

látogatása szakvezetéssel, esti találkozók) jól szolgálták a találkozó 

célkitűzéseit. Köszönet a szervezőknek. 

 

A Szövetség elnökségi és FB tagjai rendszeresen részt vettek a tájházak 

rendezvényein, pályázati forrásokból megvalósult fejlesztések átadásain  

(Dunapataji jubileumi rendezvények, Skanzen vasút avatása,  kiskőrösi 

foglalkoztató avató, hartai kiállítás-megnyitó, zsámbéki házavató, LEGATUM 

könyvbemutató, dunaharaszti táblaavató, kerecsendi Hagyományok háza 

jubileuma, Kacár-tanyai Szt. György nap, Gyömrői tájház-avató, stb.) 

 

 
 

Közös vacsora a szabadkai Róka-tanyán 
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A Tájházi Hírlevél négy alkalommal jelent meg az NKA támogatásával. 

Füzetei tájékoztatnak a Szövetség programjairól (szakmai napok, regionális 

találkozók, országos találkozó, szakmai tanfolyamok), rendszeresen bemutat 

egy-egy tájházat, kiemelve annak sajátosságait.  

 

Pályázati Figyelő rovatában azokra a pályázati kiírásokra hívja fel a figyelmet, 

amelyeken tájházaink eséllyel indulhatnak.  

A Tájházi Hírlevél 2009. évi füzeteinek tartalmát az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Tartalom/időpont TH 2009/1 TH 2009/2 TH 2009/3 TH 2009/4 Össz. 

A megjelenés 

időpontja 

2009. 

március 

2009. május 2009. 

szeptember 

2009. 

december 

 

Oldalszám 28 48 36 52 164 

Tanulmányok 

száma 

1 0 0 2 3 

Beszámoló 

eseményekről 

2 16 7 7 32 

Pályázatokról 2 3 1 1 7 

Programajánló 2 1 1 1 5 

Fotó 8 65 35 60 168 

 

 

A Tájházi Hírlevél a hagyományos nyomtatott formán kívül a világhálón is 

olvasható a www.skanzen.hu, ill. a Tájházszövetség  honlapján a 

www.museum.hu/tajhazszovetseg  címeken és a budaörsi Bleyer Jakab 

helytörténeti gyűjtemény www.heimatmuseum.hu. honlapján. 

Az „Év tájháza” pályázatot ebben az évben is meghirdettük. Három tájház 

nyújtotta be pályázatát: a csökmői, a fertőszéplaki és a dunaharaszti. A kiküldött 

bíráló bizottság egyöntetű véleménye alapján a Dunaharaszti Heimatmuseum 

volt a befutó, elnyerve a díjat jelző táblát és a 100 eFt pénzjutalmat. A díj 

átadására a VII. Országos Találkozón került sor Sóstón. 

 

Sikeres előterjesztéseink alapján Csapai János egyéni tagunk (Őcsényi tájház 

alapítója) Sebestyén Gyula érmet (Magyar Néprajzi Társaság), Kapitány 

Orsolya elnökségi tagunk, néprajzkutató (Rippl Rónai Múzeum – Kaposvár) 

Móra Ferenc díjban részesült. 

 

http://www.skanzen.hu/
http://www.muzeumok.hu/tajhazszovetseg
http://www.heimatmuseum.hu/
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A Szövetség 2009-évi egyik legnagyobb vállalkozása a Norvég Civil Alap 

támogatásával megvalósított „TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009” volt, amelyen 30 

fő (+néhány vendéghallgató) vett részt. Az Alaptól 10.890 EUR (közel 3 MFt) 

támogatást kaptunk, amelyhez több mint 600 eFt önrész járult. A hallgatók 

utazási költségeit, szállását és étkezését mindebből fedezni tudtuk. A 

Szentendrén 2x3 nap időtartamban megrendezett bentlakásos tanfolyamán 

megvalósulhatott az elméleti és gyakorlati ismeretek koncentrált átadása, a 

résztvevő tájházak bemutatkozása, szakmai-emberi kapcsolatok építése. A 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén – autentikus környezetben - magtartott 

tanfolyamon és gyakorlati foglalkozásokon az egyes képzési részterületek 

legkiválóbb szakemberei tartottak előadásokat, vezették be a hallgatókat a 

tájház-vezetés mindennapi gyakorlatába. A képzési program oktatási anyaga a 

jövőben is folyamatosan hasznosítható lesz! A képzési program folytatását 

tervezzük – a szükséges pályázati források rendelkezésre állása esetén. 
 

A „Vendégváró tájházak” OKM által kiírt támogatási pályázata ismét jelentős 

eredménnyel járt tájházaink fejlesztésében. A pályázatra beérkezett igények az 

alábbiak szerint oszlottak meg: 

 
Támogatási cél Pályázatok 

száma (db) 

Igényelt 

támogatási 

összeg (Ft) 

Vállalt 

önrész 

(Ft) 

Tervezett 

megvalósítás 

összege (Ft) 

Felosztott 

támogatási 

összeg (Ft) 

I. „Látogatóból 

vendég” 

41 85.605.141,- 11.593.056,- 97.198.197,- 44.000.000,- 

II. „Ismerjetek 

meg bennün-

ket” 

11 13.882.388,- 1.527.134,- 15.409.522,- 9.900.000,- 

III. 

„Oskolamester” 

2 1.902.750,- 212.750,- 2.115.500,- 1.100.000,- 

Összesen: 54 101.390.279,- 13.332.940,- 114.723.219,- 55.000.000,- 

 

 A koros épületek megújulásán túl a korábbi kiállítások újrarendezésén át a 

műtárgyak állagvédelméig és szakleltáraik teljessé tételéig szinte minden 

területen a 21. századi színvonalas vendégvárás feltételeit igyekeztek tájházaink 

megvalósítani, házaikat élővé tenni. A MONARI programhoz csatlakozott 22 

tájház 5445 tárgya került be a rendszerbe (1513 fotómelléklettel)! A pályázathoz 

kidolgozott kommunikációs terv eredményeként széleskörű kérdőíves felmérés 

készült a pályázattal érintett tájházak látogatottságával kapcsolatban, jelentős 

tanulságokkal szolgálva. 
 

Tartalmas együttműködést folytattunk a főhatóságokkal és szakmai 

szervezetekkel, igény esetén szakanyagokat, pályázati kiírásokat vélemé-

nyeztünk. Elnökségi tagjaink aktívan részt vettek a „Vendégváró Tájházak ” 

pályázat Értékelő Bizottságában, a pályázat megvalósítási fázisának 

monitorozásában és a szakmai beszámolók értékelésében. A pályázati 
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folyamatot értékelve megállapították, hogy a pályázatok kidolgozása, 

végrehajtása és elszámolása egyre gördülékenyebb, szakszerűbb. 
 

A Szövetség gazdálkodása ebben az évben kiegyensúlyozottabb volt, de most is 

csak jelentős és folyamatos működési kölcsönnel volt finanszírozható. Az NCA 

működési támogatásának ismételt redukciója nem javította helyzetünket. Az 

elnyert 800e Ft vissza nem térítendő támogatás így is jelentősen hozzájárult 

szűkös forrásaink bővítéséhez. Az SZJA 1 %-ból 73e Ft támogatásban 

részesültünk, amiért ezúton is köszönetet mondunk! A taglétszámunk nőtt, jogi 

tagjaink száma ismét meghaladja a százat (102), egyéni taglétszámunk 121. 

2009-ben 8 új jogi tagot és 9 új egyéni tagot köszönthettünk sorainkban. A 

tagdíjfizetési fegyelem erősödött. 

 

A Falusi Agrárturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) és a Tájházszövetség 

közötti együttműködés keretében társszervezői voltunk a „Hazajáró Hétvége” 

(2009. június 12-14.) akciónak, amelynek sajtótájékoztatóját 2009. május 7-én 

tartottuk a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. 

 

Jelentős közönségsikert arattak tájházaink (Endrőd, Mezőkövesd) a SZIGET 

Fesztiválon, ahol a Szabadtéri Néprajzi Múzeum standjának vendégei voltunk. 

 

Tájházaink sikeresen vettek részt a „Libatour” 2009. november 7-8-án 

megrendezett Márton-napi gasztronómiai rendezvényein, melynek 

receptversenyét a Felpéci tájház nyerte meg. Az akció szervezésében a Turizmus 

ZRT-vel és a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal működtünk együtt.  

 

Folytattuk a tájházak és a működtető szervezetek (Önkormányzatok, 

alapítványok, egyesületek) látogatását és személyes kapcsolatok kiépítését. A 

tájházaktól és fenntartóiktól kapott könyv-, prospektus- és digitális hordozók 

rendszerezésével létrejött Könyv- és dokumentációtárát amely 2009. december 

31-én közel 700 könyvet, kiadványt, CD-t tartalmaz hamarosan Jósvafőről a 

Szentendrén létre jövő Információs Központba szállítjuk, ahol mód lesz ennek 

kulturált és hozzáférhető elhelyezésére. 
 

 

A Szövetség változatlanul bírta az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal bizalmát és 

támogatását, amelyre a jövőben is számítunk. Köszönet az elnökségi és FB-i 

tagok önfeláldozó munkájáért, tagjainknak az egyesülethez való hűségért. 

 

Jósvafő, 2010. február 17. 

Szablyár Péter ügyv. elnök 
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MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségét a Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Bíróság 

Pk.63.434/2002-02. számon 2003. február 10. napjától közhasznú szervezetnek minősítette és 

vette nyilvántartásba. 
 

1. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 

A Szövetség egyéni és jogi tagjai 
 

- a hazai tájház hálózat létesítése, fenntartása, gyűjteményeinek gyarapítása és védelme 

útján szolgálták a nevelés, oktatás, a képességfejlesztés és ismeret-terjesztés céljait az 

ország területén és a határain túl; 

- A tájházak közösségi funkcióinak bővítésével ezen intézmények fokozatosan a 

honismereti és helytörténeti tevékenység, a közösségi élet központjaivá váltak; 

- A tájházak építményeik és környezetük védelmével és megőrzésével meghatározó 

példáivá válhattak a műemlékek, védett településrészek értékeinek megőrzésének és a 

vendégforgalom szolgálatába állításának; 

A Szövetség 
 

-  A Tájházi Hírlevél című – évente négy alkalommal megjelenő – kiadványával 

rendszeresen tájékoztatta tagjait, 

- a világháló segítségével az érdeklődőket a szakterület újdonságairól, a szakmai 

kérdésektől a pályázati lehetőségekig informálta tagjait; 

- tájékoztató, konzultatív programjával segítette a „Vendégváró Tájházak” pályázaton 

történő eredményes részvételt; 

- képzési rendszerével (Tájházi Műhely), országos találkozójával lehetőséget teremtett 

tagjai szakmai továbbképzésére és személyes kapcsolataik fejlesztésére, 

- regionális találkozókkal az egyes régiók képviselőinek biztosított szakmai fórumot; 

- a szakmai és felügyeleti szervekkel-szervezetekkel (OKM, FVM, NKA, Nemzeti Civil 

Alapprogram,  Megyei Múzeumi Szervezetek, ICOM, Pulszky Társaság) fokozatosan 

kiépített kapcsolatrendszerrel megerősítette az érdek-képviseleti munka alapját. 
 

2. A fentiekben részletezett közhasznú tevékenységek kiadásaihoz 2008-

évben a Szövetség  

- A Nemzeti Civil Alapprogramtól működési támogatásként 800eFt-t, 

- EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az ÖKOTÁRS Alapítvány és 

partnerei támogatásával 10980 EUR támogatást kapott a „Tájházi Akadémia 

2009” képzési program megszervezésére és lebonyolítására; 

- Az SZJA 1 %-ból 73e Ft-t a Tájházi hírlevél postaköltségeinek fedezésére; 
 

3. A Szövetség vezető tisztségviselői részére a Szövetségtől 2009. évben 

kifizetés nem történt. A Szövetségnél munka-viszonyban senki nem állt. 

Jósvafő, 2010. február 27. 

Dr. Bereczki Ibolya Szablyár Péter  

 elnök sk.  ügyv. elnök sk. 
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A Magyarországi Tájházak Szövetségének 2010. évi munkaterve 

 
 

Sor- 

szám 

Esemény Helyszín Időpont Felelős 

1.  Közgyűlés Szentendre március 20. Szablyár Péter 

2.  I. Elnökségi ülés Szentendre február 19. Szablyár Péter 

3.  II. Elnökségi ülés Szihalom június 18. H.Majnár Márti 

4.  III. Elnökségi ülés Sóstó augusztus 27. N.Bősze Kati 

5.  IV. Elnökségi ülés Kiskőrös  szeptember 

23. 

Szablyár Péter 

6.  V. Elnökségi ülés  Gyömrő november 20. Kovács Edina 

7.  VIII. Országos Találkozó Kiskőrös szeptember 

23, 24, 25. 

 

Szablyár Péter, 

Kispálné, Dr. 

Lucza Ilona 

8.  Szlovák Tájházvezetők 

Országos Találkozója 

Tatabánya – 

Bánhida 

április 10. Andó György 

9.  Múzeumok Majálisa NEMZETI 

MÚZEUM 

május 15-16. Kovács Edina 

(Szablyár Péter) 

10.  É-Dunántúli Reg. Fórum Tényő június 5. Horváth Attila 

11.  D-Dunántúli Reg. Fórum Lakócsa május 28. Kapitány Orsi 

12.  Közép-Dunántúli Reg. 

Fórum 

Palóznak október 15. Czeglédi Ákos 

13.  Közép-Magyarországi Reg. 

Fórum 

Gyömrő október 9. Kovács Edina 

14.  É-Magyarországi – K-Mao-i 

közös Regionális  Fórum 

Mezőkövesd Szervezés 

alatt 

Bősze Katalin 

H.Majnár Márti 

15.  D-Alföldi Reg. Fórum Szarvas július 30. Szonda István 

16.  Tájházi Akadémia 

 

Szentendre október ? Kovács Edina 

17.  Szlovákiai tájház találkozó Nagyfödémes szeptember 8. Danter Izabella 

18.  Vajdasági tájházak 

találkozója 

? ? Nagy István 

Raj Rozália 

19.  Német nemzetiségi tájházak 

találkozója 

Ófalu  szeptember 

11. 

Jaszmann Gabi 

20.  TSZ Inf. Pont megnyitás Szentendre 2010.03.14. Szablyár Péter 

21.  Szentendrei éjszaka Szentendre 2010.08.26. Szablyár Péter 

 

Véglegesítve és elfogadva a 2010. február 19-i Elnökségi ülésen (1/2010-3. sz. 

határozat). 
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MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 

 

költségterve 2010. évre 
 

 

 2009. évi 

terv (eFt) 

2009. évi  

tény (eFt) 

2010. évi 

terv 

Kiadások  
Személyi juttatások - 378 0 

Járulékok - 60 0 

ebből:Tb járulék -   

ebből : munkaadói 

járulék 
- 0 0 

Dologi  és egyéb 

kiadások 
50 0 0 

anyag és készl. 

beszerzések 
100 161 150 

szolgáltatások 180 2.715 0 

közüzemi díjak - 0 0 

szállítás, utazás - 405 0 

telefon, posta
 

350 321 350 

egyéb folyó kiadás 2.328 2.511 2.800 

egyéb kiadások - 0  

tárgyi. eszk. besz. 500 0 200 

Kiadások összesen 3.508 6.551 3.500 

Bevételek  
Tagdíjbevételek 1.605 1.466 1.900 

 

Alaptev. műk. 

bevételei 
600 252 300 

Pályázat útján 

elnyert 

támogatások 

1.303 2882 1.300 

Bevételek 

összesen: 

3.508 4.600 3.500 
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Emlékeztető 
a Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottsággal kibővített elnökségi üléséről, 

amelyet 2010. február 19-én tartottak Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Igazgatósági épület földszinti tanácstermében 

 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Dr. Danter Izabella, Dobosyné 

Antal Anna és Hegedüsné Majnár Márta. 

 

Dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte a megjelenteket, akik ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyetértettek az előzetesen kiküldött napirendben. Köszöntötte az elnökség tagjai közé 

kooptált Czeglédy Ákos paloznaki polgármester urat, munkájához sok sikert kívánt. 

 

Második napirendi pontként jelenlévő ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szövetség jogi 

tagjai közé felvették a Hajdúböszörményi Tájházakat (fenntartó: Szabadhajdú Kft.). (1/2010-

1. sz. határozat). 

 

Harmadik napirendi pontként Dr. Bereczki Ibolya elnök ismertette a 2009. évi „Vendégváró 

tájházak” OKM-es pályázat monitorozásának, lezárásának, szakmai és pénzügyi 

elszámolásának helyzetét. Megállapította, hogy a pályázati folyamat – az elmúlt évek 

tapasztalatainak kedvező hatására – gördülékenyebb, probléma-mentesebb volt enneél a 

pályázatnál. A pénzügyi ellenőrzésnél még mindig akadnak visszatérő problémák, amik 

alapvetően a pályázati kiírás nem kellő ismeretéből, figyelmetlenségből adódnak. Kiemelte a 

szakmai beszámolók kommunikációs részének informatív tartalmát, ezek feldolgozása 

hiánypótló lesz a muzeális intézmények tájházi vonatkozásában. 

 

A jelenlévő elnökségi tagok közül beszámolt monitorozási tevékenységéről és 

tapasztalatairól: Andó György, Kapitány Orsolya, Horváth Attila, Nagyné Bősze Katalin, 

Kovács Edina, Szonda István, Szablyár Péter. 

 

Negyedik napirendi pont keretében az Elnökség a korábban beérkezett ajánlatok 

összehasonlítása és helyszíni bejárások tapasztalata alapján úgy döntött, hogy a VIII. 

Országos Találkozót Kiskőrösön rendezi meg 2010. szeptember 23, 24, 25-én (csütörtök, 

péntek, szombat), 24-én szakmai nappal, 25-én autóbuszos tanulmányi kirándulással (1/2010-

2. sz. határozat). A szakmai nap tematikus alapvetésű lesz: témája a családok, személyiségek, 

szakmát képviselő dinasztiák meghatározó szerepe a települések életében, ezek tájházi 

vonatkozásai. A találkozó támogatására egyedi pályázatot nyújtunk be az NKA Múzeumi 

kollégiumához. A rendezvény helyszíni szervezését Kispálné Dr. Lucza Ilona igazgató (Petőfi 

Szülőháza, Múzeum és Tájház) irányítja. A tervezett kirándulással kapcsolatban Andó 

György javasolta a dunaegyházi, Dr. Füzes Endre a dömsödi tájház útba ejtését. 

 

Ötödik napirendi pontként a Szövetség 2010. évi munkatervét egyeztették a boldogfai 

elnökségi ülésen már tárgyalt tartalommal és megállapodtak az 1. sz. melléklet szerint 

változatban, amelyet a Közgyűlés elé terjesztenek (1/2010-3. sz. határozat). 

 

Hatodik napirendi pont keretében jelenlévők megvitatták a Szövetség 2010. évi kitüntetési 

javaslatait és az alábbiak szerint döntöttek 1/2010-4. sz. határozat): 

 

Lénárt István tanyagazdát (Kacár-tanya) a Magyar Köztársaság Ezüst 

Érdemkereszt kitüntetésre; 
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Raj Rozáliát és Nagy Istvánt (Szabadka – Vajdasági Magyar Folklórcentrum) 

Vlasics Gyula díjra terjeszti elő (itt a kettős jelölést egyeztetni kell!). 

 

Az „Év tájház-vezetője” címet és az ezzel járó kerámia korsót ebben az évben 

Juhász László, a mezőcsáti tájház tulajdonosa és vezetője kapja. (az átadásról 

a helyi oktatási intézményt és a polgármestert előzetesen értesíteni kell!)  

 

Hetedik napirendi pont keretében Dr. Bereczki Ibolya elnök és Szablyár Péter szóbeli 

kiegészítést fűzött az előzetesen kiküldött pénzügyi beszámolóhoz. A halmozódó hiány 

megfékezéséhez Szablyár Péter javasolta, hogy egy intenzív jogi-tag toborzással éljünk, 

amelyhez egy csomagot állít össze (Ismertető a Szövetségről, Alapszabály, belépési 

nyilatkozat, Tájházi Hírlevél 2009/4.), amelyet az elnökségi tagok egyéni megszólító levelek 

kíséretében (elektronikus formában) a régióik, ill. a képviselt nemzetiségi területek eddig nem 

tag tájház-fenntartóinak kiküldenek (1/2010-5. sz. határozat). Más forrásbővítésre jelenleg 

nincs kilátás sem pályázati, sem államigazgatási forrásból.  

 

Nyolcadik napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatta megjelenteket pályázataink 

helyzetéről: 

 A Norvég Civil alap pályázat véghatáridejét március 30-ra módosítottuk, a 

költségvetése módosítását beadtuk, készülünk az elszámolásra; 

 A Tájházi Hírlevél 2010-es füzeteire az edelényi tájházzal közösen pályázatot 

adtunk be az NKA periodika pályázatára; 

 Az NCA Országos hatókörű működési pályázatára beadtuk pályázatunkat 

2010. évre. 

 

Jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették. 

 

Kilencedik napirendi pontként jelenlévők jóváhagyták a 2010. március 20-i Közgyűlés 

napirendjét (1/2010-6. sz. határozat). Az elnökségi tagok 5-5 percben számolnak be régiójuk 

pályázati eredményeiről, és három felkért tájház-vezető (Orfűi malom, Mezőcsáti tájház, 

Szolnoki tájház) számol be eredményeikről. 

 

A tizedik napirendi pontként tárgyalt közgyűlési beszámolót jelenlévők elfogadták, az a 

Tájházi Hírlevél 2010/1. füzetben megjelenik (1/2010-7. sz. határozat). 

 

A tizenegyedik napirendi pont keretében Dr. Bereczki Ibolya elnök adott tájékoztatást a 

„Felemelő évszázad” NKA támogatású programjáról, majd Szonda István  projektfelelős 

ismertette a részleteket (vándorkiállítás, ezek helyszínei, tematika, helyi adaptáció). 

 

A tizenkettedik napirendi pont keretében Dr. Bereczki Ibolya elnök ismertette a 2/2010 

(I.14.) OKM rendelet várható hatásait a tájházak működtetésére, működési engedélyeik 

megszerzésére. A gazdasági helyzet kritikus állapotában sem az önkormányzati, sem az egyéb 

fenntartók által üzemeltetett tájházak esetében nem támogató jellegű ez a változás, 

kifejezetten kedvezőtlen hatások várhatók! 

 

A tizenharmadik napirendi pont keretében Dr. Bereczki Ibolya elnök ismertette a FATOSZ 

együttműködés 2009-évi eredményeit és a 2010. évi várható együttműködési lehetőségeket. 

 

A tizennegyedik – Egyebek - napirendi pont keretében  Dr. bereczki Iboly elnök friss 

információkkal szolgált a Múzeumok Majális ez évi rendezvényéről, ahol ismét helyet kap a 
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Szövetség (Budapest – Múzeumkert 2010. május 15-16.). Vezérgondolata: „Múzeumok a 

társadalmi harmóniáért” – „A  HELY története”. 

 

Jaszmann Gabriella ismertette a kisebbségi ombudsman jelentésének nemzetiségi (kisebbségi) 

tájházakra vonatkozó megállapításait, észrevételeit. 

 

Dr. Bereczki Ibolya beszámolt a Fertőszéplaki tájházakban lezajlott TIOP-os konferencia 

eseményeiről. 

 

Az elnökségi ülés közös ebéddel zárult. 

 

Összeállította. Szablyár Péter 

Jósvafő, 2010. február 20. 

 

 
 

Elnökségi ülés
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Válogatás a „Tájházi Akadémia 2009” záró-dolgozataiból. 
 

A DOROZSMAI SZÉLMALOM 

 

 
 

Készítette: Vass József  

malomgondnok 
 

A DOROZSMAI SZÉLMALOM 

Múltja – jelene – jövője 
A múlt… 

 

Történeti áttekintés 

    Az alföldi nagytáj jellemző képe volt a 18. sz. végén, a 19. században, de még a 20. század 

első felében is a települések határában működő szélmalmok, négy, vagy hatlapátos forgó 

vitorláikkal, és természetesen a sok-sok kilométerről látszódó templomaik tornyával. 

   Nem különbözött ettől „Dorosma” sem a maga 23 szélmalmával és a székesegyház méretű                                

templomával az 1800-as években. 

  Az 1719- után betelepített jász és palóc családok hamar elvegyültek a már IV. Béla 

királyunk jóvoltából itt letelepült kunokkal és őslakosokkal.  

 

 

 A katolikus lakosság túlnyomóan a mezőgazdaságból és az állattenyésztésből élt. Így 

természetes módon az élelmezési gabona és a takarmány feldolgozása a kor technológiájának 

megfelelően az igás, szárazmalmokat követően már a „modern” szélmalmokban történt. 
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  Dorozsma első szélmalmát Benke István „szélmónár”1801-ben építette a felvégen. De a 

dorozsmai malomépítő ún.”faragó molnárok” messze földön híresek voltak. A Benke a Busó 

és a Kálmán családok a Hajdúságtól, Bácskáig építették az Alföldön a vályogból, téglából, 

holland minta alapján, az alul, később a fölülhajtós rendszerű szélmalmaikat. A korabeli 

Kiskundorozsma mint járás központ 8 belterületi és 15 külterületi szélmalommal rendelkezett. 

De sajnos ezek nem bizonyultak olyan tartósnak, mint holland vagy spanyol elődeik, mert 

ezek egyoldalúan csak gabonaőrléssel és darálással foglalkoztak, így a kor technikai 

vívmánya a gőzgép és az általa hajtott malmok gyorsan teret hódítottak folyamatos és precíz 

működésükkel. 

  Az első gőzmalmot Kiskundorozsmán Eszes Mátyás csongrádi gőzhajó tulajdonos 1884-ben 

létesítette a Petőfi utcán. Majd ezt a Zádory és a Tokody féle gőzmalmok követték. Ezek már 

teljes körű, állandó szolgáltatást nyújtottak az őrlés terén, Mechwarth-féle hengerszékeikkel, 

továbbá fa-fűrészüzemet, olajütőt működtetek, építőanyag kereskedéssel és fuvarozással is 

foglalkoztak. Ezzel már nem tudtak azok a szélmolnárok sem versenyezni, akik a kor 

technikai szintjének megfelelően „modernizálták” a szélmalmukat- Hoffer traktorral, diesel 

motorral, vagy teherautó motorral, transzmissziós meghajtással forgatták az őrlő köveket és a 

szitát. 

  Sorra hagyták el azokat a malmokat a gazdáik Dorozsmán, melyeket a nagy tiszai árvíz 

1879-ben állva hagyott. 

  A II. világháború után már csupán három szélmalom állt a község határában, de csak kettő 

működött, jó szél esetén. Takarmánydarálásra alkalmazták mindkettőt. 

  1961 után csak a Dankó Pista nótájából jól ismert és híressé lett „Faragó György”-féle 

malom áll a Deák Ferenc utca végén, a település északkeleti részén. 

  Miután 1949-ben Faragó György meghalt, a családjára hagyott szélmalmot azok átadták a 

Kiskundorozsmai Községi Tanácsnak, mert az államosítás idején a működésképtelen, 

pusztuló malom ellenére kikiáltották őket kulákoknak, burzsujoknak és rohadt tőkéseknek. 

A község vezetése jobbnak látta 

felajánlani az Országos Műemléki 

Felügyelőségnek, mert használni, 

javítani nem tudták, nem akarták. 

Ekkor megpecsételődött az utolsó 

dorozsmai szélmalom sorsa is. Mert 

annak ellenére, hogy végeztek rajta 

egy gyors állagjavítást, és rászegelték 

az ajtajára a MŰEMLÉK táblát, az 

évenkénti karbantartás sorra elmaradt 

és az erózió hatása következtében 

1970. április 22-én hajnalban 

összedőlt. 

 

  Dorozsma lakossága ragaszkodott 

utolsó szélmalmához és az Országos Műemléki Felügyelőség is érezte felelősségét ez ügyben, 

ezért kivételt tettek és teljes rekonstrukciót írtak elő a malom rendbehozatalára. A munka 

1971-ben kezdődött Sisa Béla vezetésével, 1973-ban próbaőrlést végeztek a malomban, 1974-

ben fejezték be a rekonstrukciós munkákat. Nagy Torma Vince, Horváth István és Ladányi 

András kivitelező malomépítők becsületes és szakszerű munkát végeztek, mert ekkor őrölt 

búzát az egyik kőpárral, darált kukoricát a másik kőpárral utoljára a dorozsmai szélmalom./ 

Követendő példa lehetne napjainkban is ez a lelkiismeretesség/ 

  Sajnos az így elkészült malmot ugyanúgy szakszerűtlenül kezelték, vagyis a rendszeres 

karbantartása rendre elmaradt, pedig a turisták sűrűn látogatták. A Kiskundorozsmai Petőfi 
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Sándor Művelődési Ház szervezésében és Szeged Megyei Jogú Város anyagi támogatásával 

Országos Népzenei és Citerás találkozókat tartottak a malom mellett az 1980-as évek 

közepéig, mikor is a városi támogatás megszűnt, a sikeres rendezvények sorra elmaradtak. 

  A nyitva tartásról a Szegedi Móra Ferenc Múzeumnak kellett volna gondoskodni, de ez nem 

volt mindig megoldva. 

  Szeged város idegenforgalmi felelősei nem tartották fontosnak a peremkerületekben lévő 

műemlékek és látványosságok propagálását, így a híres szélmalmunk is majdnem a feledés 

homályába merült. Csupán a helyi sajtóban a rendszerváltás után lelkes lokálpatrióták 

szorgalmazták a rendbetételét. Mert 1993 után a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot nevezték ki 

a malom fenntartójának, kiknek a „jóvoltából” újra csak romlott a malom állaga. A 

szakértelem teljes hiánya jellemezte az esetleges javító és karbantartó munkáikat.  

Ekkor került rabic-hálós meszes malteros vakolat a vályogfalra, és a letört vitorlákat fordított, 

rövid „csokornyakkendő”vitorlákra cserélték. 

 

  Pozitív változás 1999-ben történt mikor is Révész Ferenc Andrásné a Petőfi Sándor 

Művelődési Ház igazgatója és én Vass József rokkantnyugdíjas kőfaragó úgy döntöttünk, 

hogy a Szegedi Móra Ferenc Múzeum segítségével megnyitjuk a látogatók előtt a szélmalom 

kapuit. 

  Kiderült az első helyszíni felmérésen, hogy meglehetősen rossz, ázott, agyontákolt 

állapotban van a malom fala. Továbbá pótolhatatlan tárgyakat tulajdonítottak el a beköltözött 

hajléktalanok, a feltört malomból. A fordított és rövid vitorlák a működtetésre alkalmatlanok, 

csak dekorációs célt szolgáltak. 

  Mivel a szélmalom állami tulajdonban volt minden vele kapcsolatos fejlesztési tevékenység 

hosszú, végeláthatatlan, bürokratikus útvesztőkbe torkollott. A pályázási lehetőséggel nem 

akart élni és nem is élt a fenntartó. Mindezek ellenére fellendült a malom látogatottsága. 

  Programokat készítettünk, melyek illeszkedtek a szélmalom karakterébe és az jó hátteret 

biztosított a rendezvényeknek. Ezek: a családi napok- minden hónapban egy vasárnap 

ingyenesen látogatható a malom,- Dorozsmai Napok- júniusban, augusztusban- Faragó Nap. 

Ilyenkor kézművesek, iparművészek a művelődési ház klubjai, cukorkások, vendéglátók az 

állandó résztvevők. 

  A 2002-ben létrejött Tájház Szövetség már a kezdetekben nagy segítséget nyújtott a 

későbbiekben megszervezett „Tájházi Műhely” tanfolyamaival a szélmalomban kiállított 

néprajzi tárgyak szakszerű kezelésére, tematikus összeállítására és bemutatására. 

  A 2005 márciusában a Csongrád Megyei Önkormányzat már nem nyújtott fedezetet a malom 

állandó nyitva tartásához, a múzeum is csupán a szakfelügyeletet látta el, de nem ez okozta a 

legfőbb gondot. 

 A tavaszi és kora nyári esőzések hatására a malom zsindelyéről csorgó esővíz úgy átáztatta az 

északi oldalon a kb. 1méter vastag vályogfalat, hogy az már kiszáradni nem tudott a rajta lévő 

rabicos meszes cementes vakolat miatt. Ezért aztán egy 4-5 négyzetméteres és 40 cm-es 

vastagságú darab leomlott, 2005. június 9-én. Félő volt, hogy az átázott fal nem bírja el a tető, 
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a vitorlák és a fordító rudazat súlyát, így sürgősen alá kellett dúcolni a szinteket, leszerelni a 

vitorlákat és levédeni a falazatot a további csapadéktól. Ezt a sürgős feladatot a gyulai 

illetőségű Alföldi Műemlék Helyreállító Kft emberei végezték el. 

 

  A helyi sajtó és a tv-adók híradásainak hatására a szegedi önkormányzat is lépésre 

kényszerült. A több éve elodázott feladatot egyszeribe el lehetett indítani, és még pénz is 

jutott rá. 

 

Még június hónapban Solymos László alpolgármester javaslatot terjesztett a Szeged Megyei 

Jogú Város Közgyűlése elé a szélmalom városi tulajdonba kerülése és a felújítása érdekében, 

amit egyhangúlag el is fogadtak. Ezután már megkezdődhetett az újbóli rekonstrukció. 

A tulajdonjogi átírás közel egy évet vett igénybe, míg az építés négy hónapig tartott. 2006. 

decemberben megtörtént a műszaki és az ünnepélyes átadás is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2005. 06. 09.                                                          2006. 12. 20.  

 

   Mint azt a fenti képeken lehet látni, hogy milyen volt és milyen lett a szélmalom. Azonban a 

felújított változat csalóka, mert ugyan valóban szép a küllem, de műszakilag nem jó, és ezt 

sajnos így vették át a felelős hivatali vezetők. 

 

  A hibák konkrétan: a vitorla lapátok dőlésszöge a vitorlaszárhoz viszonyítva nem jó, 

hullámos a rácsozat, azután a vitorlák szárába visszaépítették a régi, korhadt keresztgerendát, 

továbbá a majdnem teljesen átkorhadt közép, azaz mitli gerendához hozzácsavarozták a 

fordító rudazatot, amely egyébként sem felelt meg statikailag az elvárásoknak- két-két 

darabból volt összelapolva, osztályon aluli anyagból. 

 

Ebből tehát a végkövetkeztetés: a kivitelező ács munkásai szakszerűtlen és csapnivaló munkát 

végeztek- extra áron. A következő év tehát 2007 áprilisában már garanciális javítást kellett 

végezni a kivitelező Kft-nek. Ugyanez év júniusában a Dorozsmai Napok rendezvényén, az 

Országos Molinológiai Találkozón a szakemberek is jelezték a hibákat. Felhívtuk a figyelmét 

az önkormányzati képviselőnek, és a városi műszaki iroda vezetőjét is tájékoztattuk a 

hibákról, ennek ellenére érdemi intézkedés nem történt. 
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Ezzel szemben a vitorlák keresztgerendái eltörtek- álló helyzetben. És itt jutunk el napjainkba, 

amikor is.. 

 

 A jelen… 
 

A lehetőségek 

  Számba vettük az esélyeket és 

lehetőségeket, hogy mint 

kezelőnek jogunk van a malom 

fenntartási és javítási munkáinak 

elvégzésére. Így mikor 2008-ban 

a Nemzeti Kulturális Alap és a 

Tájház Szövetség pályázatot írt 

ki a TÁJHÁZAK A 

KÖZÖSSÉGÉRT témában. „A 

mi házunk” és a”Mi kiállításunk” 

témacsoportban mi is beadtuk a 

pályázatunkat, és ezeken 

nyertünk is. 

A Tájház Szövetség javaslatára a 

vitorlák és a fordító szerkezet 

javítását oldottuk meg az 

egymilliós pályázati és a kb. hétszázezer forint önkormányzati önrészű összeggel. 

Természetesen nem volt egyszerű menet, mert kivitelezőt találni malomács szakmában, ebben 

az országban szinte lehetetlen. Vagy hatodik jelentkezőként egy fiatal tápéi ácsmesterre, 

Kárász Ervinre bíztuk a feladatot, miután vállalta, hogy szakmai irányítás mellett végzi a 

felújítást. A molinológusi szakmai feladatokat Dr. Ozsváth Gábor Dániel etnográfus 

néprajzkutató látta el. 

A 2009 júniusában rendezett Dorozsmai Napok második napján, 27.-én délelőtt ünnepélyes 

keretek között megforgattuk a kivásznalt vitorlákat, mivel szél az nem fújt. De most már 

működött a szerkezet. 

  Azzal a ténnyel már korábban is szembesültünk, hogy még megfelelő szélerő estén sem 

tudjuk elindítani a malmot, hogy őröljön, mert a városi építési hatóság- a műemlékvédelem 

javaslata ellenére még a 70-es, 80-as években kiparcellázta a malom környezetét, és oda 

építési engedélyeket adott. Így a szél a házak fölött, 10, 15 méter magasan csak a fölső 

vitorlákat éri, ami nagyon turbulens, és nem jó a működtetéshez. Így hát csak a bemutatás 

marad, annak ellenére, hogy jelenleg az Alföld egyetlen működőképes szélmalma a miénk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Látogatókat várva                                  Kivásznalva, 2009. június. 27 
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Jelen állapotában minden év március 01-től október 31-ig látogatható a malom, melynek 

földszintjén állandó kiállításként látható „A malom története képeken”, „A szélmolnár 

szerszámai” és „A kalásztól a kenyérig” című eszközbemutató, a kézi aratás szerszámai és a 

házi kenyérsütés kellékeiből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2009 májusában az aktuális belső fa- vegyi 

védelem és belső meszelés előtt, infrastrukturális fejlesztésként önkormányzati segítséggel 

bevezettettük a villanyt, mely belől egy falba rejtett szekrénykében van, egy tabló állandó 

takarásában. Korábbi fejlesztési terveink közül ez is egy jelentős pont volt, amit közel tízévi 

küzdelem után végre sikerült ez évben elérni. 

 A 2008-as TÁJHÁZAK A KÖZÖSSÉGÉRT pályázat „A mi kiállításunk” témakörében 

elnyert összegen a szélmalom megközelíthetőségét elősegítő közúti közlekedési táblákat 

helyeztettünk el a település forgalmilag indokolt pontjain a főutak mellett. Továbbá 

idegenforgalmi tájékoztató táblákat helyeztünk Dorozsma látványosságairól, középületeiről a 

kerület frekventált pontjaira. Megtörtént a Dorozsmai Füzetek első részének „A dorozsmai 

szélmalom” című kiadványnak a második, javított kiadása,utánnyomása  

  Ezek az intézkedések érezhetően fellendítették a hely idegenforgalmát, ez a látogatók 

számán az elmúlt egy évben jól lemérhető.  

 

A jövő… 

 
Tervezett építések, javítások 

  Most, hogy elkészült a malom, a látogatókon, turistákon kívül másokat is szeretnénk 

becsalogatni. Élettel megtölteni az „öreg őrlő szerkezet” környezetét. A már működő rend 

szerint, hogy a helyi óvodások, és iskolások szabadidős programjában szerepel a malom 

bemutatása, ezt szeretnénk kiterjeszteni Szeged város egész területére. 

 Ennek elengedhetetlen feltétele a műemlék közelében egy vizes blokk létesítése, amely 

illeszkedik a környezetbe. Ezt egy fedett színnel lehetne társítani ahol az érkező csoportok, 

megpihenhetnének, illetve foglalkozásokat lehetne tartani. Továbbá az itt megtartott 

rendezvényeken több funkciót is el tudna látni. 

  Ezt önerőből, illetve a költségvetési fedezetből nem tudjuk kivitelezni ezért elengedhetetlen, 

hogy a jövőben pályázzunk valamilyen támogatásra. 

 A malom belsőben tervezett fejlesztés még az irányított és rejtett világítás kialakítása, a már 

elindított villamosítás folytatásaként, összhangban a Csongrád Megyei Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal előírásaival. 

  A Szélmalom utca felől szilárd alapú gépjármű parkoló létesítése, amely túlnyomó részben 

városi költségvetési feladat lenne. 

 Igyekszünk kiépíteni és fenntartani a jó kapcsolatot a Szeged városi Turinform Irodával, bár 

jelenleg ez az igyekezet egyoldalú, ugyanis a mi rendezvényeinket és látnivalóinkat nem tartja 
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elég nagy horderejűnek a turisztikai központ, a megfelelő önkormányzati lobbizás és 

támogatás hiánya miatt.(Jó ellenpélda a Szőregi Rózsaünnep) 

 

A gyűjtésről 

  A gondolat, hogy kellene Dorozsmának egy helytörténeti gyűjtemény, méghozzá a 

szélmalomban, még 1965-ben merült fel Heintz Gyula általános iskolai tanár gondolataiban, 

de támogatás hiányában ezt az ötletet hamar elvetették a helyi szűk látókörű vezetők. 

 Meg kell említeni Farkas Dezsőné kántor néprajzi gyűjteményét, aki közel negyven év alatt 

összegyűjtött tárgyanyagát, mint egyedülálló nyugdíjas kénytelen volt eladni az épülete óriási 

fenntartási, és átépítési költségei miatt. Csak néhány szívéhez közelálló darabot tartott meg az 

új, kis lakásában. 

  A dorozsmai születésű magyarság-kutató akadémistáról, Jerney Jánosról elnevezett 

Általános Iskola helytörténeti szakköre az 1991/92-es tanévben alakult meg, nyolc felső 

tagozatos tanulóval, Lázár Zoltán földrajz- történelem szakos tanár irányításával. A 

gyűjtőmunkát nagyban segítette a nem sokkal azelőtt létrejött Kiskundorozsmáért Alapítvány 

Kuratóriuma, melynek felkérésére nagy lelkesedéssel folytatódott a munka. De szakszerű 

kezelés, tárolás, és a helyhiány miatt ez a gyűjtés is megtorpant.  

A tárgyállomány mellett jelentős a képanyag, amellyel még az utolsó pillanatban sikerült a 

néprajzi értékekkel bíró épületeket, épület belsőket, enteriőröket megörökíteni az utókornak, 

mintegy 300 fotón. 

 Az iskolával való jó kapcsolat miatt az esetleg szükséges néprajzi tárgy anyaggal segítik a 

művelődési ház és a szélmalom alkalmi rendezvényeit, kiállításait. 

  Igaz a szélmalom, mint kiállítóhely nem pótolhatja egy tájház funkcióit, de a magunk 

módján igyekszünk azt pótolni ezért a településrész mindkét iskolájával jó az együttműködés 

a diákok szabadidős programszervezésében- vetélkedők, honismereti versenyek, kézműves 

foglalkozások stb. megrendezésében. 

 Azután fontos feladat a leszakadt, már ötven év óta önállósodott bolygóink úgymint Zsombó, 

Üllés, Bordány, Forráskút közös szellemi és tárgyi hagyatékával is foglalkozni, mert ez is 

nagy lehetőségeket rejt magában-közös rendezvények, közös pályázatok . A Dorozsma 

környéki tanyatörténet nem csak egy fejezetet, de egy kötetet is kitenne 

  A Jerney János Általános Iskola a saját gyűjtés és a Petőfi Sándor Művelődési Házban lévő 

gyűjtött néprajzi tárgyanyag már elegendő lenne egy helytörténeti gyűjtemény 

összeállításához. Éppen ezért… 
 

Kell egy hely… 

  Bizony, ami még hiányzik az épület, udvar és kert, amely alkalmas, vagy azzá tehető, hogy 

benne kialakítsunk egy jász-kun településre jellemző tájházat, helytörténeti gyűjteményt. 

Sajnos a 24. órában vagyunk, mert a XIX-ik és a XX.-ik század fordulón épült napsugaras 

homlokzatú házak közül alig van alkalmas erre a célra. A nagy tiszai árvíz előtt épült házakat 

már vagy lebontották, vagy átalakították. Így ami szóba jöhet épület a település belterületén 

sem mind eladó, vagy megszerezhető az önkormányzat számára, mert először meg kell 

keresni a tulajdonosokat, hogy nyilatkozzanak. Mi lokálpatrióták már néhány lehetséges házat 

szemrevételeztünk, de ez nem mérvadó. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              A kiszemelt „napsugaras” épületek 
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  És itt felmerül az önkormányzat, a képviselő testület akarata, szándéka, eme gondolat 

támogatásában, mert bizony itt szemléletváltásra lenne szükség. Kiskundorozsma történelmi 

múltja megérdemelné, hogy emléket állítsunk, amiből még utódaink is tudni fogják, hogy 

honnét jöttünk, és hogyan éltek elődeink, a kunok a jászok és palócok. 

  Ez az elkövetkező időszak nagy feladata számunkra helytörténet kutatókra, gyűjtőkre, tájház 

gondozókra és fenntartókra. 

 

Befejezésül Felpétzi Győry Jenő helyi publicista, néprajzkutató ide illő gondolatát idézem: 

 

„Járjunk hát mi is vissza, épülni, okulni, gyönyörködni – talán egyik-másik dolgon csendesen 

mosolyogni – ennek a széptörténelmű, a mai sanyargatott szívekbe bizakodást önteni képes 

hagyományokkal telt nagyközség: Kiskundorozsma elmúlt régi világába!”  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhasznált irodalom: 

 

A 25 éves Jerney János Általános Iskola évkönyve     Kiskundorozsma,  2000 

Felpétzi Győry Jenő: Dorozsma régi életéről               Kiskundorozsma,  1937 

Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története                Kiskundorozsma,  1937 
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Az Ócsai Tájház fejlesztési terve 
Verbőczi Gyuláné 

 

Az Ócsai Tájház 1980 óta működő néprajzi gyűjtemény. A következő 

évtizedekben az épületek száma, valamint a bemutatásra váró kiállítási anyag is 

szaporodott. A tájház sajátosságai (védett porták, természetvédelmi terület), 

valamint Ócsa látnivalói (Öreghegyi pincesor, Műemlék Templom, Tájvédelmi 

Körzet) is mind befolyásolják a kiállítások, enteriőrök bemutatását, valamint 

ehhez kapcsolódó programok kialakítását. 

 

Közel 30 év alatt sok minden megvalósult már, ami segítséget nyújthat a 

„látogatóbarát” tájház kialakításában (állandó nyitva-tartás, programok, honlap, 

nyilvános WC, kiadványok stb.), de az eltelt sok év viszont leamortizálta az 

épületeket, a kiállításokat vagy éppen új, modern technikák alkalmazását tenné 

szükségessé. 

 

A „Tájházi Akadémia”képzési program sok mindenre felhívta a figyelmet, hogy 

hol, milyen módon lehetne. vagy éppen kellene a hiányosságokat „orvosolni”. A 

„Tájház” fejlesztési tervét végiggondolni is hosszú idő, nem még megvalósítani, 

ráadásul összeegyeztetni a lehetőségekkel még inkább embert próbáló feladat.  

S mindjárt itt az első az „ember”, aki teszi a dolgát, jól vagy rosszul, hozzáértőn 

vagy szakképzetlenül, s lehetne sorolni, hogy hogyan, de egyedül.  

Nekem a Tájházban talán a legégetőbb problémát ez jelenti. Az épületek száma, 

tagoltsága, a meglévő programok, kiállítások, tárlatvezetések és nem utósorban a 

látogatói létszám emelkedése (elsősorban az óvodás és iskoláskorú csoportok) 

miatt. Mindenképpen a dolgozói létszám bővítésével kezdeném a fejlesztést. A 

megfelelő létszám a mozgató rúgója minden tájházban való munkának. 

Sajnálatos, hogy erre van a legkevesebb lehetőség. 

Mivel a tájház együttesünk már jó pár évet maga mögött hagyott, fontosnak 

tartanám a házak, abból is kettőnek mielőbbi tatarozását. Kívül-belül vakolását, 

meszelését, és ha mód lenne rá egyúttal a „Tájház” épületének fűtés 

korszerűsítését is (jelenleg villanykályha).  

A Melegedőnek nevezett épületünkön a tatarozás, valamint a nyílászárók cseréje 

lenne aktuális. Itt ugyan nincs temperáló fűtés kialakítva, de az ablakok, ajtók 

cseréjével, és az ott működtetett fűtőberendezésekkel (csikótűzhely, kemence) a 

ház fűtése már megoldható lehetne. Az említett épületeknél a házak körüli 

vízelvezetést is szükséges lenne megoldani (jelen pillanatban is van, de nem 

megfelelő). Ezek a beruházások elősegítenék, a házak megóvását. A tetők 

cseréjére nem tértem ki, mivel azt a tulajdonos folyamatosan, aktuálisan mindig 

betervezi és javítatja is. 

Következő lépésként a gyűjteményben lévő tárgyak rendbetételét, köztük is a 

kopjafák (30 db eredeti) restaurálását látom szükségesnek, valamint azok fedett 

helyen való bemutatását. Fontos lenne ezek megőrzése, mivel már a temetőben 
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is tíz alatt van a számuk, s maholnap nem lesz mit megmutatni, holott a 1970-es 

években közel 500 körüli volt a számuk a temetőben. Természetesen, ezen kívül 

mindenmás fa- és fémtárgy védelme is fontos, és annak folyamatos restaurálása 

sem elhanyagolható. A gyűjteményben elég sok textilnemű is van, közülük a 

kendők igényelnének megfelelő raktározási módot. 

 

 
 

A „Tájházban” évek óta folyik múzeumpedagógiai oktatás és kézműves 

foglalkozások tartása. 

Mivel állandó helye nincs ezeknek a programoknak, hol udvaron, hol épületek 

arra legalkalmasabb helyiségében tartjuk őket. Fontos lenne egy állandó épület 

biztosítása. A védett portákon új ház építése nem lehetséges, ezért csak újabb 

telek megvásárlásával, s azon lévő épület felújításával oldható meg az állandó 

„Kézműves Ház” kialakítása. Erre lehetőség is van, mivel a szomszédban eladó 

egy épület, ami beékelődött a tájházi együttesbe. Már csak megfelelő pályázati 

kiírás szükséges a megvételhez. 

Szintén az oktatáshoz kapcsolódna annak az épületnek belső kiállításának a 

felújítása, valamint korszerűsítése, amely a Turjánház nevet viseli. Jelen 

pillanatban természettudományos kiállító- és oktatóterem is ezt szolgálja, de 

mivel környékünkön több „zöldóvoda” és „zöldiskola” működik, fontos lenne a 

hagyomány és természet kettőségének átgondolása, és ennek jegyében a kiállítás 

interaktívabbá tétele és bemutatása. 

Eddig is jelentőséget fordítottunk a hozzánk érkezők fogadására (rendezett 

udvar, gyógy- és virágos kert), udvari padok, asztalok elhelyezésével. Az idő 

vasfoga már megette őket, így, ezek pótlására és bővítésére is szeretnék 

lehetőséget találni. Valamint udvari ügyességi, népi játékok kihelyezésével 

szeretném az itt eltöltött időt bővíteni.  
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A Melegedő épületének udvarához tartozik egy nyári konyha, mely jelen 

pillanatban különféle elfekvő tárgyak befogadására van fenntartva. Régi 

vágyam, hogy egy „boszorkánykonyhát” rendezzek be, ahol a gyerekekkel egy 

rég elfeledett mesterséget a növényi festés rejtelmeit eleveníthetnék meg. 

 

 
 

A nagy létszámú gyerekcsoportok fogadása csak csoportbontással oldható meg, 

így újabb program lehetőségek megvalósítását teszi szükségessé. Eddig is 

biztosítottunk már ilyeneket (madárgyűrűzés, túravezetés). Elképzeléseink közt 

szerepel egy régi tanösvény újabb nyomvonalon való kialakítása, mivel a régi, a 

nagy átmenő autósforgalom miatt veszélyes a gyalogosok számára. 

Óvodásoknak, kisiskolásoknak rövid állatsimogatós túra kialakítását is 

fontolgatjuk. A múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz tematikus füzetek 

kidolgozása, készítése is fontos lenne (pl. Lim-lom, de nem szemét; Fűben-

fában orvosság; Megtalált színek stb.). 
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Jó lenne a Tájház fogadó szobáját is felújítani, (jelen pillanatban „Zöld bolt”ként 

működik) bővíteni az árukészletet kézműves termékekkel, valamint a 

Tájvédelmi Körzetet és a Tájház gyűjteményeit bemutató újabb kiadványokkal, 

képeslapokkal. 

Természetesen sok olyan feladat is van, amely nem ennyire látványos, de a 

mindennapi munkát és a háttérmunkát könnyítené. Raktár lehetőségeink nem 

nagyon vannak, mivel itt a két - beltelkes település miatt istállók, 

melléképületek nincsenek. Tárolásra a padlástereket kell használni, így azok 

kialakítása és biztonságos megközelítése is ezt szolgálná. 

Azon eszközök, melyek nemcsak kiállítási tárgyak, hanem még működőképessé 

tehetők, szintén kihívást jelentenek a Tájház részére. Megtalálni azt a 

szakembert, aki kellő hozzáértéssel megjavítja, felújítja, üzemképessé teszi, 

hogy aztán újra élje az életét sok ember örömére. Ma egyre nagyobb igény van 

arra, hogy ne csak lássák, hanem ki is próbálhassák a különböző használati 

tárgyakat. 

1980 óta működő Tájház leltári nyilvántartása is hagy kívánnivalókat maga után. 

Ennek pótlása is sok feladatot és pénzt igényel. Kb. 600-700 közötti tételből álló 

gyűjteményt kellene muzeológus szakember által szakszerű módon beleltározni. 

Egyedi nyilvántartólapjait átnézni, felülbírálni hiányosságait, pótolni, 

hitelesíteni. Nagyobb pályázat esetén számítógépes- rendszerbe helyezni. 

Ezek a problémák foglalkoztatnak, melyek megvalósulása esetén már csak tenni 

kellene a legfontosabb „dolgomat”!   Kedves vendég tiszteltessél, Nálunk 

megvendégeltessél. 
 

 

 



Tájházi Hírlevél – 2010. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

A SZADAI TÁJHÁZRÓL 
Novák Lászlóné 

 

Előzmények 

 

Első gyűjtések, kiállítás 

 

A Szadai Tájház gyűjteménye az 1970-es évek közepétől folyamatosan jött létre, 

az akkor már sikeresen működő népdalkör és népi együttes tagjainak 

felajánlásaiból. Az évtized végén enteriőr-szerű kiállításon láthatták  először a 

falu lakói a főként viseleti darabokból, konyhai eszközökből álló kollekciót. Ez 

időtájt állítottuk ki a Néprajzi Múzeum anyagából Gönyey Sándor etnográfus 

mintegy 30 fotóját, melyeket a 30-as évek végén, 40-es évek elején készített 

Szadán. A gyűjteményt részint az iskolában, részint a Székely Bertalan 

emlékházban raktározták, megóvása meglehetősen függött az aktuális 

iskolaigazgató illetve népművelő személyétől. A tárgyi anyag mellett egyre több 

és gazdagabb dal-, játék- és szokásanyag gyűlt össze, ezekből 1987-ben Sej, 

Szada falu címmel szerkesztett kötetet Cziberéné Szító Mária pedagógus, aki 35 

éven át – 2009-ben bekövetkezett haláláig – első számú szorgalmazója, 

művelője volt valamennyi helyi népi megmozdulásnak. A kötetet a községi 

tanács és az Általános Művelődési Központ adta ki, mely programjában 

szerepeltette az óvodában és az iskolában a helyi népi kultúra átadását, 

művelését. (Ez a szép ívű és meglehetős alapossággal kidolgozott terv aztán az 

idők során ellaposodott, majd elsikkadt.) 

 

 

Az első tájház 

 

1996-ban a község polgármestere ideiglenesen (mintegy 10 évre) rendelkezésre 

bocsátotta használaton kívüli, megüresedett parasztházát a gyűjtemény 

elhelyezésére. Ez kicsi, két osztatú, zárt előteres vályogház volt, kis portával, az 

épület mögött fészerrel. A szobát és az ettől fél fallal elválasztott konyhát 

enteriőrszerűen rendeztük be, a fészerbe kerültek a mezőgazdasági eszközök 

illetve  - kamra híján - a háztartás bizonyos tárgyai. A padláson kaptak helyet a 

duplumok, az enteriőrbe nem illő, ám megőrzésre méltó darabok. A zárt előtér 

vegyes képet mutatott, településtörténeti, régészeti tablók sorakoztak. 

 

A kis tájház tíz éven át volt a helyi néphagyomány ápolásának központja, a 

múzeumi funkción túl a népdalkör, a népi együttes, egyéb civil szerveződések 

kedves gyülekező- időtöltő helyévé vált. Egy idő után az épület állaga 

megromlott, 2007-ben be kellett zárni, valami más módon kellett gondoskodni 

az összegyűjtött tárgyakról. 
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Az új tájház 

 

Épület, szervezet, pályázatok 

 

Többszöri próbálkozás után végül a helyi önkormányzat 2008 szeptemberében 

megvásárolt egy épületet a tájház céljaira. Nem volt könnyű döntés. Szadán 

eltűntek vagy a felismerhetetlenségig átalakultak a hagyományos parasztházak. 

Ugyanis az utóbbi másfél évtizedben a falu felkapott településsé vált, lakossága 

megkétszereződött.  Szép fekvése, Budapest és az autópálya közelsége vonzotta 

– vonzza – a betelepülőket. Közöttük sok a fővárosi, az értelmiségi, a 

vállalkozó. Ez a tény, mint minden hasonló helyzetben lévő településen addig 

ismeretlen problémákat, kisebb-nagyobb feszültségeket okoz. Ugyanakkor a 

döntéshozó képviselő-testületben megerősödött az elszánás, hogy a régi Szadát, 

a hagyományos falu képét, ha másképpen nem, legalább a tájházban őrizni kell. 

Úgy gondolják, hogy a régi szadaiak identitását erősítheti, az újonnan 

beköltözötteknek pedig segít az új kötődés kialakításában, a két lakosságcsoport 

között valamiféle kulturális híd szerepét töltheti be egy jól kialakított és jól 

működő tájház. 

A megvásárolt, eredeti formájában a 19. század végén épült ház előnye, hogy a 

főúton, a település központi helyén van. Kicsi ugyan a porta, de jól tagolt, és 

főépülete minden átalakítás dacára a háromosztatú parasztház jó arányaival bír. 

Mind a főépület, mind a nyárikonyha után több olyan helyiség sorakozik, 

melyek együttese a múzeumi, a közösségi és a szociális funkcióknak 

megfeleltethetők. Az udvar végét lezáró fészer a szabad téri foglalkozások 

megtartásához ideális. Hátrány, hogy sokat alakítottak mindkét épületen. A 

beüvegezett tornác, a vaskerítés, a vas garázsajtó, a többször és több módon 

lebetonozott udvar, a különféle betonfedelű aknák az udvar jól látható részén, - 

ezek látványként is illúziórombolók. Mindehhez hozzájárul, hogy az udvar 

végén végighúzódó támfal rogyadozik, újjáépítendő. Az önkormányzat tehát 

annak tudatában vette meg az épületet, hogy arra még sokat kell költenie ahhoz, 

hogy méltó helyen mutathassa be a település múltjának gazdag és már 

pótolhatatlan kincseit.  

Meg kellett teremteni a tájház működésének jogi feltételeit. A korábbi 

gyűjteménynek voltaképpen nem volt tulajdonosa. Ezért az önkormányzat 

befogadó nyilatkozattal ismerte el azt sajátjának, majd tulajdonosi jogainak 

fenntartása mellett a működtetéssel a Közhasznú Kulturális Alapítvány Szadáért 

nevű civil szervezetet bízta meg. (Ez a szervezet fogta össze eddig is a tájház 

ügyéért tevékenykedőket.) Megállapodásuk szerint a tájház épületműködtetési és 

személyi költségeit az önkormányzat, a szakmai költségeket az alapítvány állja. 

A működés feltételeinek tisztázása után az alapítvány munkatársai az új házba 

áthordták a gyűjteményt (kivéve a mezőgazdasági eszközöket és a 

kovácsműhely berendezését), elvégezték a fa tárgyak szútalanítását, a textilek 

tisztítását. Elkészítették a digitális leltárt (kivéve a még át nem hordott 
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tárgyakat). A főépületben berendezték a tisztaszobát és a konyhát (ahová rakott 

tűzhelyet építettek rekonstrukcióként).  

Megkértük és megkaptuk a működései engedélyt. Megnyitottuk 2009. 

májusában az ideiglenesen 2 helyiséggel berendezett tájházat. 

A felújítás első szakaszához (támfalcsere, fészer, hátsó traktus) nyertünk a 

tájház-pályázaton 2.300.000 Ft-ot. Ugyancsak nyertünk (a nyárikonyha 

felújításához, nyitott kézműves műhellyé alakításához) a Tengertánc-pályázaton 

800.000 Ft összeget. Most folyik az építkezés. Mint az várható volt, a sokszor 

házilag toldott-foldott épületek okoztak, nyilván ezután is okoznak kellemetlen 

meglepetéseket az építőknek. 

A két pályázattal együttesen a támfal, a nyárikonyha és az udvar végében álló 

épületrészek helyreállítása történik meg. Ezzel párhuzamosan a működtető 

alapítvány saját forrásából az időszaki kiállítóteremnek szánt 

„hátsószobát”szigetelte, padlózta, festette, fűtését átrendezte, használhatóvá 

tette. Így tavasszal – amennyiben az udvart a munkagépek után valamennyire 

rendbe tudjuk tenni, az akkor még mindig befejezetlen épületegyüttes a 

mostaninál jóval gazdagabb kiállítással várhatja látogatóit. 

 

 Lehetőségek, tervek 

 

Az épületről, a portáról 

 

A berendezésre váró (részben még kialakítás alatt álló) helyiségek: a 

főépületben a szobákat követő vizesblokk utáni, az udvarról megközelíthető 

kamra (innen indul a padlásföljáró), a füstölőt és a kovácsműhelyt magában 

foglaló helyiség, a szabad téri foglalkozásokra alkalmas fészer a felépítendő 

kemencével, a nyár konyha épületének hátsó lezárásában a fedett, elöl nyitott tér, 

mely a mezőgazdasági eszközök bemutatását szolgálja. A nyárikonyha 

épületének egymást követő apró helyiségeit nagyobb, foglalkoztató, vendégváró 

térré nyitjuk össze. 

 A nyárikonyha mögötti baromfi- és disznóól egyelőre érintetlen (ezek rozoga, 

de szép építmények). Az udvaron borospince is van, vastagon penészes, régi 

hordókkal.  Lejáratát az 1950-es években, a főút átépítése miatt áthelyezték, elég 

meredek, óvatosan látogatható. Szó volt betemetéséről, de a filoxéra előtti híres 

szadai szőlő- és borkultúra emlékeként inkább megőriznénk. Ehhez még statikai 

szakvéleményt kérünk. 

 

Összességében a Szadai Tájház az idők során a ház lakói által többször alakított 

„eredeti” részekből (főépület, ólak), az épület külső falainak megtartásával 

közművelődési, közösségi célból átalakított részből (nyárikonyha) és 

rekonstrukciókból (fészer, műhely, támfal, tetőrészek, kerítés, tornác) áll. A 

Jánosi János főépítész által elkészített terv impozáns, ám fontos, hogy a 

rekonstrukciók lehetőség szerint a szadai nép építészet hagyományit híven 
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kövessék, másrészt, hogy a látogatót „ne csapjuk be”, egyértelmű legyen, hogy 

az egyes épületrészek milyen eredetűek 

 

Az udvaron – a főépület előtt és a kerítés mentén - az építkezések után 

helyreállítjuk a virágoskertet, a növényeket részben kicseréljük a Szadán valaha 

kedvelt, hagyományos virágokra. A nyárikonyha mögött néhány gyümölcsfa áll, 

ide a helyben használt gyógynövényekből és híres régi gyümölcsfajtákból 

tervezünk kiegészítést. 

 

A gyűjteményről 

 

A gyűjtemény nyilvánvalóan nem felel meg annak a kritériumnak, hogy 

egyetlen időszak tárgyi anyagát reprezentálja. Mint maga a tájház épülete, 

magán hordozza a 19. század végétől a 20. század közepéig a hagyományosnak 

mondható paraszti életmód sajátosságait, annak végső felbomlásáig. Jó példái 

ennek a viseleti darabok. A kendervászonból varrott alsóneműk a 19. századból, 

a viselet felvirágzásának, a viselet jelrendszere kialakulásának darabjai a 

századfordulót követő időkből, míg a „TSZ-ruhának” nevezett, a hagyományos 

viselet egyes vonásait már csak nyomokban magán hordó darabok az 1960-as 

évekből valók. 

Az enteriőr az 1920-as, 30-as éveket idézi, korábbiakat igen, későbbieket nem 

állítottunk ki. 

A különböző időkből, sok családtól származó tárgyakból végül is kialakítható 

volt egy egységesnek ható enteriőr. 

 A rendezési szempontok között nem volt mellőzhető a felekezeti kérdés. Mivel 

református volt a 16. század végétől a lakosság zöme, a berendezés felekezet-

függő tárgyait eszerint válogattuk (sublótterítő felirata, könyvek, faliképek). 

 

A református középparaszti porta általános tárgyi anyagán túl a tájház nagy 

kincse a kovácsműhely teljes berendezése (voltaképpen két műhelyről van szó, a 

kettő együtt adja ki a teljességet)., mely a rekonstruált térben jelenik majd meg, 

reméljük, működőképesen. 

A gyűjteményen belül viszonylag kevés a kerámia, viszonylag gazdag a viselet, 

elsősorban a női viselet, melyet eléggé későn, az 1960-as években hagytak el 

(egyes darabjait öregasszonyok ma is hordják).A textilek között előkelő helyet 

foglalnak el a fehér hímzések. A szadai közeli rokona az ismert Galga menti 

fehér hímzéseknek, bár mintakészlete sajátos, összetéveszthetetlen (mint ahogy 

minden falué az). A 19. század legvégétől jelennek meg a leányok ünnepi 

viseletében a fehér hímzéses bodros kendők, melyek pompáját oly nagy 

élvezettel fényképezte Gönyey Sándor. A szadai hímzésmotívumok 

összegyűjtése megtörtént. 
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A klasszikus tárgyi anyagon túl a gyűjtemény rendelkezik (rövidesen 

rendelkezni fog) néhány különleges fotókollekcióval Szada múltjából. Ebből 

kettő a Néprajzi Múzeumból való. 100 körüli fénykép Gönyey Sándoré, (ezek az 

ő néprajzi gyűjtését egészítették ki, vegyes témájúak), félszáznál több pedig egy 

ismeretlen fényképészműhely üvegnegatívjainak nyomata, ezek az 1910-es 

években készültek. Gyönyörűek. 1-2  nagyított, bekeretezett darabjuk előkerült 

szadai családoktól. A harmadik kollekció két gödöllői fotóművész /Fuszenecker 

Ferenc és Lőrincz Ferenc alkotása, akik az ezredforduló tiszteletére portrét 

készítettek a 80 legidősebb szadai emberről.  

A tájház őriz film- és videofelvételeket, a község közelmúltjáról, ezekben 

központi helyet foglalnak el a hagyományőrző csoportok fellépései, próbái. 

Megörökítettek néhány ma már nem élő idős embert, akik eredeti adatközlőként 

szerepeltek. A kovácsműhely ma már ugyancsak nem élő tulajdonosáról is van 

szép felvétel. A videófilmek digitalizálása folyik, emellett szerkesztett, vágott 

anyagokat készíttetünk, melyek a tájházban bemutathatók. A kovácsmesterről 

elkészült a DVD, aki látta eddig, mindenkinek tetszett. 

 

Időszaki kiállítások 

 

Az értékes fotók lesznek az időszaki kiállítások gyakori szereplői. Emellett a 

gyűjteménynek az enteriőrben nem szereplő darabjaiból tervezünk tematikus 

időszaki kiállításokat (pl. pruszlikok, kendők, ingek-ingvállak), melyek az egyes 

tárgyak időbeli alakulását mutatják be. Helyet kaphatnak itt a tájház mellett 

működő kézműves műhelyek legszebb termékei, a tájház rendezvényeiről szóló 

kamarakiállítások, a falu történetével kapcsolatos írásos-tárgyi emlékek, aztán 

még sok egyéb. A jól szervezett időszaki kiállítások sokszor „visszahívják” a 

korábbi látogatót, hozzájárulnak az „élő tájház” megteremtéséhez. 

 

Élet a tájházban 

 

A Szadai Tájház csak részlegesen készült el, de már néhány ponton 

kirajzolódnak a működés, a kapcsolatok körvonalai. Még az épület megvásárlása 

előtt írta le elvárásait a tájházzal kapcsolatban az általános iskola, az óvoda, a 

faluház (művelődési ház és könyvtár), a szociális ellátó intézmény. Erre 

alapozva épülnek a szakmai kapcsolatok. 

 

 Az iskola és az óvoda nevelőtestülete „feltérképezte a terepet” az egyes 

osztályok, csoportok tájházi látogatásai előtt. A tájház egyik vezető munkatársa 

(pedagógus, kézműves, az iskolai népi kézműves szakkör vezetője, a szadai 

hímzések gyűjtője) készíti el a folyamatos és kreatív gyermekfoglalkozások 

rendszerének tervét, melynek megvalósulása esetén a szadai gyermekek az 

iskolából kilépve a helyi népi kultúra értékeinek ismerőivé, valamilyen szinten 

művelőivé válnak. Az óvodás korúaknak is tervezünk tájházi játszóházat. Az 
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idősek napközi otthonának lakóit különös kapcsolat fűzi a tájházhoz, a 

szadaiakat ezért, a „bevándorlókat” azért. Amint a körülmények a kényelmes 

leüléshez lehetőséget nyújtanak, ezt a kapcsolatot  

bővíteni lehet, előre látható szakmai haszonnal. 

 

A műhelyterem megnyitásával különféle foglalkozásokat, „tanfolyamokat” 

tervezünk, elsősorban a helyi lakosság csoportjainak („Öltöztesd a gyerekedet 

szadai viseletbe”, „Így készül a fehér hímzés”, „Régi jó szadai étkek” stb. 

címmel és témában). 

 

Évenként rendszeresen a tájház szervezi a betlehemes játékot, a szüreti 

felvonulást és bált. 2010-ben először hagyományos arató-cséplő-kenyérsütő 

programot kívánunk rendezni, hátha szívesen fogadják, és évenként 

ismételhetővé válik. 

 

Még most télen tervezzük a támogató baráti kör összehívását, megszervezését, 

melyet jó alkalomnak, eszköznek látunk régi és új szadaiak együttműködésére. 

A gyűjtemény (lehetőleg tervszerű) bővítésében, önkéntes munkákban, 

tervezésben, ötletekben, propagandában – sok mindenben számítunk rájuk. Az ő 

segítségüket is reméljük ahhoz, hogy mihamarabb gazdag, élő, az embereket 

szolgáló tájházunk legyen. 

 

Ugyancsak előttünk álló feladat a tájház marketingjének végiggondolása, a 

grafikai megjelentés, a reklámanyagok, ismertetők és egyéb kiskiadványok 

tervezése.  A működtető alapítvány tervezi a szadai hímzésekről szóló füzet 

megjelentetését, mely első darabja lesz a tájházi füzetek sorozatának. 

 

Úgy vélem, hogy a sok igyekezet megéri. Látva, hogy a szadaiak között 

számosan vannak, akik hajlandóak tenni tájházukért, nem tűnik fölöslegesnek a 

fáradság és költség, mely a végleges kialakításnak nélkülözhetetlen előfeltétele. 

Bízom benne, hogy pár éven belül érezhetően jelen lesz a település életében, s 

hatékonyan segíti annak élhetőbbé tételét. 
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Adventi ünnepség Dunaharasztiban 

Schwarz Ildikó 

 

 

Az a december végi nap csípős hideggel köszöntött ránk. Törtük a jeget, 

söpörtük a havat az udvaron, gémberedő ujjakkal tűztük a kerítésre a 

fenyőágakat, a karácsonyi díszeket. Koszorúkat, fenyőfákat állítottunk, 

díszítettük, csinosítottuk házunk táját, hiszen délutánra vendégeket vártunk. 

Azon a reggelen még nem sejtettük, milyen szakadó hóesés tör ránk délután, és 

hogy ennek ellenére a sátorban lépni alig lehet majd a nagy tömegben. Csak 

reméltük, hogy a szeretetteli békességet sugárzó angyal – Kettererné, Bauer 

Mónika akvarellje – mely plakátjainkat, meghívóinkat ékesítette, érdeklődést 

kelt, és a gazdag program idevonzza a harasztiakat. Hogy közösen szépíthessük 

lelkünket a közelgő ünnepre, hogy minél többekkel megoszthassuk örömünket-

büszkeségünket az elnyert elismerés felett.  

Azon a délutánon, mi tagadás, igen jól estek Dr. Vígh Annamária, az OKM 

Közgyűjteményi Főosztálya vezetőjének elismerő szavai, boldogan hallgattuk 

Heinek Ottót, aki a magyarországi német kisebbség szempontjából méltatta 

eredményeinket. Remélem minden támogatónk, segítőnk szíve megdobbant, 

amikor Füzes Endre, a Tájház Szövetség tiszteletbeli elnöke, itt a helyszínen 

újra átadta az Év Tájháza kitüntetést. Nem csak nekünk, de minden 

tájházbarátnak szólt polgármesterünk, Dr. Szalay László ajándéka. Még ha a 

hatalmas pezsgőből nem is csurran-cseppen mindenkinek, de támogatását 

mindannyian élvezhetjük, mint ahogy kisebbségi önkormányzatunk gratulációja, 

melyet Mannheim Lénárdné és Zwick András tolmácsolt, szintén a tájházat 

éltető közösségnek jár. Mert a támogatók, barátok széles köre nélkül ez a ház 

soha nem lehetne valóban a mi házunk és nem arathatna ilyen sikereket. Erre 

utalt köszönő beszédében Wágner László, s ennek kifejezésére, megerősítésére 

szolgált az az oklevél, mellyel ennek a közösségnek mondott köszönetet. Átadott 

azonban három személyre szóló oklevelet is, mégpedig Dr. Vass Erikának, a 

szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum néprajzosának, valamint a skanzen két 

restaurátorának, Hugyecsek Balázsnak és Rizmayer Péternek, akik munkájukkal 

lehetővé tették a tájház 2007-es megnyitását. 

Az értékteremtő közösségi létnek egy további bizonyítéka volt az ezt követő 

adventi műsor. Majd minden kulturális szervezet, intézmény képviseltette 

magát. Mindhárom általános iskola és városunk gimnáziuma is német nyelvű 

összeállítással készült, a Német Nemzetiségi Gimnáziumból Komáromi Anna 

szavalt. Ha a városi zeneiskola növendékei egy-két zenésszel többen vannak, 

nem fértek volna fel a színpadra. A Haraszti Sváb Dalkör az állandó szereplők 

közé tartozik, de az Arcadelt Kórus nálunk most énekelt először. A kisebb 

énekes formációk közül a Blumenstrauß Trió egy népdallal köszöntötte a 

tájházat, a Zipfelmütz Triótól pedig karácsonyi dallamokat hallottunk. A 

tájházas fiatalok nem csak itt adták elő magyar nyelvű betlehemes játékukat, 
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hanem – az előző évekhez hasonlóan – végigjárták a várost és jó néhány 

magánházban is eljátszották a jelenetet. Kivétel nélkül minden műsorszám 

komoly felkészülésről tanúskodó, remek produkció volt, mely kivívta magának 

a közönség elismerését. Ezenközben igényes ajándéknak-valóból válogathatott 

az, aki a standok elé férkőzhetett. Dicséretes ügyességgel lavírozott néhány 

asszony a tömegben süteménnyel megrakott tálcákat körbekínálva. A forralt bort 

és a teát nem kellett kínálgatni, fogyott az magától is, miközben a sűrű hóesés 

igazán karácsonyivá varázsolta a délutánt. Milyen jó, hogy ennek számos média 

is tanúja volt, és az egész országot tájékoztatták róla! Köszönöm mindenkinek, a 

néven nevezetteknek ugyanúgy, mint a név nélkül segítőknek, - a produkciót 

bemutatóknak, a süteményt sütőknek, a teafőzőknek, a takarítóknak, a színpadot 

építőknek, a hangosítóknak, a bábu-betlehem mellé élő állatokat hozóknak - 

egyszóval minden közreműködőnek. Minden apró segítség fontos, mert ha csak 

egy szem is hiányzik, értéktelenné válik az egész lánc. 

Azon az estén számomra mégis az volt a legmeghatóbb pillanat, amivel ez a nap 

befejeződött. Szakadt a hó, a máskor tízperces út megtételéhez most órák 

kellettek. Már elpakolták a kamerákat, a közönség is szétszéledt, iparkodott, 

hogy a nagy hóban valahogyan hazajusson. Már csak úgy harmincan lehettünk a 

sátorban, amikor az utolsóként szereplő Haraster Dorfmusik hiányzó zenészei 

végre odaértek a tájházba. Ennek ellenére a zenekar teljes díszben felállt a 

színpadra és eljátszotta műsorát. Nem a tévének, nem a közönségnek – nekünk 

és magamagának! Számomra ez igazi örömzene volt, annak a napnak a 

megkoronázása!  

 

  
 

Betlehem Dunaharasztiban     Dr. Füzes Endre és Dr. Vígh Annamária 
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Ez úton is kérjük támogatását! 
 

1 % 
 

A Szövetség 2009. évben az 2008. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának 

felajánlásából 73 ezer forinthoz jutott.  

 

Ez úton is köszönjük a ránk gondolóknak! 

 
Kérjük, hogy már most kezdjék el szervezni az adományozókat a 2007. évi egy 

százalékuk egyesületünk javára történő felajánlásra. Ezt nem lehet elég korán 

elkezdeni!!! Köszönjük segítségüket!!! 

 

 

Jelszavunk változatlan:  „Házunk tája – tájunk háza” 
 

A rendelkező nyilatkozat kitöltésénél 

adja meg Szövetségünk adószámát: 

 

18441608-1-05 
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Itt a lehetőség 

 
Megjelenési lehetőség a SERVUS turisztikai magazinban 

 

Az évente 11 alkalommal (minden hónap elsején), tízezer fölötti 

példányszámban megjelenő SERVUS Magazin elsősorban a hazai és 

külföldi turistát számára kíván  friss információkkal szolgálni. A kiadó 

kedvezményes ajánlata alapján egy harmadoldalnyi méretben ( 99*58 mm, 

fekvő méret), egy képpel, rövid szöveggel – a nyitva tartás, elérhetőség 

adatait és a reklámozni kívánt tájházi rendezvény címét megadva – a 

megjelenés költsége egy alkalommal 20.000 Ft+ áfa. (További információ, 

szerződéskötés és anyagleadás minden hónap 15-ig, Tamás Éva, SERVUS 

Magazin,  tamaseva138@t-online.hu, tel. 20/206-97-32). 

 

Fesztivál Kecelen 

 

A T.G.-Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium 2010. május 28-30. 

között megrendezi a  

 

Jubileumi, XV. Ehető Virágok Nemzetközi Fesztivál, 

Zöldségszobrászat, Bor- és Pálinka-szépségverseny, Élelmiszeripari 

Vásár, Gasztronómiai versenyt. 

 

Szlogenjük: „Hagyomány és barátság” 

 

Főzőcsapatok jelentkezését is várják! 

 

Részletek megtalálhatók a www.viragdekor-kecel.sulinet.hu. 

Mail cím: tgvirag@gmail.com 

 

           
 

SZJA 1 %-a 
 

A rendelkező nyilatkozat kitöltésénél 

adja meg Szövetségünk adószámát: 

18441608-1-05 

mailto:tamaseva138@t-online.hu
http://www.viragdekor-kecel.sulinet.hu/
mailto:tgvirag@gmail.com
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A március 2-i Közgyűlésünkön megvásárolható lesz a korábban 

megjelent 
 

„Tájházi tudástár” 
 

és  a 
 

„TÁJHÁZI  AKADÉMIA 2009”  
 teljes előadás-anyagát tartalmazó CD. 

 

A tartalomból:  

 

Tájházak Magyarországon és a határainkon túl  Örökségvédelmi ismeretek  - 

Az épület és környezete  Örökségvédelmi ismeretek - Tárgyak a tájházban  

A tájház mint muzeális intézmény - kiállítóhely, faluház, tájház  Házaink - 

Hagyományos technológiák és alkalmazásuk  Épület-felújítás tervezése és 

kivitelezése tájházakban  Jellegzetes épülethibák és elhárításuk., világítás, 

vagyon- és villámvédelem.  Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez 

 Tájházak berendezése  Tájházak berendezése – enteriőr  Gazdasági és 

melléképületek berendezése  Tájházak kertje  Tájház-vezetési ismeretek  - 

A működtetés napi gyakorlata  Tájház-vezetési ismeretek Leltározás – 

adatbevitel – archiválás – keresés  Köszöntéstől az elbúcsúzásig  Az 

enteriőrtől a közösségig - Utak és lehetőségek a közönségfogadásban  

Kommunikációs eszközök és kapcsolatépítés  PR és marketing a tájházakban 

 Múzeumpedagógiai ismeretek  Múzeumpedagógia a gyakorlatban  

Múzeumpedagógiai foglalkozás esettanulmány  Tájházak megújítása - 

kiállítások a tájházakban  Műtárgyak - gyűjtés - revízió - állapotfelmérés, 

rendezés a gyakorlatban  A múzeumi nyilvántartás alapismeretei  

Műtárgyak "karbantartása" és állagvédelme  Műtárgy - és dokumentum 

meghatározás  A  MONARI adatbázis-kezelő program  Pályázati ismeretek 

(forráskeresés, pályázatírás) 

 

Ezek a CD-k utánvétellel is megrendelhetők a Szövetségnél (3758 Jósvafő, 

Dózsa György utca 3.; vagy postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu címen! 

 

A Közgyűlésen lehetőség lesz a 2010. évi tagdíjak befizetésére is! 

mailto:postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu
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T a r t a l o m 
 

Meghívó a Szövetség évi rendes Közgyűlésére 

 

Beszámoló a Magyarországi Tájházak Szövetsége  

2009. évi tevékenységéről 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 

 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének 2010. évi munkaterve 

 

 

MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE költségterve 2010. 

évre 

 

Emlékeztető a 2010. február 19-i elnökségi ülésről 

 

Válogatás a „Tájházi Akadémia 2009” záró-dolgozataiból. 

 

A DOROZSMAI SZÉLMALOM 
 

 

Az Ócsai Tájház fejlesztési terve 

 

A SZADAI TÁJHÁZRÓL 

 

Adventi ünnepség Dunaharasztiban 

 

Ez úton is kérjük támogatását! 1 % 
 

Itt a lehetőség – Fesztivál Kecelen 

 

CD VÁSÁR 

 

 


