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Tíz éves a Magyarországi Tájházak Szövetsége

Magyarországon ma mintegy 300–350 
tájház található, és több mint 100 határon 
túli, magyar vonatkozási tájházról, nép-
rajzi gyűjteményről tudunk. Mindezen 
tájházak érdekképviseletére, szakmai ko-
ordinálására alakult 2002. november 26-
án a Magyarországi Tájházak Szövetsége, 
rövid nevén a Tájházszövetség, mely szer-
vezet az elmúlt években a tájház hálózat 
jelentős része számára teremtett megha-
tározó és maradandó értékű közösségi és 
szakmai programokat. A magyarországi tájházak közül kb. 180 rendelkezik muzeá-
lis intézményi működési engedéllyel, ezáltal maga is pályázó lehet az NKA és Alfa 
programban, résztvevője az Európai Unió által támogatott pályázatoknak.
 Civil szervezetünk elsődleges célja a magyarországi és a határon túli magyar vo-
natkozású tájházak szakmai érdekérvényesítésének biztosítása, a folyamatos képzés 
és önképzés megteremtése, a szakszerűen berendezett, megőrzött, és a közösség 
számára hasznos néprajzi gyűjtemények működésének segítése. 
 A Magyarországi Tájházak Szövetsége jelenlegi taglétszáma: 128 jogi és 142 
egyéni tag. A szervezet alapító elnöke dr. Füzes Endre, aki 2008-ig töltötte be ezt 
a tisztséget, ma tiszteletbeli elnök. 2008-tól az elnöki tisztet dr. Bereczki Ibolya, a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese tölti be. Az alapító ügyvezető 
elnök Szablyár Péter lemondása miatt, 2011 áprilisa óta Hegedűsné Majnár Márta  
a tisztség gyakorlója.
 A Tájházszövetség regionális hálózatként működik. Minden régióban egy el-
nökségi tag koordinálja a munkát, rajtuk kívül a német és a szlovák nemzetiségi 
tájházakat, valamint a határon túli magyar tájházakat is képviseli egy-egy személy. 
A szövetség valamennyi statisztikai régióban évente regionális találkozókat szervez, 
ahol a megjelentek megismerhetik a régióban működő tájházak fejlesztési kérdése-
it, helyi sajátosságokra alapozott programjait, a helyi közművelődésben, identitás-
növelésben alkalmazott módszereket.
 A Magyarországi Tájházak Szövetsége tíz esztendős szakmai tevékenységében 
központi helyen szerepel a tájházakkal, e speciális, a helyi közösségek életében ki-
emelt szerepet játszó muzeális és közművelődési intézményekkel szorosan össze-
kapcsolódó ismeretterjesztő, tudásátadó tevékenység. Az ismeretterjesztés egyik 
területe kifejezetten a tájházakat fenntartó, működtető, és az utóbbi fél évtizedben 
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jelentős fejlesztéseket megvalósító egyesületi tagoknak szól, amelynek kiváló alkal-
ma az évente megrendezett Országos Tájháztalálkozó. A szakmai nap elméleti elő-
adásai egy-egy összefoglaló témához kapcsolódóan széles kitekintésre adnak lehe-
tőséget, ugyanakkor a konkrét eredmények, sikerek, mások számára alkalmazható 
jó gyakorlatok bemutatását is szolgálják. Az egymástól tanulás lehetőségét nyújtják 
a szakmai nap délutáni programjai, amelyhez jól kapcsolódnak a következő nap ta-
nulmányi kirándulásának kiválasztott helyszínei. 
 Örvendetes, hogy a Tájházszövetségbe bekapcsolódott határon túli magyar táj-
házakhoz köthetően Szlovákiában, a Vajdaságban és a Partiumban és Kolozsváron 
is évente hasonló rendezvények valósulnak meg.
 Szakmai tevékenységeink közül a Tájházi Műhely elnevezésű képzési sorozat, a 
Tájházi Akadémia, majd a Tájházvezetési ismeretek címmel 2012 áprilisában megje-
lent kiadványunk biztosította az eddigiekben a tájházakra vonatkozó speciális isme-
retek megszerzését. 
 Szövetségünk kiadványa, a Tájházi Hírlevél évi négy füzete nyomtatott és elek-
tronikus formában egyaránt tudósít a megvalósult rendezvényekről, bemutatkozási 
lehetőséget biztosít tájházi gyűjtemények számára, ugyanakkor képzési segédlete-
ket is megjelentet. A Tájházi Hírlevél a házak fenntartásával, karbantartásával, a 
gyűjtemények védelmével, gondozásával, pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tá-
jékoztatást is nyújt. Kiadványaink elektronikus úton, a www.skanzen.hu honlapon 
is olvashatók, szervezetünk jelen van a Facebook közösségi oldalon is.
 A szervezet által évente adományozható elismerés, „Az év tájháza” díj, valamint 
„Az év tájházvezetője” elismerés is hozzájárul a jó példák, gyakorlatok elismerésé-
hez és közvetítéséhez. 
 A Tájházszövetség hathatósan közreműködik információs, turisztikai tájékozta-
tó kiadványok közreadásában, segíti az országos turisztikai akciókba való bekapcso-
lódást a Falusi és Agroturizmus Országos szövetségével együttműködve, jelen van 
olyan országos múzeumi rendezvényeken, programokon, mint amilyen a Múzeu-
mok Majálisa, a Múzeumok Őszi Fesztiválja. 
 Napjainkban egy jó tájház rendezvényei, az iskolai oktatás számára nyújtott 
szolgáltatásai a helyi hagyományos tudás, a szellemi örökség megismerését, megőr-
zését és élővé tételét szolgálják. A jó tájház sohasem puszta kiállítás, hanem ideális 
esetben a helyi hagyományőrző programok helye, a helyi közösség tagjai számára 
a találkozás színtere, és ezen túl pedig a helyi tudás átadásának helyszíne a fiatal 
generációk és az odaérkező turisták számára.
 A tájházak hagyományos kereteiket egyre jobban szétfeszítve a helytörténet, a 
szülőföld szeretete, a lokálpatriotizmus, a helyi közösségformálás gyújtópontjaivá 
válnak, szerepük növekszik a hazai turizmusban és a vidékfejlesztésben. Szövetsé-
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günk egyik fontos feladata, hogy ebben a funkcióváltási folyamatban kiemelt szere-
pet kapjon a színvonalas értékmegőrzés, a valós alapokon nyugvó hagyományápo-
lás szellemi és tárgyi feltételeinek következetes biztosítása, a szakszerűség követel-
ményeinek érvényesítése. 
 Az országos és Kárpát-medencei hatókörű civil szervezet szoros együttműködés-
ben dolgozik a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, amely országos múzeumként, alapító 
okiratában foglalt kompetencia feladatként látja el a tájházakban őrzött kulturális örök-
ség védelmét, támogatja a hiteles és hosszú távú épületmegóvást, szakszerű kiállítások 
megvalósítását, a tájházakhoz kötődő közösségi programok kialakítását. Ezen túl tevé-
kenységével segíti a tájházak identitáserősítő és tudásátadó szerepének erősítését.
 Hatékony kapcsolatot épített ki a Szövetség a szakmai és a hasonló területen 
működő társszervezetekkel, intézményekkel, valamint a kultúráért felelős minisz-
térium Közgyűjteményi Főosztályával. A minisztérium 2008–2010 között nagy-
arányú, komplex fejlesztési program lehetőségét biztosította összesen mintegy 150 
millió forint támogatás révén a Tájházak a közösségért és a Vendégváró tájházak pá-
lyázat keretei között, amelynek lebonyolítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, prog-
ram-koordinátora a Tájházszövetség volt.
 A projekt keretében közel száz tájház épülete és kiállítása újult meg, nagyszámú 
intézmény szervezett új típusú, a tájházhoz szorosan kapcsolódó közösségi prog-
ramot, készített kiállításvezetőt, saját honlapot, vagy éppen műtárgyállományának 
feldolgozásáról, oktatási tevékenységének kialakításáról gondoskodhatott. 
 2010–2012 között az NKA Felemelő század című tematikus évada keretében 
elnyert 20 millió forint értékű támogatás tette lehetővé, hogy az ország 11 tájhá-
zában időszaki kiállítás valósuljon meg a parasztság polgárosodásának időszakát 
bemutatva. A paraszti polgárosodás tárgyi világa és a nemzeti jelképek című program 
keretében tájházi és múzeumi helyszíneken – eddig mintegy harminc alkalommal 
– mutattuk be a témához kapcsolódó vándorkiállítást. 
 2013. március 8–9-én Kolozsváron, a Nemzeti Együttműködési Alap támoga-
tásával, a Kriza János Néprajzi Társasággal közösen szervezzük meg a Tájházak ha-
tárok nélkül – Magyar tájházak Erdélyben című konferenciát, amely lehetőséget te-
remt a Tájházszövetség jó gyakorlataihoz kapcsolódó tudás átadására, a kölcsönös 
tapasztalatcserére. Az együttműködés keretében valósítjuk meg a március végén 
megjelenő Erdélyi tájházak és  néprajzi gyűjtemények című kiadványt, amely gyakor-
lati információkkal segíti a téma iránt érdeklődőket, és látogatásra ösztönöz.
 2013. április 27-én első alkalommal rendezzük meg országosan a Tájházak nap-
ját. A programra jelentkezett több mint negyven hazai tájház ezen a remélhetőleg 
verővényes szombaton megújulva, felfrissülve nyitja meg kapuit az érdeklődő láto-
gatók, a helyi közösség  és a turisták számára. 
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 A 2013. március 22–23-án A tájházak és a helyben őrzött népi műemlékek a vidék 
fejlesztéséért címmel tartjuk ünnepi konferenciánkat és a Tájházszövetség közgyűlés-
ét az alapítás 10. évfordulójára emlékezve a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konfe-
rencia-központjában, Szentendrén. A két nap során áttekintjük a Tájházszövetség 
alapítása óta eltelt tíz esztendő történéseit, értékeljük a népi műemlékvédelemben 
a szervezet közreműködésével elért eredményeket. 
 Az előadásokkal és a tervezett szakmai kerekasztal-beszélgetéssel továbbgon-
doljuk a tájházak jövőjét, a hazai és európai fejlesztési lehetőségeket, kiemelt figyel-
met fordítva a hazai nemzetiségek és a határon túli tájházak együttműködésének új 
lehetőségeire. A tanácskozás választ ad azokra a kérdésekre is, amelyek az erdélyi, 
partiumi, vajdasági, szlovákiai, burgenlandi magyar tájházak problémáival foglal-
koznak, szakmai, szervezeti, módszertani segítséget nyújtva a kisebbségi létben ne-
hézségekkel küszködő tájházfenntartóknak, működtetőknek.

Szentendre-Noszvaj, 2013. március 7.

Dr. Bereczki Ibolya – Hegedűsné Majnár Márta

További információ:

majnarmarti@t-online.hu; ibo0530@gmail.com; Bereczki.Ibolya@sznm.hu
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A közép-magyarországi régió tájházai, eseményei az elmúlt 10 évben

Tíz év. Mindannyiunk életében tekintélyes, azonban az én életemben különösen jelen-
tősnek érzem ezt az időszakot. Diákéveim után, itt a szövetségben szereztem az első 
szakmai tapasztalatokat, indultam el egy olyan úton, amit együtt járunk mindazokkal, 
akiket megragadott „a ház szelleme”. Pécsi egyetemi tanulmányaim alatt a szabadtéri 
muzeológia órákon hallottam Cseri Miklós főigazgató úrtól a szövetség megalakulásá-
ról. 2003-ban gyömrői közművelődési munkám során „vettem fel a fonalat” és kezd-
tem a helyi tájház múltját megismerni, majd megújítani. 2005 óta, mint elnökségi tag 
tevékenykedem a szövetségben Dr. Kovács József László munkáját követően.
 A közép-magyarországi régióban félszáz tájház, köztük számos tájháznak neve-
zett, de valójában néprajzi-és helytörténeti gyűjtemény működéséről van tudomá-
sunk, amelyek az elmúlt 10–15 évben jelentős változáson mentek át. Mind az épü-
let, mind a gyűjtemények, a fenntartók és a bennük zajló programok tekintetében. 
Három új tájház létesítéséről van tudomásunk, amelyek a szlovák és német nemze-
tiségű lakosság lelkesedéséből jöttek létre Ecseren, Dunaharasztiban és Vecsésen.
 A régióban új tájházak mellett számos házat újítottak fel, töltöttek meg színvona-
las kiállításokkal és programokkal önkormányzati és pályázati (OKM: Tengertánc, 
Tájházak a közösségért, Vendégváró tájházak, NKA: Reneszánsz év – Felemelő Szá-
zad) támogatásokból, a helyi emberek közreműködésével és anyagi hozzájárulásával. 
 Az említett pályázati támogatások a régió tájházaiban a következők voltak: 
2006-ban a Tengertánc II. keretében az Ócsai Tájház részesült támogatásban. 2008-
ban az OKM Reneszánsz év – Tájházak a közösségért pályázat keretében a Közép-
magyarországi régió 11 településén valósultak meg építészeti fejlesztések, kiállítás 
megújítások, hagyományőrző programok és múzeumpedagógiai programok össze-
sen 18 millió 180 eFt értékben. A házak évtizedek óta elhanyagoltak, felújításukra 
költöttünk a legtöbbet 11,7 millió Ft-ot pályázati támogatásból, a programokra 4 
millió 180 eFt-ot, végül a kiállítások megújítására 2,3 millió forintot. 
 A Mi Házunk keretében 6 településen: Zsámbék, Budaörs, Dunaharaszti, Albertirsa, 
Ócsa és Gyömrő tájház épületei újultak meg 11,7 millió forint értékben. 
 A „Mi programunk” keretében közösségi programok, rendezvények zajlottak 
Ócsán, Dunaharasztiban, Pilisszántón, Kókán, Budaörsön és Nagykörűn 4,180 
eFt-ból. A „Mi Kiállításunk” Pilisszántón és Gyömrőn újította meg a gyűjtemények 
kiállítását 2,3 millió Ft-ból. 
 2009-ben az OKM Vendégváró tájházak pályázatán 5 településen valósultak meg 
fejlesztések Kókán, Szadán, Gyömrőn, Albertirsán és Szolnokon összesen 6 millió 
forintból. 2010-ben az NKA „A Felemelő Század 2010–2011” tematikus évad pályá-
zaton „A paraszti polgárosodás tárgyi világa, nemzeti jelképek a magyarországi tájhá-
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zakban  pályázaton a közép-magyarországi régióból két tájház vett részt: a Tabáni Táj-
ház a „Falu a városban” című időszaki kiállításával, és a Gyömrői Tájház „A Kossuth 
hagyomány Gyömrőn és vonzáskörzetében” című kiállításával.
 A pályázatokon való részvételek feltétele volt, hogy a pályázó intézmény érvé-
nyes működési engedéllyel rendelkezzen. Egy 2012 februárjában a kormány.hu ol-
dalon közzétett adat szerint (tájházak listája alatt) 25 tájház újította meg működési 
engedélyét, vagy kért új működési engedélyt a házára a közép-magyarországi régi-
óban. Ez a pályázatokhoz szükséges elvárás mindenképp megerősítette a gyűjtemé-
nyek fenntartóit abban, hogy érdemes foglalkozni a leltárral és fejlődésük abban 
van, ha a szakmai feltételeknek megfelelően végzik tevékenységüket.
 2008-ban a jászság tájházait ismerhettük meg a regionális találkozó keretében 
Jászkiséren a Csete Balázs Honismereti Egyesület és a szolnoki Damjanich János 
Múzeum kollégáinak segítségével.
 2009-ben a Gyömrői Tájház megújult épülete nyílt meg a látogatók előtt.  
A présházban korszerű vizesblokk kialakítására is sor került. A település regionális 
tájház találkozónak, és szövetségünk elnökségi üléseinek is többször helyet adott.
 Az Ócsai Tájház négy jelentős eseménnyel kiemelkedő időszakot tudhat maga 
mögött: 2005-ben a Szövetség életében: 2005-ben a III. Országos Találkozónak 
adott otthont, 2006-ban pedig „AZ ÉV TÁJHÁZA” lett, 2010-ben ünnepelte 
fennállásának 30. évfordulóját, 2012-ben pedig Verbőczi Gyuláné, Erika lett „AZ 
ÉV TÁJHÁZVEZETŐJE” kitüntető cím birtokosa.
 2009-ben a Dunaharaszti Tájház lett „Az Év Tájháza”. 2011-ben a Vecsési Táj-
ház megnyitása mellett kovácsműhellyel gazdagodott a Szadai Tájház. Kókán és 
Albertirsán az elmúlt években pályázati támogatásokból megújult a faluház.

30 éves az Ócsai Tájház



9

Tájházi Hírlevél • 2013. 1. szám

 A közép-magyarországi régió képviselőjeként igyekeztem az elmúlt években sze-
mélyes megjelenésemmel erősíteni a tájházak szerepét a szövetség által a térségben 
szervezett eseményeken. A Múzeumkertben évente megrendezésre kerülő Múzeumok 
Majálisán, 2003-tól többen képviseljük tájházainkat a régióból. 2009-ben a tájház- 
vezetők szakmai képzésében a Tájházi Akadémián, mint koordinátor vettem részt.
 A szövetség központi eseményeinek színhelye, a szentendrei Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum. A skanzen közgyűlések, tájházi műhelyek (2004–2008), elnökségi 
ülések, konferenciák helyszíneként valódi bázisa a tájházak működtetőinek. 2009-
ben a tájházvezetők szakmai képzése, a Tájházi Akadémia is itt zajlott. Szentendre 
belvárosában – a Malom u. 2. szám alatt található Vargha-házban – 2009-ben Táj-
házi Információs Központ jött létre. 
A régió tájházai a Kulturális Örökség Napjai, a Múzeumok Éjszakája rendezvények 
mellett időszaki kiállításokkal, népzenei-és gyermekprogramokkal gazdagítják tele-
pülésük kulturális életét. 
Eseményekben gazdag múltat zártunk le a múlt esztendőben. Számos tapaszta-
lat, fejlesztés, találkozás és ünnepi pillanat van mögöttünk, amelyekre jó lesz visz-
szaemlékezni. Köszönöm az együtt töltött időszakot minden szövetségi tagnak 
és elnökségi tagtársaimnak. Sikeres folytatást, élményteli pillanatokat kívánok a 
Tájházszövetség jelenlegi és jövőbeni tagjainak!

Bajnóczy-Kovács Edina

(A fotókat készítették: Szablyár Péter, Vass Erika és Bajnóczy-Kovács Edina.)

A dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájház átadó ünnepe, 2007 
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A dunaharaszti Sváb Tájház kiállítása, 2007 

Tájházi Akadémia résztvevői a szentendrei Skanzenben, 2009
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Közép-magyaroszági regionális találkozó Gyömrőn, 2010. október

Betlehemezés a Gyömrői Tájházban, 2011
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10 éves a Tájházszövetség
Átfogó értékelés az észak-dunántúli régióról

A Fertőhomoki Tájház szinte kezdettől fogva tagja a szövetségnek.
 Részt vettünk az első, Noszvajon tartott országos találkozón, ami rendkívül nagy 
élményt jelentett. Élveztük, hogy szűkebb pátriájuk múltja, sorsa sokakat érdekel. 
Ez súlyt adott a magunk tevékenységének is. 
 Szembesültünk azzal, hogy ha az ösztönökhöz szakmai tudás is társul, a mi ki-
állításunk is jobbá tehető. Fontos, hogy ez a tájházas közösség emberileg is közel 
került egymáshoz. Ezt a szakmai, emberi összetartozást igyekeztünk erősíteni a re-
gionális találkozókkal.

 Ezek a találkozók olyan műhelymunkára adnak lehetőséget, ahol a tájházak 
napi, aktuális kérdéseivel foglalkozunk, figyelembe véve a helyi sajátosságokat.

Regionális találkozó, Sarród

Ezek helyszínei voltak: 

Fertőhomok 2005
Sarród  2006
Bozsok, Felpéc 2007
Vértesszőlős  2008

Fertőszéplak 2009
Tényő  2010
Szombathely 2011
Bogyoszló 2012
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 Örökzöld téma a fenntartás kérdése. A tájházak nyitott intézmények. Kulturális 
programjaikon keresztül, a kézműves programokig nagy számú látogatót vonzza-
nak. A tájházak részei a helyi kulturális életnek és turisztikai vonzerőt is jelentenek. 
A házak zöme belépődíjas, de a gyakorlat az, hogy éppen a nagy létszámú rendez-
vényei ingyenesen látogathatók, a programok legfeljebb önköltségesek. A belépők 
a fenntartási költségek töredékét sem fedezik. 
 Ebben nagy áttörést jelentettek azok a célzott támogatások, melyeket az Ok-
tatási Minisztérium írt ki, és a Vendégváró Tájházak, a Tengertánc és a Tájházak a 
közösségért pályázatokban testesültek meg.
 Sajnálatos, hogy a szövetségben a régió csak 6 jogi és 5 egyéni taggal képviselteti 
magát, de ezekben a pályázatokban ezen felül mutatta meg erejét. 
 A fenti pályázatokban támogatott tájházak illetve települések (zárójelben az el-
nyert támogatás összege).

Vendégváró Tájházak:

Sarród – Foglalkoztató kialakítás
Tényő – Nádtető felújítás
Városlőd – Külső közösségi tér megújítása
Fertőhomok – Restaurálás, prospektus készítés
Fertőszéplak – Honlap fejlesztés, digitalizálás

Szombathely, regionális találkozó – Kirándulás Alsóőrre, Ausztriába



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

14

Tengertánc:
Vértesszőlős – Tájházak továbbfejlesztése (1000 e Ft)
Fertőhomok – Tájházi programok, kulturális, turisztikai kínálat erősítése (2900 e Ft)

Vas Megyei Múzeumok
Szombathely – Műemlék együttes infrastrukturális fejlesztése (1000 e Ft)
Felpéc – Épület felújítás (1500 e Ft)
Táp – Tájház hasznosítása (1200 e Ft)
Magyarszombatfa – Szabadtéri rendezvények feltételeinek megteremtése (600 e Ft)
Sarród – Tájházi infrastruktúra bővítése (500 e Ft)
Újkér – A tájház helyreállításának befejezése (800 e Ft)

Tényő – nádtető felújítása

Épület felújítás a Felpéci Tájházban
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Tájházak a közösségért:
Sarród – „A mi programunk” – Sás hete, halászat hete (648 e Ft)
  „A mi házunk” – Kiállítás forgatókönyv, E-skanzen program digitalizálás,
  konzerválás (549 e Ft)
Fertőszéplak – „A mi programunk” – Aratónap, Tökfesztivál (700 e Ft)
              „A mi diákjaink” – Múzeumpedagógiai program (1000 e Ft)
Felpéc – „A mi házunk”– Restaurálás, konzerválás, kiadvány (1700 e Ft)
Tényő – „A mi programunk” – Sokoró Hagyományőrző fesztivál (900 e Ft)
Magyarszombatfa – „A mi programunk” – Jeles napok (900eFt)
Fertőhomok – „A mi házunk” (1800eFt)
              „A mi programunk” (900eFt)

Ami még a régióban történt:

2004-ben a Fertőhomoki Tájház lett „Az Év Tájháza”

 A ház 2001-ben került átadásra. Berendezett tisztaszoba, konyha kemencével, 
a kamrában helytörténeti kiállítás és kétévente megújuló időszaki kiállítás várja a 
látogatókat.
 A valamikori istállóban  évente 3–4 alkalommal újulnak meg a kiállítások, fő-
leg kortárs művészek munkáiból rendezve. A pajtában mezőgazdasági eszközök 

Tökfesztivál a Fertőszéplaki Tájházban
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láthatók és pajtakocsma is várja a ven-
dégeket. Az udvaron évente kézmű-
ves tábort rendezünk, és a települési 
rendezvényeknek is helyet ad a ház, a 
kert és az udvar. A tájház legnagyobb 
rendezvénye 2006-ban volt, amikor is 
a fertőhomoki tamburások, táncosok 
és a falu lakosai három napon át, a ha-
gyományoknak megfelelően bemu-
tatták a horvát lakodalmast.

2011-ben az országos találkozót Fertőszéplakon tartottuk, Örökségünk a 
Fertő-táj címmel.

Fertőhomoki lakodalmas

Az országos találkozó megnyitása az Esterházy-kastélyban
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 2011-ben Horváth Attiláné lett „Az Év Tájházveteője” díj kitűntettje, aki a 
Fertőszéplaki Tájház időszaki kiállításainak és múzeumpedagógiai programjainak 
a kidolgozásában dolgozott.
 Pályázat útján ugyancsak a Fertőszéplaki Tájházban láthatta a közönség „A pa-
raszti polgárosodás tárgyi világa, nemzetei jelképek” című vándorkiállítást.

Az országos találkozó résztvevői a fertőszéplaki Lámpamúzeumban

A paraszti polgárosodás tárgyi világa, nemzetei jelképek című vándorkiállítás 
a Fertőszéplaki Tájházban
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 Reményteli, hogy a régióban kilenc új tájház kialakításának tervéről tudok: 
Szany, Bogyoszló, Szil, Páli, Acsalag, Bágyogszovát, Tárnokréti, Rábaszentmiklós.
 Szurkolunk, hogy meg tudják valósítani elképzeléseiket, és szívesen látjuk őket 
tagjaink sorában.

Horváth Attila

2012-ben a Fertőhomoki Tájház nagy sikerrel vett részt a „Szedte, vette, teremtette” 
című gazdanapokon
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A Tájházszövetség  tagjainak 10 éve a dél-dunántúli régióban

Baranya, Somogy és Tolna megye tájházainak képviselői közül többen már a szö-
vetség megalakulásánál jelen voltak, vagy az első hívó szóra csatlakoztak a civil szer-
vezethez.

Elsők között egyéni tagságot szereztek: 
Jakabné Heller Anna – Himesháza    •	
Heller Andrásné- Himesháza   •	
Micheliszné Heil Teréz-Himesháza  •	

Jogi tagok lettek:
Heimatmuseum-Himesháza (Baranya megye)•	
Karádi Tájház (Somogy megye)•	
Sióagárdi Tájház (Tolna megye)•	
Bátai Tájház (Tolna megye)•	
Iskolatörténeti Gyűjtemény és Tájház, Nagytótfalu (Baranya megye)•	

Egy kis statisztika a taglétszám országos és regionális alakulásáról: 

     2004-ben 2012-ben növekedési mutató
Országos
 Egyéni tag 45   139  3
 Jogi tag 35  112 3,2

Dél-Dunántúl 
 Egyéni tag  4  24  6
 Jogi tag 5 26  5.2

 A helyben megőrzött népi épített örökség Baranya és Tolna megyében nagyobb 
számú volt a 20. század második felében, mint Somogyban. Ennek egyik magyará-
zata, hogy 1972-ben Szennában megindult egy szabadtéri múzeum tervezése, majd 
kivitelezése, aminek első üteme az 1980-as évek elején fejeződött be. A megye mű-
emlékvédelmi szakemberei, a Somogy Megyei Tanács vezetőivel egyetértésben az 
egyes hagyományőrzőbb településeken a 20. század második felét megért talpas-
favázas lakó és gazdasági épületek megőrzését, átörökítését biztosítottabbnak, ha-
tékonyabbnak ítélték meg egy skanzen típusú gyűjtemény létrehozásában, mint a 
helyben, in-situ módon való megmentésüket.
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 A SOMOGYTERV akkori műemlékvédelmi szakmérnöke, L. Szabó Tünde és 
a Rippl-Rónai Múzeum néprajzkutatója, dr. Knézy Judit elsősorban Belső-Somogy 
(Rinyakovácsi, Csököly, Kisbajom) és a Zselic reformátusvallású népességének tulaj-
donában fennmaradt épületek (Zselickisfalud, Szenna) áttelepítésére tettek javaslatot 
és készítették el a tervet, majd a későbbiekben végezték a kivitelezési munkák irányí-
tását, megvalósítását. Ettől eltérően a  Balaton menti falvakban (pl. Vörs, Zamárdi), 
a Nagyberekben (pl. Buzsák) és Külső-Somogy egyes településein (pl. Karád) az 
1960-as évektől fokozatosan műemléki védettséget nyert népi lakóházak helyben tör-
ténő megmentése és tájházzá alakítása vált általánossá az 1960–70-es évektől.
 A Dráva mentén élő horvát nemzetiségű népesség népi építészetét és életmód-
ját bemutató tájház 1985-ben Lakócsán nyílt meg, melynek felújítására, a benne 
látható kiállítás újragondolására 2008–2010 között a „Reneszánsz Év – 2008”, illet-
ve a „Vendégváró tájházak” című pályázatokon elnyert támogatások adtak lehetősé-
get a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum szakembergárdájának.

 Pályázatok segítségével nemcsak a Horvát Nemzetiségi Tájház  újulhatott meg, 
hanem számos működési engedéllyel rendelkező, akik olyan fejlesztéseket hajtot-
tak végre az elmúlt évtizedben, melyek a 21. század látogatói igényeit magasabb 
szinten elégítik ki.
 

Regionális találkozó Zamárdiban. Vincze Béla átveszi dr. Füzes Endrétől a tagságot 
igazoló táblát, 2004
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Pályázatok és pályázók 

I. Muzeális intézmények a világhálón – Tájházak digitális tartalomfejlesztése 
 NKÖM – 2005. 
 A régióból a Bátaszéki Tájház nyert támogatást.

II.  Tengertánc II. NKÖM pályázat (2005–2006.) 
 Népművészeti és hagyományőrző tájházak infrastrukturális és eszközfejlesztésére.

 Az országban 29 tájház nyert támogatást, ebből 8 (28%) a Dél-dunántúli régióból.

1.  Bátai Tájház 
2.  Heimatmuseum, Himesháza
3.  Mecseknádasdi Tájház
4.  Iskolatörténeti Kiállítás és Tájház, Nagytótfalu
5.  Vilma-háza, Somogyszob
6.  Bátaszéki Tájház
7.  Vörsi Tájház
8.  Orfű

 Tájházi Műhely Szennában, 2005
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III. Reneszánsz év – 2008.
 Tájházak a közösségért című OKM kiírásra 14 pályázat érkezett a térségből
 Megpályázott összeg: 20.732.963 Ft
 Elnyert támogatás: 14.340.000 Ft (a megpályázott összeg 69 %-a)

1. A mi házunk című pályázati célra 1 (Bátaszék)
2. A mi kiállításunk   7 (Báta, Györköny, Hidas, SMMI-Lakócsa,
         Ófalu, Orfű (Tájház, Malommúzeum)  
3. A mi programunk   4 (Hidas, Orfű (Tájház, Malommúzeum)
4. A mi diákjaink   2 (Decs, Nagymányok)

 A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (SMMI) nemcsak a lakócsai tájház 
kiállításának felújítására, hanem a régió tájházainak kiadványban történő megjelen-
tetésére is támogatást nyert. Ehhez a munkához a régió tájház fenntartói, működ-
tetői (összesen: 20) partnerséget vállaltak, melynek eredményeként megjelent a 
„Dél-dunántúli Tájházak” című füzet. 

Dél-dunántúli Tájházak című kiadvány részlete, 2008
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IV. Vendégváró tájházak című OKM pályázat, 2009.
 A Dél-Dunántúlról 13 intézmény, önkormányzat, alapítvány nyújtott be pályá-
zatot. 

  Pályázó Elnyert támogatás Teljes költség 

I. cél 
„Látogatóból vendég” 10 15.150.000 Ft 21.457.076 Ft
II. cél
„Ismerjetek meg bennünket” 3 2.300.000 Ft 3.917.840 Ft
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Összesen: 13 17.450.000 Ft 25.374.916 Ft 

  I. cél II. cél
Baranya megye 4 1 5 pályázat
Somogy megye 1 2 3 pályázat
Tolna megye 5 0 5 pályázat

 Az I. célra pályázó tájházak: Báta, Bátaszék, Decs, Dunaszekcső, Himesháza, 
Orfű (Tájház), Orfű (Malommúzeum), Sióagárd, SMMI-Lakócsa.
 A II. cél megvalósítására pályázók: Buzsák, Sellye, Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park-Vörs.

 Az elnyert támogatások révén a vállalt feladatok teljes költségének 69 %-át a 
pályázati forrás biztosította: épület felújítása, világítás korszerűsítése, tetőtér beépí-
tése raktározás céljából, biztonsági rendszer kiépítése, állományvédelem, szaknyil-
vántartás elkészítése, kiadvány megjelentetése stb. valósulhatott meg.  

V. „A Felemelő Század” – tematikus évad 2010–2011.
 A paraszti polgárosodás tárgyi világa – Nemzeti jelképek a magyarországi tájhá-
zakban című témában megvalósult időszaki kiállítások a Dél-Dunántúlon.

1. Sárközi Tájház, Decs
 „A népművészet kivirágzása a paraszti polgárosodás időszakában” 
 2010. 08. 07.–2010. 10. 30,
2. Bátai Tájház
 „A táj átalakulása és a gazdálkodás változásai a 19. századi Bátán” 
 2010. 09. 18. – 2011. 08. 31.
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 A paraszti polgárosodás tárgyi világa -Nemzeti jelképek a magyarországi tájhá-
zakban című vándorkiállítás Somogyban két helyszínen mutatkozott be.

Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, Szenna (2010. 10. 30. – 2010. 11. 14.)1. 
Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 2010. 11. 16 – 2010. 12. 17.)2. 

 A kiállításhoz mind a két helyszínen „A régi világ emlékére” című múzeumpe-
dagógiai foglakozás kapcsolódott, melyhez foglalkoztató füzet is készült.
 A kiállítás megtekintése, illetve a hozzátervezett múzeumpedagógiai foglalko-
zás több mint 200 gyermekhez jutatta el a Felemelő Század üzenetét.

 A határon innen és határon túl vándorló kiállítás 2013-ban Tolna megyében 
(Szekszárd, Sárpilis, Nagymányok, Dombóvár, Szakcs, Bonyhád) és Baranya me-
gyében (Orfű) is bemutatásra kerül.

VI. Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményei 2010–2011.
 Múzeumpedagógiai oktatóközpontot és egy bognárműhelyet hoztak létre a 
himesházi Heimatmuseumban. Elnyert támogatás: 8.272.139 Ft volt.
 A felesztés eredményeként 15 fő befogadására alkalmas foglalkoztató termet 
alakítottak ki, ahova modern technikai eszközöket is telepítettek a népismeret és 
hagyományőrzés múzeumpedagógiai módszereinek hatékonyabb megvalósítása 
érdekében. Egy kihalóban lévő mesterség eszközkészletét mutatja be a berendezett 
bognárműhely, ahol mód van az egyes szerszámok kipróbálására is.

 Az elmúlt évtizedben a régió képviseletét a szövetség elnökségében két személy lát-
ta el. Először Jakabné Heller Anna, a himesházi Heimatmuseum vezetője, majd 2004 
áprilisától Kapitány Orsolya, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum néprajzkutatója.
 A három megye tájházainak fenntartóival, vezetőivel a kapcsolatfelvétel elég 
gyorsan megindult, amire jó alkalmat kínáltak a 2004-ben beindított regionális fó-
rumok, találkozók. 
 Az egy napos rendezvények programját úgy állítottuk össze, hogy a délelőtti 
előadások után a helyi és a környékbeli tájházak megismerésére, az ott folyó mun-
kák bemutatására is elegendő idő legyen. Ezek kötetlen beszélgetésekre, egymás 
„tájházas gondjainak” a jobb megismerésére is lehetőséget kínáltak.  Az előadások 
fő témáit kezdetekben a tájházak fenntartásával, működtetésével, az állományvéde-
lemmel, a nyilvántartással kapcsolatos kérdések határozták meg. A közösségi szín-
térré alakításuk problémaköre, az oktatás, a múzeumpedagógia célok és feladatok 
megvalósításának jó gyakorlatai, a turizmus irányába történő nyitás újszerű lehető-
ségeinek a körüljárása szinte egy időben jelentkezett, melyekről szintén szakavatott 
előadókat hallgathattak meg a találkozók résztvevői.
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Regionális találkozók a Dél-Dunántúlon:
Színhely     Időpont

Zamárdi     2004
Decs     2004
Magyarlukafa    2005
Orfű     2006
Szekszárd     2007
Hidas     2008
Buzsák     2009
Lakócsa     2010
Nagymányok    2011
Somogyszob    2012

  Térségünk igyekezett a Tájházszövetség oktatási-képzési programjaihoz nemcsak 
hallgatóként, vagy előadóként csatlakozni, hanem helyszínt is kínált azok megvaló-
sításához. 

 Tájházi Műhely program három alkalommal volt a térségben:
1. Szenna – 2005. 10. 14.
 A képzési program témája: a település egyéb látnivalóinak bekapcsolása a tájház 
látogatás programjába, programkészítés, társszervezetek bevonása volt.
2. Nagytótfalu – 2006. 06. 07.
 Tájházak pedagógiai hasznosításának lehetőségei és megvalósult formái címmel 
folyt a program. 
3. Báta – 2007. 10. 12.
 A „Textilek gyűjtése, restaurálása, tárolása” témakörben valósult meg. 
 A régióból elsőként a Mecskenádasdi Tájház fenntartója és működtetője, a 
Mecseknádasdi Község Önkormányzata vállalta, hogy fogadja és helyt ad a Magyaror-
szági Tájházak Szövetsége országos találkozójának. Az eseményre 2007-ben került sor. 
 A következő évben, 2008-ban szintén a régióba szerveztük az eseményt, mely-
nek apropóját a megnyitásának 30. évfordulóját ünneplő szennai Szabadtéri Nép-
rajzi Gyűjtemény adta. 
 Mind a két alkalom lehetőséget kínált arra, hogy az egész napos konferenci-
ákat követően Baranya, illetve Somogy megye tájházait és egyéb népi építésze-
ti örökségeit kirándulás keretében felkeressük az ország minden tájáról érkezett 
tájházvezetőkkel, illetve a szövetség célkitűzéseivel azonosuló, annak érdekében 
tenni akaró egyéni tagokkal.
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 A szövetség elnöksége már a kezdetekben megfogalmazta, hogy az engedéllyel 
rendelkező, és példaértékű munkát végző tájházaknak, közösségeiknek minden év-
ben meghirdeti „AZ ÉV TÁJHÁZA” pályázatot. A régióból eddig e kitüntető címet 
két tájház nyerte el:

Tájházi Műhely Nagytótfaluban. Simor Ferencné a kiállítást mutatja be, 2006

Az országos találkozón résztvevők szakmai kirándulása. Hidasi Tájház, 2007
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Báta  20051. 
Nagymányok 20122. 

E gondolatiság jegyében alapította a Tájházszövetség „ Az Év Tájházvezetője” ki-
tűntetést is, melyet nem pályázat, hanem az elnökség tagjainak egyhangú szavazata 
alapján ítél oda egy arra érdemes tájházvezetőnek minden évben. E kitüntető cím 
birtokosa a régióban:

Balogh Imréné (Bátai Tájház) 2009 
Bakóné Poór Gabriella (Hosszúhetény) 20131

 A szövetség periodikájában, a Tájházi Hírlevélben a kezdetektől folyamatosan 
közzé teszi a Dél-dunántúli Régió tagsága a tájházak eseményeit, eredményeit. 
Rendszeresen jelentek/jelennek meg tájházakat bemutató írások, melyek közelebb 
hozzák, részletesebben bemutatják az egyes települések helyben megőrzött öröksé-
geit és a bennük bemutatást nyert gyűjteményeket.

1  A kiadvány a 2013-ban megtartott Közgyűlés után jelent meg, ezért mód nyílt arra, hogy ezen az 
eseményen átadott díj kitüntetettjének a neve is szerepeljen. 

Országos találkozó Szennában. A konferencián résztvevő tagok határon innen és túlról, 2008
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 Összegzésképpen elmodható, hogy a Magyarországi Tájházak Szövetsége 50 
egyéni és jogi tagja a régióból az  elmúlt évtizedben olyan fejlődésnek lehettek a 
részesei, megvalósítói, mely részben a sikeres pályázatoknak, részben a továbbkép-
ző programokban történő aktív részvételüknek, a rendszeres országos és regionális 
szintű tapasztalatcseréknek köszönhető.
 Ezek mögé szaktudásukkal, szakmai tapasztalatukkal elsősorban a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum, a Janus Pannonius Múze-
um és a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum munkatársai álltak.
 A helyben megőrzött népi épített örökségek, a bennük összegyűlt és bemuta-
tott,  az egykori népi életmódot reprezentáló tárgyak, tárgyegyüttesek üzenete csak 
együtt gondolkodva, a 21. század emberének a „nyelvén” juttatható célba.
 Reméljük, hogy a következő 10 év is hasonló eredményeket, sikereket hoz a 
régió tájházainak/tájházasainak. 
 A Dél-dunántúli Régió képviselőjeként köszönöm a térség tájházvezetőinek 
a bizalmat, az együttműködést. Köszönet a Tájházszövetség elnökségi tagjainak, 
ügyvezető elnökeinek Szablyár Péternek, Hegedűsné Majnár Mártának, elnökei-
nek Dr. Füzes Endrének és Dr. Bereczki Ibolyának a mindenkori segítséget, a tér-
ségre való állandó, gondoskodó odafigyelést.

Kapitány Orsolya

Regionális találkozó, Szekszárd. Néptáncosok az Őcsényi Tájház udvarán, 2007. 
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Hogyan működteti a hazai szlovákság a néprajzi gyűjteményeit?
A Legatum Nonprofit Közhasznú KFT is 10 éves!

A Magyarországon létező nagyszámú szlovák néprajzi gyűjtemények szakmai koor-
dinálása céljából az Országos Szlovák Önkormányzat 2003-ban alapította meg önálló 
gazdasági társaságát a Legatum Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Közhasznú Társasá-
got, jelenleg – Legatum Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaságként működik. A gazdasági társaság szervezeti és működési szabá-
lyainak kialakításával, továbbá irányításával Ando György néprajzkutatót bízta meg 
az alapító, aki 2013. január 31-ig vezette a szervezet munkáját. A társaság elsődleges 
feladata a Magyarországon létező szlovák önkormányzatok kezelésében, fenntartásá-
ban lévő szlovák néprajzi gyűjtemények működtetése, e gyűjtemények támogatása, 
megóvása, melyet a szervezet küldetésnyilatkozata is alátámaszt. 

Mission statement: A Legatum gazdasági társaság legfőbb célja, hogy a magyarorszá-
gi szlovákság számára kiaknázza a hazai szlovák néprajzi gyűjteményekben rejlő gaz-
dasági, kulturális lehetőségeket. Továbbá, a társaság oly módon működtesse e néprajzi 
gyűjteményeket, kiállítóhelyeket, hogy korunk modern követelményeinek megfeleljenek. 

 A gazdasági társaság működ-
tetése több forrásból valósul meg, 
melyek közül jelentős részt képvisel 
a társaság saját üzleti bevétele, to-
vábbá a központi állami támogatás is 
számottevő.
 Magyarország területén jelenleg 
több mint 60 szlovák néprajzi gyűj-
teményt tartunk nyilván az alábbi 
megyékben: Bács-Kiskun, Békés, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, 
Heves, Komárom-Esztergom, Nóg-
rád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Veszprémben. A hazai nemzetiségek 
közül csupán a németek büszkélked-
het nagyobb számú kiállítóhellyel. Ör-
vendetes tény, hogy a szlovák néprajzi 
gyűjtemények száma hazánkban évről 
évre növekszik.
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 A társaság szakmai feladatai a szlovák néprajzi gyűjtemények működtetésével 
kapcsolatosak: muzeológiai, gazdasági és jogi teendőkre koncentrálódnak. A szak-
mai muzeológia területén a szervezet munkája a kiállítások elhelyezésével, kiala-
kításával, a tárgyak restaurálásával, a leltárak vezetésével, az épületek felújításával 
kapcsolatos kérdésekre összpontosulnak. A Legatum Nonprofit Közhasznú KFT 
éves – az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlése által elfogadott – üzleti terv 
alapján végzi munkáját, az üzleti tevékenység a társaság életében évről-évre egyre 
hangsúlyosabbá válik. A gazdasági társaság munkáját választott pénzügyi felügyelő 
bizottság kontrollálja. A számszaki előírások betartásáról a Könyvszakértő, Vagyon-
értékelő és Gazdasági Tanácsadó gondoskodik.
 2010 január elsejével a Legatum gazdasági társaság működési területe bővült, 
ez időtől kezdve a társaság kiadója a magyarországi szlovákok országos terjesztésű 
hetilapjának, a Ľudové noviny-nak is. A hetilap kiadása állami támogatásból, az Or-
szágos Szlovák Önkormányzat és a Legatum Nonprofit Közhasznú KFT anyagi támo-
gatásával valósul meg. 

A társaság fő feladatai hat területre koncentrálódnak: 
1.  A táraság működtetése (iroda, infrastruktúra, adatbázisok stb.)
2.  Személyi feltételek (ügyvezető, gazdasági ügyintéző, adminisztratív dolgozók, 

gondnokok, főszerkesztő, újságírók, megbízási jogviszonyok)
3.  Üzleti tevékenység (gazdasági társaság tulajdonában, kezelésében levő ingatlanok 

hasznosítása, turizmusban rejlő értékek kiaknázása, kiadói tevékenység stb.)
4.  Szlovák néprajzi gyűjtemények támogatása, működtetése (szakmai, jogi, finan-

ciális stb.)
5.  Országos terjesztésű hetilap kiadása
6.  A Magyarországi Szlovákokért Alapítvány működtetése. 

A Legatum Nonprofit Közhasznú KFT legfőbb feladatai, konkrétan:
I.  A gazdasági társaság működtetése
 Az Országos Szlovák Önkormányzat által biztosított működési feltételek ga-
rantálják, hogy a társaság üzletileg és szakmailag megfelelően működjön. A tár-
saság szakmai irányítását és vezetését 2013. január 31-ig Ando György néprajzos 
muzeológus, a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnökségi tagja, ügyvezető 
igazgatóként látta el, a továbbiakban, mint tanácsadó vesz részt a munkában, a jogi 
kérdésekhez kapcsolódó feladatokat dr. Horváth Endre, a gazdasági ügyintézést 
az Országos Szlovák Önkormányzat Gazdasági Osztálya, az adminisztratív teen-
dőket Lami Eszter végzi, a magyarországi szlovák hetilap megbízott főszerkesztője 
Horváthné Körtvélyesi Ivett. 
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II.  Üzleti tevékenység
 A gazdasági társaság bevételei központi állami költségvetésből, a társaság üzleti 
tevékenységéből, az Országos Szlovák Önkormányzat által biztosított támogatásból 
és pályázatokból áll. A társaság üzleti tevékenysége ingatlanok hasznosítása, az or-
szágos, regionális és más intézmények által a társaságtól megrendelt tudományos 
kutatómunkák, kiadói tevékenység, turisztikai tevékenység, pályázati támogatások-
ból és más pénzügyi tranzakciókból tevődik össze. 

III. Saját tájház működtetése
 Zempléni Szlovákok Tájháza – Sátoraljaújhely-Rudabányácska
 A Legatum gazdasági társaság 2005 óta saját néprajzi kiállítóhelyet is működtet, 
mely multifunkcionális szolgáltatásokat nyújt az idelátogatóknak. A népi műemlék 
jellegű épületben a zempléni szlovákságot reprezentáló néprajzi kiállítás látható, ki-
alakított közösségi terekkel, vendégszobával, a kertben szabadtéri színpaddal.

IV. Szlovák néprajzi gyűjtemények működésének biztosítása, segítése
 A Magyar Köztársaság területén több mint 350 tájház található, melyek jelen-
tős hányada a magyarországi szlovák kisebbség népi kultúráját mutatja be. Jelen-
leg több mint 60 önálló szlovák néprajzi gyűjteményt tartunk számon Magyaror-
szág 11 megyéjében. A gazdasági társaság elsődleges feladata a hazai szlovák nép-
rajzi gyűjtemények patronálása, ezen belül a szakmai segítségnyújtás. A társaság 

Szlovák néprajzi gyűjtemények Magyarországon
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által nyújtott jelentős szakmai és anyagi támogatások közül csupán az alábbiakat 
emelnénk ki, melynek hozadékát minden magyarországi szlovák néprajzi gyűjte-
mény élvezhette:
–  2007-ben a hatályos előírásoknak megfelelő leltárkönyvet készíttetett a társaság
–  a Magyar Néprajzi Társaság által kiadott Magyarországi szlovákok néprajza című 

tanulmánykötet-sorozatot kaptak a gyűjtemények
–  Népi épületek restaurálása című vándorkiállítást biztosított a társaság igény sze-

rint a gyűjtemények számára
–  2010-ben a Magyarországi Tájházak Szövetsége által kiadott Tájházi akadémia 

című DVD-t biztosított minden gyűjtemény számára 
–  2010-es évre minden gyűjtemény számára a társaság előfizette a magyarországi 

szlovákok hetilapját
–  a Legatum gazdasági társaság munkáját bemutató tablókiállítást, illetve a társa-

ság munkáját bemutató kétnyelvű leporellót készíttetett
–  2008-ra elkészült a szlovák néprajzi gyűjteményeket segítő kulturális mene-

dzser által készített hasznosítási tanulmány
 2011-ben a Magyarországi Tájházak Szövetsége által kiadott Tájházvezetési ismere-
tek, Szerk.: Bereczki I. c. kötetet vásárolt minden szlovák néprajzi gyűjtemény számára.
 2007-óta minden évben a társaság négy szlovák néprajzi gyűjtemény számára 
térítésmentesen biztosít férfi és női viselet bemutatására alkalmas kirakati babákat, 
így tehát immár 28 szlovák néprajzi gyűjteményben tudjuk megfelelően bemutatni 
a helyi népviseletet.

Ecseri szlovák lakodalmas a tájház udvarán, Pest megye ( fotó.: Ando György)
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Anyagi támogatások: 
A Legatum gazdasági társaság megalakulását követően 2003-tól jelentős anyagi 
támogatást biztosított és folyamatosan biztosít a magyarországi szlovák néprajzi 
gyűjtemények számára az alábbi támogatási célokra: 

gyűjtemények biztonságtechnikai eszközökkel való ellátása- 
a kiállításra szolgáló épületek felújítása, rekonstrukciója- 
épületek, gyűjtemények állagának fenntartása- 
gondnokok bérezése- 
gyűjtemények modern installációs eszközökkel való ellátása- 
kiállítások, gyűjtemények létrehozása- 
gyűjtemények szakszerű leltározása - 

 Az alábbiakban közöljük a Legatum által biztosított anyagi támogatásokat (a tá-
mogatás mértéke a gazdasági társaság bevételeinek alakulásától függ – a támogatás 
mértéke minden évben meghaladta a 1,5 M forintot). 
2004: 12 magyarországi szlovák néprajzi kiállítóhely kapott jelentős anyagi támo-

gatást.
2005:  a társaság finanszírozása révén 10 szlovák tájház kapott riasztóberendezést, 

emellett biztosította 2 kiállítóhely éves működési költségét és 8 kiállítóhely 
gondnokának fizetését. 

2006:  30 szlovák kiállítóhely tárgyainak állagmegóvásához, valamint 3 szlovák te-
lepülés kiállítóhelyének fenntartásához nyújtott támogatást. 

Szlovák Néprajzi Gyűjtemény, Tótkomlós, Békés megye ( fotó.: Ando György)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

34

2007: Rudabányácska, Szarvas, Felsőpetény, Oroszlány, Ecser, Békéscsaba
2008: Agárd, Rudabányácska, Békéscsaba, Bokor, Piliscsév, Csomád, Füzér, 

Galgaguta, Felsőpetény, Kesztölc, Kiskörös, Szarvas, Tardos.
2009: Oroszlány, Ecser, Terény, Nagytarcsa, Isaszeg. 
2010: Mátraszentimre, Vértesszőlős, Terény, Szarvas, Hollóháza, Lucfalva, Sóskút, 

Kiskörös, Vanyarc. 
2011: Vaňarec, Išaseg, Tardoš
2012: Gerendás, Nagybánhegyes, Medgyesegyháza, Szügy kaptak anyagi támogatást

V.  Konferenciák, szakmai szemináriumok
 A Legatum gazdasági társaság évi rendszerességgel szervezi meg a magyarorszá-
gi szlovák tájházvezetők országos konferenciáját, amely a szlovák tájházak, néprajzi 
gyűjtemények fenntartása és működtetése terén felmerülő eredmények ismerteté-
sét, valamint a problémák megoldását végzi, szakmai kérdésekre keres választ. A 
konferenciákon Magyarország legkiválóbb szakemberei tartanak előadást, segítve a 
szlovák néprajzi gyűjtemények szakmai munkáját. A tájházvezetők fontosnak tart-
ják a konferenciákon, illetve szakmai szemináriumokon való részvételt, ezt mutatja 
a résztvevők magas száma is. 
A társaság ez idáig az alábbi konferenciákat szervezte:
2005:  Szügy – Látogatóbarát tájházak (A kulturális marketing szerepe)
2006:  Sárisáp- Pusztuló értékeink (Néprajzi tárgyak restaurálása)
2007:  Ecser – Értékeink számbavétele (A néprajzi tárgyak nyilvántartása)
2008:  Kesztölc – Népi építészeti értékeink (Népi épületek megőrzése házilagosan)
2009:  Dunaegyháza – A tájház a település kirakata 
2010:  Tatabánya-Bánhida – Van működési engedélyem?!
2011:  Sámsonháza – A pályázat kiírásától a megvalósulásig...
2012:  Sóskút – Miért jó egy rendezvényt éppen a tájházba szervezni?
 A 2013-as 13. országos konferenciát éppen április 13-án rendezzük meg a 
Pest megyei Pilisszentkereszten, melynek témája Lehet e a tájház egy település 
etnogasztronómiai központja? – Mindenkit szeretettel látunk!

VI. Kiadói tevékenység: 
 Jelentős a gazdasági társaság szlovák nemzetiségi kiadványok megjelentetésé-
ben vállalt szerepe.
 A gazdasági társaság kiadója: 
– 2010-től a magyarországi szlovákok Ľudové noniny című hetilapjának – önálló 
tudományos népszerűsítő köteteknek (pl. Ando Gy., Horváth E.: Szlovák néprajzi 
gyűjtemények Magyarországon c. kötet stb.)
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– 2007-től önálló színes periodikának, melyben minden évben 12 magyarorszá-
gi szlovák néprajzi gyűjtemény, kiállítóhely van bemutatva, továbbá tartalmaz egy 
szakmai tanulmányt és az adott esztendőben nyitva tartó szlovák néprajzi gyűjte-
mények listáját, elérhetőségét

Békéscsabai Szlovák Tájház, Békés megye ( fotó.: Ando György)

Két generáció a Szlovák Tájházban, Bokor, Nógrád megye ( fotó.: Ando György)
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– a szlovák néprajzi gyűjteményekről folyamatosan készülő egységes szerkeze-
tű több oldalas színes leporellóknak, melyek közül már megjelent: a békéscsabai 
Szlovák Tájházat, a Gabonamúzeumot, a tótkomlósi Szlovák Tájházat, a kiskőrösi 
Szlovák Tájházat, a sárisápi Szlovák Tájházat és az oroszlányi Szlovák Tájházat be-
mutató kiadvány
– a gazdasági társaság támogatja a szlovák önkormányzatok által kiadott tudomá-
nyos-népszerűsítő publikációk kiadását is.

VII. Alapítványok
 A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány létrehozója, alapítója a 
Legatum gazdasági társaság. 

Ando György

Szlovák asszonyok - egy kis pihenő, Nagytarcsa, Pest megye ( fotó: dr. Horváth E.)
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Szlovák Faluház, Lucfalva, Nógrád megye ( fotó.: Ando György)

Szlovák Tájház, Kikőrös, Bács-Kiskun megye ( fotó.: Ando György)
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Észak-magyarországi Régió
2003–2013.

Az érintett megyék a régiónkban: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye és 
Nógrád megye. A Szövetség megalakulásának első időszakában a terület képvise-
lete nem egészen ennek megfelelően jelent meg az elnökségben. Heves és Nógrád 
megye képviseletét Hegedűsné Majnár Márta (Noszvaj) Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye képviseletét pedig Vargáné Dócs Valéria (Cigánd) látta el. A kezdeti időszak 
után Hegedűsné Majnár Márta az Észak-magyarországi Régió 3 megyéjének fel-
adatait kezelte. 2012-ben ő lett a szövetség ügyvezetője, s ettől az időszaktól Berecz 
Lászlónét (Mezőkövesd) bízta meg a közgyűlés a terület képviseletével.
 Az elmúlt 10 évben két nagyszabású országos találkozó színhelye volt a régiónk. 
Noszvajon 2003. november 6–7-én, Jósvafőn 2004. szeptember 16-19-én került sor 
az ország szakembereinek tanácskozására. Regionális találkozók színhelye volt Me-
zőkövesd 2005. február 22-én, Bodrogkisfalud 2007. április 13-14-én, Sóstó 2008. 
szeptember 6-án, Mezőkövesd 2009. március 27-én, Eger 2010. november 12-én.
 Egyéb szakmai programoknak is több alkalommal adott helyet térségünk pl. 
elnökségi üléseknek (Noszvaj, Kerecsend, Mezőkövesd, Jósvafő, Szihalom, He-
ves) vagy a Tájházi Műhelynek (Mezőkövesd 2004., Edelény 2007., Mezőkövesd 
2007.).

Elnökségi ülés Kerecsenden, 2008
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 A Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett Múzeumok Majálisán, majd 
minden évben bemutatkoztak Noszvaj és a Magyóföld hagyományőrzői, színe-
sítve ezzek a szövetségünk standjának kínálatát. Térségünk településein a tájhá-
zak szinte minden alkalommal bekapcsolódtak a Kulturális Örökség Napjainak 
program kínálatába.
 Tájházi Hírlevélben rendszeresen adtak hírt magukról, a példa értékű munkát 
végző tájházaink, beszámoltak egy-egy beruházás, pályázati projekt megvalósulá-
sának eredményeiről. A Hírlevélben bemutatkozó tájházaink: Edelény (2003/II.), 
Perkupa (2003/III.), Noszvaj (2003/III.), Jósvafő (2003/III.), Bodrogkisfalud 
((2004/I.), Homrogd (2004/II.), Mezőkövesd (2004/III.), Kerecsend (2004/
III.), Tard (2007/III.), Mezőkövesdi Gépmúzeum (2010/IV.).
 „Észak-magyarországi tájházak” címmel jelent meg a 26 tájház bemutatására vállal-
kozó igényes kiadvány, mely az első volt az azóta megjelent régiós kiadványok között.
 Az Év Tájháza címet eddig ebből a régióból nem nyerte el pályázó, viszont nagy 
örömünkre az „Év Tájházvezetője” díjat 2010-ben: Juhász László, a Mezőcsáti Táj-
ház vezetője nyerte el, kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként.
 Köszönet illeti mindazokat, akik az elnökségben végzett tevékenységükkel, vagy 
a területen lévő egy-egy konkrét tájház színvonalas működtetésével hozzájárultak a 
szövetség céljainak eredményes teljesítéséhez, a tájház mozgalom megbecsüléséhez!

Berecz Lászlóné

Matyók a Múzeumok Majálisán, 2008
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10 éves a Tájházszövetség – Dél-alföldi Régió

Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében található magyar és nemzetiségi 
tájházak mutatják be az Alföld népi építészetének és lakáskultúrájának sokszí-
nűségét. A békési Népi Építészeti Tanácskozáson 2002-ben született meg a táj-
házak szakmai szervezetének gondolata és első felhívása a tájházak védelmében.  
A legnagyobb kiterjedésű régióban szövetségünk 13 jogi taggal és 28 egyéni tag-
gal képviselteti magát. 
 A Tájházszövetség szakmai segítségével több régióbeli gyűjtemény újult meg, és 
szerezte meg a muzeális működési engedélyt. A szövetség által szervezett regionális 
találkozók helyszínei a három megyét lefedve segítik a kisebb térségek tájházainak 
és muzeális kisgyűjteményeinek szakmai munkáját és érdekképviseletét.
 A Tájházi Műhely program Kiskőrösön és Gyomaendrődön tartotta előadásait.  
A szakmai napok a gyűjtemények rendszerezésében, a műtárgyak állagvédelmi mun-
kálataiban és a közösségi rendezvények tájházi helyszíneiről nyújtottak segítséget. 
 Országos találkozót szerveztünk Kiskőrösön 2010-ben. Az Év Tájháza címet 
régiónkból 2007-ben, a kiskőrösi Szlovák Tájház nyerte el. 
 2006-tól civil szervezetünk segíti és mentorálja az országos pályázatokon induló 
régióbeli tájházakat. A pályázati támogatások nemcsak a régióbeli tájházak infra-
strukturális fejlődését eredményezték, hanem elindították a tájházak speciális kiál-
lítóhelyként való értelmezését, közművelődési és oktatási szerepének erősödését.

„A Felemelő Század” tematikus évad vándorkiállításának megnyitója Kiskőrösön, 2010 
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 A Tengertánc II. NKÖM 2006-os pályázatán  a régióból a Mindszenti Helytörténeti 
Gyűjtemény, a Békési Tájház, az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, a békés-
csabai Szlovák tájház, a kiskőrösi Szlovák Tájház és a Dunapataji Tájház eredményesen 
szerepelt. Jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek ezekben a tájházakban.
 A Reneszánsz Év-2008. „Tájházak a közösségért” című pályázaton régiónk táj-
házai közel 20 000 000 Ft támogatást nyertek. A múzeumpedagógiai programok 
bővülése és kiállítás-megújulások történtek. Nyertes pályázatot nyújtott be a békés-
csabai Szlovák Tájház, a kiskundorozsmai Szélmalom, a kiskőrösi Szlovák Tájház, a 
Hajósi Tájház, a Dunaszentbenedeki Tájház, a Hartai Tájház, a Kerekegyházi Ren-
dek Ökocentrum, a Dunapataji Tájház, a Csanádpalotai Tájház, a tótkomlósi Szlo-
vák Tájház, a Békési Tájház és az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény.
 A Vendégváró tájházak 2009. évi pályázat régiónkban 8 800 000 Ft értékű fejlesz-
tést eredményezett. Megújult a Hódmezővásárhelyi Tájház, a kiskőrös Szlovák Táj-
ház, a Kerekegyházi Rendek Ökocentrum tájháza, a Békési és az Endrődi Tájház.
 A Felemelő Század 2010-2011 tematikus évadban megvalósított időszaki kiállí-
tások a régióban: 
Kiskőrös, Szlovák Tájház – „Petőfi kultusz a kiskőrösi szlovák hagyományokban”. 
Békési Tájház – „Nemzeti jelképek a békési polgárosodott parasztság emlékeiben”.
Kerekegyháza, Rendek Ökocentrum – „Mangalicatartás”.

Szonda István

Időszaki kiállítás megnyitó az Országos találkozón Kiskőrösön 2011-ben
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Német Nemzetiségi Tájházak

A Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Budaörsön 2008 januárja óta országos 
hatáskörű feladatokat is ellát, azzal, hogy létrehozta a Magyarországi Német Nem-
zetiségi Tájházak Szakmai Központját, melynek fő feladata ezen intézmények mun-
kájának összefogása, tevékenységük ösztönzése, ismertségük növelése. 
 A munkát rögtön adatgyűjtéssel kellett kezdeni, fel kellett mérni, mennyi né-
met gyűjtemény van egyáltalán az országban és ezek milyen módon működnek. 
Létezett egy-két kósza lista és régebbi kiadványok, de nyilvánvaló volt, hogy annál 
többen vannak.
 2008 novemberére el is készült egy adatbázis, illetve annak nyomán egy kis könyv, 
a „Mesélő házak” – „Häuser, die uns erzählen” című kétnyelvű kiadvány, melyben 57 
német nemzetiségi tájházat, tájszobát, illetve kiállítóhelyet mutattunk be. 
 A folyamatos adatfrissítés és kutakodás nyomán kiderült, még több német nem-
zetiségi kiállítás létezik Magyarországon, mint ami a könyvben szerepel, de nem 
jutnak országos ismertségig, csupán szűkebb környezetükben, tájegységükben tud-
nak létezésükről. Ez tette szükségessé a könyv kibővített újbóli kiadását. A 2010 
szeptemberében megjelent és a Német Nemzetiségi Tájházak 4. Országos Talál-
kozóján, a Baranya megyei Ófaluban „debütált” Mesélő házak harmadik kibővített 
változata immár 101 házat, kiállítást mutat be.
 Ezek tehát azok a kiállítóhelyeink, tájházaink, akikről tudunk, akik szerepelnek 
adattárunkban és rendszeresen tartjuk velük a kapcsolatot, amelyek látogathatók, 
amelyek valamilyen szinten megpróbálják prezentálni és reprezentálni a hazai né-
met nemzetiség tárgyi és részben az írott és kulturális emlékeit is. A számot kiegé-
szíthetjük kb. 110-re, mivel azóta még néhány újabb tájház létesült.
 Magyarországon jellemzően az egykori „Schwäbische Türkei”, vagyis nagyjából 
Tolna és Baranya területe büszkélkedhet a legtöbb német nemzetiségi tájházzal, táj-
szobával, vagy egyszerű gyűjteményes kiállítóhellyel. 
 A hazai németségről dióhéjban annyit hadd mondjak el: Több mint ezer éve élnek 
németek a Kárpát-medencében, azonban olyan történeti sorsfordulók után mint például 
a török kiűzése, munkaerőre volt szükség , s ezért a szervezett telepítést az 1722–23. évi 
magyarországi országgyűlés is határozatban sürgette. A 18. században azután három 
szakaszban telepítettek német családokat az akkori nagy Magyarország területére, első-
sorban délnémet ill. osztrák területekről.
 A jelenleg feltérképezett német kiállítóhelyek közül tehát 38 található Baranyá-
ban, ebből sajnos csupán öt rendelkezik működési engedéllyel, Tolna megyében 25 
gyűjteményből nyolcnak van engedélye is. A sorban Pest megye következik, ahol 
22 gyűjteményről tudunk, és ezekből szintén nyolcnak van engedélye. Egyébként 
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még a többi, egykoron németek lakta vidékeken közel 10–10 tájház, illetve kiállí-
tóhely található, tehát Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, illetve Veszprém 
megyékben, és szórványosan néhány más megyében is. A házak és kiállítások szín-
vonala igen vegyes képet mutat, attól függően milyen gazdasági erő, illetve mennyi-
re agilis személyek állnak a kiállítóhelyek mögött. Sajnos nagyon sok településen a 
30–40 éve berendezett tájház, kiállítás létrehozói megöregedtek, belefáradtak, vagy 
elhunytak és nem sikerült megfelelő kézbe továbbadniuk az „örökséget”. 
 Jó a helyzet és szerencsések ott a tájház működtetők, ahol a kisebbségi és/vagy a 
települési önkormányzat támogatja őket, felismerve nem csak a kulturális és közös-
ségteremtő, összetartó szerepet, hanem turisztikai vonzerőt is ezekben a házakban.
 Ennyi előszó után hadd mutassak be képek segítségével néhány jellemző, vagy 
éppen különleges épületet, melyben német gyűjtemény, azaz német is van. 
 Mitől is lesz német az adott gyűjtemény? 
 A használati eszközök zömét nyilván ugyanott szerezték be, mint a többi nem-
zetiség. A különbség elsősorban a textileken (pld. viseletek, ágyneműk, konyhai- és 
dísztextíliák), a szín- és motívumvilágon érhető tetten, legyen az egy egyszerű kerá-
mia, vagy egy festett bútor.
 A tájház kiválasztásánál többnyire fő szempont, hogy vagy német család építtet-
te egykor az adott épületet, vagy hosszú ideig lakott benne. De sok egyéb tényezőt 
is figyelembe kell vennünk, miközben a választást nagyban behatárolja a kínálat és 

Szt. Vendel domborműves népi lakóház, Zsámbék
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az anyagiak. Nem mindig sikerül a település legjellemzőbb épületét megszerezni – 
így volt és van ez a német tájházak esetében is.
 Sikeres választás történt például:
 Geresdlakon, ahol felújítottak egy átlagos, de takaros kis házat. Sok önerővel, tár-
sadalmi munkával valósították meg. A falazott kályha például ilyen volt – és ilyen lett.
 A szintén Baranya megyei Fekeden a régi hosszú parasztházak gyönyörű oromza-
tát újították fel (sajnos többnyire csak az oromzatot), sok helyütt már „Sváb Hollókő” 
néven emlegetik a települést, de elkészült a tájház is. Itt tehát még az a feltétel is telje-
sült, hogy az utcakép és a tájház harmonizál.
 Szederkény – a ház nem tipikus – de valamikor az lehetett. Itt ui. egy kb. az 
1780as években épült fagerenda vázas épület a tájház, ami dokumentáltan a német 
telepesek által behozott építkezési mód. 
 Sombereken, miután kinőtték a faluház kiállítótermét, ebben a gyönyörű klin-
kertégla-oromzatú házban hoztak létre tájházat a helyi német nemzetiségi önkor-
mányzat kezdeményezésére. 
 Császártöltésen is remek helyen sikerült a tájházat megvalósítani – polgármes-
teri hivatal, benne helytörténeti kiállítás, faluház, kilátótorony, tematikus (helyi kis-
mesterségeket bemutató) faházikók, sőt még a templom is – egy központi helyen 
koncentrálódik. 
 Dunaharasztiban szinte az utolsó ilyen hosszú házat sikerült egy erre a célra 
létrehozott alapítványnak tájház céljaira berendeznie – egyéves fennállás után már 
„Az Év Tájháza” címet is elnyerték.
 A másik, „Az Év Tájháza” cím viselője Nagymányok, ahol szintén sok helyi 
összefogás áll a ház felújítása, berendezése és folyamatos működtetése mögött.  
A helyi sváb lakodalmas innen indul, kóruspróbák, de még pachwork foglakozások 
helyszíne is.
 Vecsésen a „Káposztafeszt” bevételét fordította az alapítvány tájház alapításra, 
megmentve ezzel egy régi népi lakóházat az átépítéstől, vagy lerombolástól.
 Számos példa akad rá, hogy egy fedél alatt a település valamennyi nemzetisége 
megfér egy-egy önálló enteriőrrel. Hogy csak néhányat említsek: Hidas, Bátaszék, 
Kakasd, Véménd.
 Mecseknádasdon a jellegzetes német népi kismesterségek és a borászat bemu-
tatása mellett a nemzetiség történelmét is felvázolja a kiállítás.
 Vannak valóban jellegzetesen német tárgyakat felvonultató tájházaink is, mint pld:
 Harta – festett bútorok,
 Gyönk – gyöngyös párták.
Említettem, hogy nem mindig sikerül a tipikus házat megtalálni, annál inkább a 
különlegeset:
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 Bóly – egykori magtár épületében 
van a települési könyvtár és a helytör-
téneti kiállítás.
 Mórágy – az egykori hengerma-
lom épületét rendezte be az egykori 
tulajdonos, akinek családja sajnos 
kicsit későn kapta vissza az egykor 
elvett malomépületet, addigra (az 
egyébként működőképes) technikai 
berendezést kidobálták.
 Zsámbék – tájházát az épület 
homlokzatán található – Szent Ven-
delt ábrázoló – reneszánsz relief teszi 
egyedivé, meg persze a benne találha-
tó festett bútorok.
 Örömteli az a tény, hogy az el-
múlt egy-két évben költözött új 
épületbe több településen a gyűjte-
mény, így: Sombereken, Szakadáton, 
Nagymányokon, Újbarokon, Tarján-
ban, de tervezik a költözést Gyulán, Móron, új kiállítóhely készül Táton, Sziget-
becsén, Csolnokon. Számos településen lenne igény egy házra, amelyben meglévő 
gyűjteményüket elhelyezhetnék, de hiányzik a pénz hozzá, pl. Jánossomorja, Né-
metbánya, de Pomázon is évek óta felújításra vár a „kilakoltatott” épület.
 Az sem örömteli, hogy csak kb. minden ötödik ház rendelkezik működési enge-
déllyel – és kevés az esély arra, hogy tömegesen tudnának engedélyt szerezni és azt 
meg is tartani. Sőt az elmúlt évek ellenőrzései kapcsán két gyűjtemény is elveszette 
működési engedélyét. 
 Végezetül néhány szó a székhelyünkről – A Magyarországi Német Nemzetiségi 
Tájházak Szakmai Központjának otthont adó Budaörsi Heimatmuseum sok szem-
pontból példaértékű munkát folytat: rendszeresen tartanak itt múzeumpedagógia 
foglalkozásokat, nagyobb jeles ünnepek (Advent, Húsvét) előtt kézműves foglalkozá-
sokat. Nyáron gyerektáborok vannak, tavasszal egy egész hetet szentelnek az iskolák 
számára kiírt helyismereti vetélkedősorozatnak. Rendszeresek az időszaki kiállítások 
és a tájházhoz kapcsolódik a Német Kisebbségi Önkormányzat több rendezvénye, 
mint pld: hagyományos „sváb” disznóvágás, svábbál, idősek karácsonya.

Jaszmann Gabriella

Jellegzetes festett bútor, Harta
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„…megkaptam a hátszelet…, és akkor én el is indultam…”
„Az Év tájházvezetője” díj díjazottja 2013-ban

A Tájházszövetség által 2009-ben létrehozott és a színvonalas, példamutató 
tájházvezetői munkát elismerő „Az Év tájházvezetője” díjat ötödik alkalommal 
Bakóné Poór Gabriella, a hosszúhetényi tájház 2009 óta folyamatos lendületben 
lévő vezetője érdemelte ki. Az innovatív lehetőségeket sosem tévesztve szem elől, 
ugyanakkor a helyi hagyományokra építve tevékenykedik a tájház körül, mert a 
hosszúhetényiség kötelez.
 A Zengő és a Hármas-hegy lábánál található Hosszúhetényt a természet és Pécs 
közelsége ideális lakó-, illetve üdülőhellyé teszi, méltán népszerű a Pécsről kiköltö-
zők körében, lakossága folyamatosan gyarapodik, jelenleg 3400 fő lakja, általános 
iskolájába 250 gyermek tanul. A település lakói ragaszkodnak hagyománykincsük-
höz, a négy évtizede (1972 óta) sikerrel működő Hosszúhetényi Népi Együttes 
táncosai Európa-szerte ismertek. A helyi önkormányzat jó arányérzékkel törekszik 
a helyi adottságok és a kínálkozó lehetőségek minél sokoldalúbb kihasználására. 
Az 1860-as években épült, Bocz Árpád magángyűjtőtől 2008 őszén megvásárolt, 
dél – dunántúli típusú lakóházból az önkormányzat tájházat hozott létre, melynek 
hasznosítására komplex, turisztikai és közösségi szempontokat is beépítő koncep-
ciót dolgozott ki a Tájházszövetséghez csatlakozva. 
 A tájház működési engedélyének megszerzése és vezetése, már az önkormány-
zatnál művelődésszervezőként dolgozó, helyi kötődésű Bakóné Poór Gabriellára 
várt, aki számára a kezdő lökést a Tájházszövetség 2009-es regionális ülése adta 
meg. „Itt teljes körű felvilágosítást kaptam arról, hogy kell ezen az úton elindulni, 
és akkor én el is indultam”- emlékezett vissza a kezdeti lépésekre. Magától értetődő 
természetességgel vonta be a helyben elérhető néprajzos szakembereket a tájház 
megújításába. Nem kis szerencséjére a hazai néprajztudomány egyik élő legendá-
ja, a Pécsi Tudományegyetemen a néprajzos képzést elindító Andrásfalvy Bertalan 
professzor is Hosszúhetényben lakik, így az ő közreműködésével a leltározást el-
végző pécsi egyetemisták is bekapcsolódtak a munkába.
 Mire a tájház felújítása – ezen belül két múzeumpedagógiai sarok kialakítása – a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Alfa programjának támogatásával 2010 és 2011 
között lezajlott, Bakóné Poór Gabriella már a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
megrendezett 2009-es Tájházi Akadémián hallott átfogó elméleti és gyakorlati szak-
mai ismeretekkel felvértezve foghatott hozzá az oktatási célokat is szem előtt tartó 
korszerű koncepció kidolgozásának. „Ez akkora lendületet adott, meg egy olyan 
hátteret, egy olyan szakmai rálátást erre a dologra, pedig művelődésszervezőként 
végeztem, nekem nincs néprajzos végzettségem. Itt hallottam először arról, hogy 
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mennyire fontos az oktatás szerepe. Mivel ismertem azokat az embereket, akiket 
meg lehet keresni az együttműködés érdekében, nekem ez könnyen ment, mert a 
kapcsolati tőkém is megvolt hozzá, és itt megkaptam a hátszelet, hogy merre kell 
elindulnom” – értékelte Bakóné Poór Gabriella a Tájházi Akadémia jelentőségét. 
 Helyi civilszervezetekkel karöltve további pályázati forrásból a tájház udvarán 
kemencés programhelyszínt, valamint gyógynövénykertet is sikerült kialakítaniuk. 
A 2011 őszén frissen megnyílt tájház egyből képviseltette magát, a múzeumpedagó-
gia ünnepének számító Múzeumok Őszi Fesztiváljának forgatagában. Az országos 
rendezvényt koordináló Múzeumi Oktatási és Képzési Központ profiljához kap-
csolódva és az NKA támogatását elnyerve múzeumpedagógiai programsorozatot 
kínáltak 4 októberi hétvégén „Láttál-e már valaha” címmel kicsiknek és nagyoknak, 
a „tükéknek” nevezett tősgyökeres hetényieknek és a beköltözőknek. „Nagyon fon-
tosnak tartom a hagyományok átadását, a lokálpatriotizmus kialakítását. Nálunk 
most már egyre több a beköltöző. Egyrészt egy találkozási színtér nekik a tájház. 
Azt látom, hogy sok korombeli fiatal költözött ki a gyerekeivel, és ők a leghálásab-
bak ezért, és hangoztatják nekem, hogy mennyire jó, hogy kicsit belekóstolhatnak 
Hosszúhetény hagyományaiba” – fogalmazott „Az Év tájházvezetője”.
 2012. tavaszán Bakóné Poór Gabriella kezdeményezésére együttműködési meg-
állapodást kötött a tájház a helyi oktatási intézményekkel (általános iskola, német 

„Az Év Tájházvezetője” díj kitüntetettje, Bakóné Poró Gabielle, dr. Bereczki Ibolya elnök 
és Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök
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nemzetiségi csoporttal is rendelkező óvoda) interaktív oktatás megvalósítására. 
Jánosiné Rajnai Virág etnográfust, a hosszúhetényi pedagógusokat és a honismere-
ti szakkör vezetőjét bevonva Bakóné Poór Gabriellának már ezt megelőzően sike-
rült kidolgoznia és kísérleti jelleggel elindítania a tájház jól átgondolt múzeumpe-
dagógiai programját. A helyi népi kultúrát bemutató múzeumpedagógiai órasoro-
zaton a 4. osztályosok számára a tanultak élményszerű befogadását saját fejlesztésű 
múzeumpedagógiai feladatlapokkal és a tájház szobáihoz tematikusan kapcsolódó 
kézműves foglalkozásokkal (bútorfestés, szövés, agyagozás, lepénysütés) segítették 
elő. „A tájház arra is jó hely, hogy a tanárok rácsodálkozzanak az iskolában kicsit 
gyengébben teljesítő gyerekek képességeire. A szemem láttára történtek ilyen ese-
tek. Itt kiderülhet, hogy milyen irányba kell fejleszteni a gyermeket, milyen szakmát 
lehet majd választani neki” – vélekedett a tájház kiemelt pedagógiai szerepéről.
 A kínálkozó lehetőséggel élve a gyakorlatban elsajátított múzeumpedagógiai is-
mereteinek elmélyítése céljából 2012 júniusában részt vett az Iskolák és múzeumok 
partnersége című, négy napos, ingyenes múzeumpedagógiai továbbképzésen, melyet 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központja (MOKK) 
indított a „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási -képzési szere-
pének erősítése – Központi módszertani fejlesztés” TÁMOP-3.2.8/A-08-2008–0002 
kiemelt projekt keretében. „Itt nagyon jó ötleteket hallottam azzal kapcsolatban, hogy 
mennyiféle kompetenciát, mennyire szerteágazóan lehet bevinni ebbe a fajta oktatás-
ba. A gyógynövénykertészettől kezdve a képzőművészeten át a népi építőművészetig 
mennyi mindent lehet érinteni, és milyen egyszerű ötletekkel meg lehet valósítani. 
Sokszor nem is pénz kell hozzá, hanem egy nagyon jó ötlet, meg a megfelelő partne-
reket, pedagógusokat kell megkeresnem, akikkel együtt tudok dolgozni. Látom, hogy 
az iskolapadból kiszakadva a gyerekek mennyire élvezik ezt, milyen fogékonyak rá. 
Szinte ragad rájuk a tudás a tájházban, ahol látják, megérzik, tapasztalják a dolgokat. 
Akik többször visszajárnak ide, azok már kapásból tudják a választ a kérdéseimre. 
Az élményeken alapuló tanulás, tényleg nagyon hatásos” – igazolta saját példáival a 
MOKK továbbképzéseinek egyik központi gondolatát. 
 Az akkreditált képzésen megalapozott múzeumpedagógiai ismeretei további 
munkája során, a többi alsó tagozatos osztálynak és a felső tagozatosoknak szóló 
tájházas foglalkozások kidolgozásánál is célravezetőnek bizonyultak. Bakóné Poór 
Gabriella kezdeti lendülete és lelkesedése továbbra sem csökken, az idei nyárra a 
két évente megrendezésre kerülő aratónap mellett Tájház tábort tervez. A helyi dű-
lőnevek és táji elnevezések elsajátítását valamint a közösségépítést segítő, tavasztól 
őszig havonta szervezett Tájház túráknak, melyeket a helybéliek igényétől vezérelve 
indított útjára, pedig már hagyománya van.

Kajári Gabriella – SZNM-MOKK
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Szakmai önéletrajz

2009. márciusában kerültem a Hosszúhetényi Önkormányzathoz, művelődésszervező-
ként. A hagyományőrzés és hagyomány ápolás életem része volt, hisz szüleim nyomán, 
gyerekkorom óta néptáncosa vagyok a Hosszúhetényi Hagyományőrző Népi Együttes-
nek. 
 Az Önkormányzat 2008 novemberében vásárolta meg a tájházat és annak gyűjteményét, 
Bocz Árpád hosszúhetényi gyűjtőtől. Az épület hatalmas és értékes gyűjteménnyel rendelke-
zett. Az Önkormányzat már tagja volt a Magyarországi Tájházak Szövetségének, így tavasszal 
meg is kaptam a Dél-Dunántúli Regionális Találkozóra való meghívást, Buzsákra. A fórum 
témái között szerepeltek a pályázati lehetőségek, eredmények és a működési engedéllyel kap-
csolatos előírások. Buzsákról új ismeretekkel gazdagodva tértem haza, és fellelkesülve kezd-
tem meg a leltározás megvalósításával kapcsolatos előkészületeket. Prof. Andrásfalvy Ber-
talan néprajztudós segítségét kértem, aki hosszúhetényiként néprajz szakos egyetemistákat 
invitált a munkára, irányítva a leltározást. Októberében felvételt nyertem és részt vehettem 
a „Tájházi Akadémia 2009” elnevezésű bentlakásos képzési programon Szentendrén. A 2×3 
napos képzés teljes körű ismeretanyagot adott egy mai „modern” tájház működésével, irányí-
tásával kapcsolatban. A képzést követően kértem meg a tájház működési engedélyét. 2010. 
március 11-én kaptuk meg a dokumentumot, muzeális kiállítóhellyé nyilvánítva tájházunkat. 
Így már március hónapban pályázni tudtunk az Oktatási és Kulturális Minisztérium helyi ön-
kormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatására kiírt pályázatra.  
A Hosszúhetényi Tájház állandó kiállításának felújítására, restaurálásra a tájház belső álla-
gának megőrzésére, korszerűsítésére, mellékhelyiségek kialakítására, a kiállításhoz kapcso-

Bakóné Poór Gabiella csoporttal a tájházban
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lódó több idegen nyelven előállított katalógus megjelenésére nyújtottunk be a pályázatot 
„Múltba tekintés a tájház ablakából” címmel. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium tájházun-
kat 10.200.000 Ft támogatásban részesítette. Az egy évig tartó felújítási munkák után 2011. 
szeptember 17-én a Kulturális Örökség Napjai keretében nyitottuk meg a felújított épületet.  
A megnyitást követően Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében egy NKA múzeumpedagógiai 
pályázat kapcsán, négy hétvégén keresztül zajló programsorozatot sikerült megvalósítanunk. 
Így az „élő tájház” koncepciója is megvalósulni látszott.  2012. március 7-én együttműködési 
megállapodás írtunk alá a helyi óvoda, iskola és a Hosszúhetényi Tájház megállapodásával. 
A Hosszúhetényi Tájház vezetőjeként, Jánosiné Rajna Virág helyi etnográfus segítségével, 
vállaltam a múzeumpedagógiai programok kidolgozását, az interaktív oktatás megvalósítását 
a hosszúhetényi gyerekek számára. Felkínálva az iskola és óvoda részére az épület múzeum-
pedagógiai célú hasznosításának lehetőségét. Eljött a tavasz és megkezdődött az élet a tájház 
portáján és falai között. A 4. osztályosok néprajzi ismeretekre épülő, helyi népi kultúrát bemu-
tató múzeumpedagógiai órasorozata a tájház összes szobáját vette végig. Egy-egy alkalommal 
bemutatva a tisztaszobát, a tisztakonyhát vagy a kenderfeldolgozás kiállítótermét. Az elméleti 
oktatást kiegészítette a témához kapcsolódó feladatlap és gyakorlati, manuális tevékenység. 
A tisztaszoba bemutatásánál kis bútorfestőkké váltak a gyerekek, a fazekasság bemutatásá-
nál, kis fazekas mesterekké. Dr. Bereczki Ibolya a szövetség júniusi hosszúhetényi elnökségi 
ülésén hívta fel a figyelmemet egy nyári múzeumpedagógiai képzésre. A Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Oktatási és Képzési Központja indított – Iskolák és múzeumok partnersége – peda-
gógus továbbképzést. A tanfolyamot sikeresen elvégeztem, mely a további munkámhoz sok 
ötletet, információt adott.  
 2012 őszén már az iskola egész alsó tagozata csatlakozott a múzeumi oktatáshoz. Min-
den alsó tagozatos osztály részére kidolgoztunk egy tavaszi és őszi, két tanórás foglalko-
zást. Így ősszel hét osztály ismerhette meg a tájház élményeken alapuló oktatási formáját, 
mely idén tavasszal tovább folytatódik. 
 A Tájházban megvalósult falu szintű események között szerepelt a kétévenként, idén 3. 
alkalommal megrendezésre kerülő Hosszúhetényi Aratónap, a Kulturális Örökség Napja, 
és a tavaly tavasztól – őszig tartó havonta megrendezett Tájház Túrák (a helyi dűlőnevek 
megismerésével). A program rendszeres résztvevői felnőttek voltak, de idén csábítani sze-
retném a kisgyerekes családokat is rövidebb túrák megvalósításával. A tájház udvarát a 
óvodás csoportok is használták(ják), kedvelt program az udvari kemencében sütés. Száj-
hagyomány útján terjed a tájház híre, a városi iskolák is egyre nagyobb számban keresik 
fel a Hosszúhetényi Tájházat, nagy érdeklődést mutatva a múzeumpedagógiai programok 
iránt. Terveim között szerepel egy nyári napközis tábor megszervezése, az előkészülete-
ken most dolgozunk.  
 „Az Év Tájházvezetője” díj nagy elismerés számomra, de ez nem csak az én érdemem. 
Nagyon köszönöm segítőimnek, Dr. Andrásfalvy Bertalannak, Jakab Józsefnének, és 
Jánosiné Rajnai Virágnak a szakmai támogatást. A díj Őket is illeti. 

Bakóné Poór Gabriella – tájházvezető
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Jegyzőkönyv a Magyarországi Tájházak Szövetsége Közgyűléséről 
melyet 2013. március 23-án 11.30 órakor tartottak 

a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum konferencia termében

Dr. Bereczki Ibolya elnök a jubileumi közgyűlésen köszönti a megjelenteket, 1. 
megfogalmazva annak a jelentőségét, hogy szövetségünk szakmai és működési te-
rületen immár 10 éve képviseli a tájházak érdekeit. 
 Külön szeretettel köszönti a határon túli magyar tájházak képviselőit.
 A jegyzőkönyv vezetésére: Bihari-Horváth Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésé-
re: Kapitány Orsolyát és Horváth Attilát kéri fel. 
 Dr. Bereczki Ibolya kéri a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, 
hogy a jegyzőkönyv vezetőjére jelölt személyt és a hitelesítőket elfogadják-e?
 Megállapítja, hogy egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megje-
lentek a jegyzőkönyv vezetőjét és a hitelesítőket elfogadták.
 A szavazással járó napirendi pontokhoz a szavazatok összeszámlálásához felkéri 
Kapitány Orsolyát és Decsi-Kiss Jánosnét.
 Dr. Bereczki Ibolya elnök kéri a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak 
arról, hogy a szavazatok összeszámlálására tett javaslatot elfogadják-e.
 Megállapítja, hogy egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelen-
tek elfogadták Kapitány Orsolyát és Decsi-Kiss Jánosnét, mint szavazat számlálókat.
 Ezt követően Dr. Bereczki Ibolya elnök megállapítja, hogy 18 jogi és 16 egyéni tag 
jelent meg. Az alapszabály VI. fejezete 1.6 pontja alapján a Közgyűlés határozatképes.
 Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tervezett napirendi pontokat előzetesen 
kiküldték a tagságnak, majd tisztelettel kéri, hogy a jelenlévők kézfeltartással sza-
vazzanak arról, hogy az előzetesen kiküldött napirendet elfogadják-e?
 Napirendi Pontok:
1. Jubileumi elnöki köszöntő – dr. Bereczki Ibolya
2. Az „Év tájház-vezetője” díj átadása 
3. Beszámoló a 2012. évben végzett munkáról, a költségvetési terv teljesüléséről – 

Hegedűsné Majnár Márta
4. Közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta
5. A Felügyelő Bizottság 2012. évre vonatkozó jelentése 
6. A Szövetség 2013. évi munkaterve és költségterve - Hegedűsné Majnár Márta
7. „Tájházak napja” – tájékoztató az április 27-i nyitott tájházak programról – 

Hegedűsné Majnár Márta
8. Tájékoztató a XI. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról – dr. Bereczki 

Ibolya elnök, Villányi Dávid, a Decsi Tájház vezetője
9. Egyebek
11. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya
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 Dr. Bereczki Ibolya elnök megállapítja, hogy egyhangúlag, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül a megjelentek az előzetesen kiküldött napirendet elfogadták.

2. Dr. Bereczki Ibolya elnök ismerteti, hogy a Tájházszövetség elnöksége 2009-
ben elhatározta, hogy az „Év tájháza” elismerés mellett az egyéni teljesítményt is 
díjazni kívánja, ezért a színvonalas, példamutató tájházvezetői munka elismerésére 
megalapította az „Év tájházvezetője” díjat, amit évente egy személynek ítél oda. Az 
Elnökség a díjat ötödik alkalommal Bakóné Poór Gabriellának, a hosszúhetényi 
tájház vezetőjének ítélte oda. 
 Dr. Bereczki Ibolya megkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy 
olvassa fel a díjazott méltatását.
 Dr. Bereczki Ibolya megkéri Bakóné Poór Gabriellát, vegye át a díjat, ill. az azt jelké-
pező kerámiát! További munkájához jó egészséget, kitartást és sok-sok látogatót kíván!

Dr. Bereczki Ibolya elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Tájházszövetség 3. 
biharkeresztesi tagja, Szabó Károly 2012. december 10-én elhunyt. Megkéri a Köz-
gyűlés résztvevőit, hogy egy perces néma csenddel fejezzék ki gyászukat.

Dr. Bereczki Ibolya elnök felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, 4. 
hogy a 2012. évben végzett munkáról és a költségvetési terv teljesüléséről szóló 
elnökségi beszámolót tegye meg. (Vetített képes beszámoló)

 Dr. Bereczki Ibolya elnök megköszöni a beszámolót, majd megkérdezi a jelen-
lévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás 
van-e? Az elhangzottakkal kapcsolatban nincs hozzászólás.
 Hozzászólás hiányában megerősíti mindazt az információt, amely az ügyvezető 
elnök beszámolójában elhangzott, s kéri, szavazzanak a beszámolóról.
Megállapítja, hogy egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
a 2012. évben végzett munkáról szóló elnökségi beszámolót elfogadták, ezt a Hatá-
rozatok Könyvébe 1/2013. sorszámon fogjuk bevezetni.

4. Dr. Bereczki Ibolya elnök felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnö-
köt, hogy ismertesse a szövetség közhasznúsági jelentését és gazdasági mérlegét, 
melyet nyomtatott formában a közgyűlést megelőzően a regisztráció során kap-
hatott mindenki kézhez. 
 Az elhangzott tájékoztatást követően Dr. Bereczki Ibolya kéri a jelenlévőket, 
hogy szavazzanak a Szövetség közhasznúsági jelentéséről. Ennek eredményét a Ha-
tározatok Könyvébe 2/2013. sorszámon fogjuk bevezetni.
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 Megállapítja, hogy egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megje-
lentek a Szövetség 2012. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentését elfogadták.
 Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy a Közhasznúsági jelentést www.
skanzen.hu, ill. a www.tajhaz.hu honlapokon nyilvánosságra hozzuk.

5.  Dr. Bereczki Ibolya elnök felkéri Czeglédi Ákos elnökségi tagot, hogy olvassa fel 
a Felügyelő Bizottság 2012. évre vonatkozó jelentését!
 Czeglédy Ákos felolvassa a FB jelentését. (Teljes egészében a jegyzőkönyvhöz mel-
lékelve, s a Tájházi Hírlevélben is olvasható lesz!)
 Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a Felügyelő Bizottság tagjainak az elnökségi 
üléseken való rendszeres részvételt, együttműködő, segítő tevékenységüket.
Kéri, szavazzanak a Felügyelő Bizottság jelentéséről. Ennek eredményét a Határo-
zatok Könyvébe 3/2013. sorszámon fogjuk bevezetni.
 Megállapítja, hogy egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül a megje-
lentek a Felügyelő Bizottság 2012. évre vonatkozó jelentését elfogadták.

6.  Dr. Bereczki Ibolya elnök kéri, hogy a Szövetség 2013. évi munkatervét és költ-
ségtervét Hegedűsné Majnár Márta ismertesse. A tájékoztatót követően tájékoztat-
ja a jelenlévőket, hogy ezzel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket feltehetik!
Kapitány Orsolya jelzi, hogy a német tájházak találkozója 2013. június 1-én, Sze-
derkényben lesz megtartva. Egyéb hozzászólás nem érkezik.
 Kéri, szavazzanak a Szövetség 2013. évi munka- és költségtervéről. Ennek ered-
ményét a Határozatok Könyvébe 4/2013. sorszámon fogjuk bevezetni.
Megállapítja, hogy egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
a Szövetség 2013. évre vonatkozó munkatervét és költségtervét elfogadták.

7. Dr. Bereczki Ibolya elnök felkéri Hegedűsné Majnár Mártát, hogy nyújtson rö-
vid tájékoztatást a szövetség új kezdeményezéséről, a „Tájházak napja” című április 
27-i nyitott tájházak programról.
 Az ügyvezető elnök összefoglalóját megköszöni.

8.  Dr. Bereczki Ibolya elnök rövid felvezetést követően felkéri Villányi Dávidot, a 
Decsi Tájház vezetőjét, hogy házigazdaként invitálja a XI. Országos Találkozóra a 
szövetség jelen lévő tagjait.
 Villányi Dávid megtartja tájékoztatóját.
 Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a tájékoztatást. Kifejti, hogy reményei sze-
rint a kiváló helyszín és program a 2013. évi találkozóra nagyszámú közönséget 
fog vonzani.
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9.  Dr. Bereczki Ibolya az idő előre haladtával kéri, hogy az „Egyebek” napirendi 
pont keretében az idővel gazdálkodva rövid, tömör hozzászólásokkal éljenek.

Egyebek:
 Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést arról, 
hogy a Tájházszövetség idén is részt kíván venni a Múzeumok Majálisán, melyhez 
az előkészületeket már megtette.
 Dr. Bereczki Ibolya elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Tájházszövetség 
célul tűzte ki az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára való felkerülést.  
A „magyar tájház-módszer” ugyanis egyedülálló értékteremtő erő a népi műemlé-
kek védelmének és hasznosításának nemzetközi gyakorlatában.

10.  Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a hozzászólásokat és bezárja a közgyűlést.

A jegyzőkönyvet készítette:

Bihari-Horváth László
Szentendre, 2013. március 23.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

 Kapitány Orsolya          Horváth Attila
               Kaposvár            Fertőhomok
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottságának 
beszámolója a Szövetség 2012. évi tevékenységéről 

(készült a 2013. március 23-i közgyűlésre)

A FB beszámolóját a Szövetség alapszabálya VI. fejezet 6.3 pontjának megfelelően 
állította össze.
 A FB feladat- és hatásköre alapján a Szövetség alapszabályszerű működését, gaz-
dálkodását és céljainak megvalósulását vizsgálta. Az Elnökség a FB tagjait üléseire 
rendszeresen meghívta, felmerülő problémák esetén konzultált a FB tagjaival.
 A Szövetség a 2012. évben a Közgyűlésén elfogadott munkaterve alapján foly-
tatta tevékenységét. 
 Tovább erősödtek a kapcsolatok a határokon túli magyar nyelvterület tájháza-
ival, a szövetség vezetői tisztségviselői és elnökségi tagjai aktívan közreműködtek 
a felvidéki, partiumi, erdélyi és vajdasági tájházak fenntartóinak rendezett szakmai 
események, találkozók életre hívásában, megvalósításában. 

 A Múzeumok majálisán a szövetség ismét sikeresen mutatkozott be: a Matyó 
hímző-műhelyt, a Rendek Ökogazdaság, Tanyamúzeum biotermék bemutatóját, a 
magyarlukafai Kaptár Egyesületet és a Noszvaji Gazdaház képviseletében megje-
lenő kovácsmestert a látogatók érdeklődve fogadták. A decsi Sárközi Lakodalom-
ba szóló hívogatás a népes lakodalmi sereggel felejthetetlen élményt biztosított, a 
hivatalos programot felülírva még a nagyszínpadon is helyet kaptak.  Örvendetes, 
hogy a szövetség tagjai közül a Pulszky Társaság bíráló bizottsága a mezőkövesdi 
Mezőgazdasági Gépmúzeumot is díjazta az elkötelezett fejlesztőmunkáért, a példa-
értékű társadalmi kapcsolatok révén elért nagyszerű eredményekért.

 A Szövetség X. Országos találkozójára Hajdúböszörményben került sor ok-
tóber 4–7. között. A konferencia programjai a Városházán és a Népi Hajdúházban 
zajlottak, találkozó fókuszába pedig a „kreatív ipar” került. A „pályázati szaknyelv-
ből” kölcsönzött fogalom manapság népszerű megjelölése azoknak a hagyományos 
kézműves tevékenységeknek, amelyek mindig is központi elemei voltak a tájházak 
múzeumpedagógiai programkínálatának. A téma éppen azért volt kiemelten fontos 
a tájházak számára, mert egy állandó programtípus modern gyakorlatait járta körül.

 Az „Év tájháza” címet 2012-ben a Nagymányoki Német Nemzetiségi Táj-
háznak ítélte oda a bíráló bizottság. A nagymányoki tájház fenntartója, a működ-
tetésében részt vevő civilek, önkéntesek együttesen segítették hozzá a múltjukat 
sokszínűen bemutató kiállítóhelyet, közösségi színteret a Magyarországi Tájházak 
Szövetsége által alapított kitüntető cím elnyeréséhez.
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 A Recsken, Somogyszobon, Gyomaendrődön, Bogyoszlón rendezett regi-
onális találkozók a tájházakat fenntartó, működtető, és az utóbbi fél évtizedben 
jelentős fejlesztéseket megvalósító egyesületi tagok számára egy-egy összefoglaló 
témához kapcsolódóan széles kitekintésre adtak lehetőséget, ugyanakkor a konkrét 
eredmények, sikerek, mások számára alkalmazható jó gyakorlatok bemutatását is 
szolgálták.
 A budaörsi, hosszúhetényi és szentendrei elnökségi ülések megfelelően elő-
készítettek voltak, a napirendi pontok írásos előterjesztése hatékony tárgyalást és 
döntést tett lehetővé. 

 A Tájházi Hírlevél rendszeresen és időben megjelent, jól szolgálta a tagság és a 
Szövetség partnereinek tájékoztatását. A kiadáshoz szükséges pályázati támogatást 
2012-ben a Nemzeti Együttműködési Alap biztosította.
 Kiemelendő, hogy a Szövetség gazdálkodása stabilizálódott, sikeresen befe-
jeződött az a szanálási folyamat, mellyel a korábbi ügyvezető elnök felé fennálló 
hátralék törlesztése megtörtént. 

 A tagdíj-fegyelem változatlanul közepesen jónak mondható, a jogi tagoknál 
csökkenő mértékű tagdíjhátralék tapasztalható. A tagdíjhátralékokból adódó tartós 
„behajthatatlan követelések” egy részének (2011. évi) leírása a tisztább kép kialakí-
tása érdekében szükséges lépés volt.

Összességében: megállapítható, hogy a Szövetség a 2012-es évben eredményes 
évet zárt, ismertsége, elismertsége hazai és nemzetközi viszonylatban is növekedett. 
A Felügyelő Bizottság 2013-ban is igyekszik minden tőle telhető segítséget megad-
ni a tervezett továbblépésekhez, mind szakmai, mind szervezeti kérdésekben:

Szentendre, 2013. március 23.

Dr. Vígh Annamária sk
         a FB elnöke

 Dobosyné Antal Anna sk.    Dr. Páll István sk.
                     a FB tagja                         a FB tagja
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Magyarországi Tájházak Szövetsége
3325 Noszvaj Honvéd út 4
Adószám: 18441608-1-10
Bírósági nyilvántartási szám: Pk.63,434/2002/10

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszá-
molójának eredmény kimutatása. 2012. 01. 01. – 2012. 12. 31.

I.
      Adatok ezer forintban

Sorsz. A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek)
Helyes-
bítései Tárgyév

a b c d e

1. A. Összes közhasznú tevékenység 
bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 5 136 7 650

2. 1. Közhasznú célra kapott támogatás 83 73
3. a.) alapítótól
4. b.) központi költségvezetéstől
5. c.) helyi önkormányzattól
6. d.) társadalombiztosítástól
7. e.) egyéb, ebből 1%........... 83 73
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 495 4 415

9. 3. Közhasznú tevékenységből 
származó bevétel 1 712 644

10. 4. Tagdíjból származó bevétel 1 845 1 984
11. 5. Egyéb bevétel 1 534
12 B. Vállalkozási tevékenység bevétele - -
13. C. Összes bevétel (A.+B.) 5 136 7 650

14. D. Közhasznú tevékenység 
ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 3 674 5 953

15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 942 5 375
16. 2. Személyi jellegű ráfordítások
17. 3. Értékcsökkentési leírás 90 90
18. 4. Egyéb ráfordítások 642 488
19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
20. 6. Rendkívüli ráfordítások

21. E. Vállalkozási tevékenység 
ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) - -

22. 1. Anyagjellegű ráfordítások
23. 2. Személyi jellegű ráfordítások
24. 3. Értékcsökkenési leírás
25. 4. Egyéb ráfordítások
26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
27. 6. Rendkívüli ráfordítások
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Magyarországi Tájházak Szövetsége
3325 Noszvaj Honvéd út 4
Adószám: 18441608-1-10
Bírósági nyilvántartási szám: Pk.63,434/2002/10

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszá-
molójának eredmény kimutatása
2012. 01. 01. – 2012. 12. 31.

II.
      Adatok ezer forint-bankban

Tájékoztató adatok

Kelt: 2013. március 18.
      P.H

 A szervezet 
képviselője

33 A. Személyi jellegű ráfordítások -
34 1. Bérköltség -
35 Ebből: megbízási díjak -
36           :Tiszteletdíjak -
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések -
38 3. Bérjárulék -
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások -
40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás -
41 D. Továbbutalt támogatás -

s. sz.                                  
A tétel megnevezése

Előző év Előző 
év/évek
helyesb.

Tárgyév

28 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 3 674 5 953

29 G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)

30 H. Adófizetési kötelezettség

31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

32 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (a.-D.) 1 462 1 697
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Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

2012. 01. 01. – 2012. 12. 31.
sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év hb. Tárgyév

1. A. Befektetett eszközök (2-5.sorok) 186  97

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK    

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 186  97

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖK    

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
ÉRTÉKHELYESB.    

6. Forgóeszközök ( 7-10.sorok) 2 568  2 892

7. I. KÉSZLETEK    

8. II. KÖVETELÉSEK 533  492

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK    

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 035  2 400

11. C. Aktív időbeli elhatárolások    

12. ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK)ÖSSZESEN 
(1+6+11 sor) 2 754  2 989

13. D. Saját tőke (14-19.sorok) 742  2 439

14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 598  598

15. II.TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY -1 318  144

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK    

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK    

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL    

 (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 1 462  1 697

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL    

20. E. Céltartalékok    

21. F. Kötelezettségek (22-23.sorok) 2 012  550

22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK    

23. II. RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 2 012  550

24. G. Passzív időbeli elhatárolások    

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(13-20+21+24.SOR) 2 754  2 989
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A közös ügy: Erdély tájházai

Határok nélkül – Magyar tájházak Erdélyben címmel rendezett közös 
konferenciát a Magyarországi Tájházak Szövetsége és a 

Kriza János Néprajzi Társaság

A szakmai szervezetek 2012. március 8. és 9. között, Kolozsváron rendezték meg ta-
nácskozásukat, melynek témája az erdélyi tájházhálózat és a határon átívelő együtt-
működés volt. 
 A résztvevőket Jakab Albert Zsolt, a Kriza Társaság elnöke köszöntötte. Beveze-
tőjében elmondta, hogy az erdélyi tájházügy először 1999-ben, a Szatmár megyei 
Bogdándon megrendezett konferencián került a tudományos érdeklődés előteré-
be, ahonnan azóta sem került ki, hisz számos erdélyi múzeum számon tartja, sőt 
gondozza a környező tájházakat. 
 A konferencia résztvevőit Magdó János kolozsvári magyar főkonzul is köszön-
tötte, kifejezve örömét a széles körű együttműködést illetően. Köszöntőjében arra 
is kitért, hogy a konferencia a Magyar Kormány erkölcsi és anyagi támogatásával ke-
rült megszervezésre, finanszírozását a Nemzeti Együttműködési Alap biztosította. 
Ezt követően Hegedűsné Majnár Márta, a Tájházszövetség ügyvezető elnöke szólt 
a résztvevőkhöz, s arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervezet a Kárpát-medence 
összes tájházának érdekeit képviseli, így az erdélyi tájházakkal való együttműködés 
különösen fontos a szövetségnek. 
 A köszöntők után az Erdély virágai – Egy kutatás pillanatképei című vándor-
kiállítás megnyitója következett. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke és a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese megnyitójában 
elmondta, hogy a kiállítás a Skanzen 2006 és 2011 között az OTKA támogatásá-
val folytatott, Erdély számos vidékére kiterjedt néprajzi kutatásának eredményeit 
ismerteti, elsősorban fotók formájában. Bereczki Ibolya kiemelte, hogy az erdélyi 
tájházak ügye összefonódik a népi építészet és életmód kutatásának kérdéskörével. 
A témával 2006 óta a Skanzen kiemelten foglalkozik, hiszen határozott célja, hogy 
az erdélyi kollégák egyetértésével és velük szorosan együttműködve szülessen meg 
az erdélyi épületegyüttes Szentendrén. 
 A konferencia nyitóelőadását Pozsony Ferenc akadémikus, a Kriza Társaság 
tiszteletbeli elnöke tartotta. Részletes tudománytörténeti ismertetőjében sorra 
vette az erdélyi népi építészet és a szabadtéri néprajzi muzeológia kutatásainak 
eredményeit. Erdélyben a 19. század vége óta folyamatosan alakulnak kisebb skan-
zenek és tájházak, melyek száma mára meghaladja az ötvenet. Tötszegi Tekla, a ko-
lozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeum aligazgatója és muzeológusa a kalotaszegi Méra 
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tájházának megszületését és működését mutatta be a helyi közösségi hasznosítás 
kontextusában. Az ülésszak harmadik előadója, Bereczki Ibolya a magyarországi 
tájházhálózat kialakulását és működését ismertette. Előadásában kiemelte, hogy a 
most tíz éves Tájházszövetség rendszerbe foglalta a tájházak korábban szórványos 
hálózatát, s olyan fejlesztéseket kezdeményezett, melyek a szakmai jelleget erősítet-
ték, így a tájházak egyre inkább hiteles muzeális intézményekké, és egyúttal közös-
ségi térré válnak. Előadása után a konferencia filmvetítéssel idézte meg Kovács Pi-
roska személyét, aki a Máréfalvi Tájház vezetőjeként 2012-ben nyerte el az Európai 
Bizottság Európa Nostra Díját. 
 A konferencia második ülésszakában módszertani és regionális ismertetők követ-
keztek. Furu Árpád műemlékvédelmi szakmérnök a népi építészeti örökség szaksze-
rű megóvásáról tartott előadást. Vajda András néprajzkutató (Hagyományos Kultúra 
és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központja) a Maros megyei tájházak kataszterét 
ismertette. Páll István, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója a regionális skanzenbe telepí-
tett épületeket és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tájházait mutatta be.
 A harmadik ülésszakban további regionális ismertetők hangoztak el. Kinda 
István, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum muzeológusa a Pozsony 
Ferenc gyűjteményéből szervezett, zabolai Csángó Néprajzi Múzeum történetét, 
s a kolozsvári néprajzi képzésben betöltött szerepét ismertette. Szőcs Levente, a 
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Gyergyószentmiklósi Múzeum muzeológusa a Gyergyói-medence tájházairól tar-
tott előadást, Miklós Zoltán a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatója 
pedig az udvarhelyszéki tájházakat mutatta be.
 Felemelő volt látni, hogy az erdélyi területi múzeumok fiatal muzeológusai 
– akik mindnyájan a kolozsvári néprajzi tanszék termékeny szellemi műhelyéből 
kerültek ki – nemcsak munkájuknak, hanem egyenesen szívügyüknek tekintik a 
tájházak, néprajzi kiállítóhelyek ügyét. Az előadó kollégák mellett a konferencián 
15–20 érdeklődő egyetemista is részt vett, ami sejteti, hogy az erdélyi tájházak szak-
emberellátása a következő tíz-húsz évben is biztosított lehet.
 A konferencia másnapja Szonda István tájházvezető előadásával kezdődött, 
amely a Gyomaendrődi Tájház színes közművelődési munkájának jó gyakorlatát 
ismertette. Kéri Ildikó és Kéri Gáspár a magánfenntartásban működő gálospetri 
és szalacsi tájházak (Érmellék) működését mutatta be. Boldizsár-Zeyk Zsuzsa a 
Tordaszentlászlói tájház (Kalotaszeg) turisztikai programjairól, Vura Ferenc pe-
dig a Várasfenesi tájház (Fekete-Körös völgye) identitáserősítő szerepéről tartott 
előadást. A saját, pusztinai tájházában élő Nyisztor Tinka ugyancsak a nemze-
ti identitás-megtartó tájházi funkcióra hívta fel a figyelmet, ahogy Balázs-Bécsi 
Györgyi, a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány elnöke is ezt emelte ki a Kallós 
Múzeum ismertetésekor. 
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 Az utolsó előadó, Eugen Vaida a nagyszebeni központú Reteaua Colectiilior 
si Muzeelor Etnografice Satesti Particulare Din Romania nevű szervezet elnöke 
volt. A RECOMESPAR, vagyis a Romániai vidéki néprajzi magánmúzeumok és 
gyűjtemények szövetsége 2012-ben jött létre, a magyar Tájházszövetség mintájára.  
A szervezet – melyhez több erdélyi magyar magán tájház is csatlakozott – egy euró-
pai magángyűjteményi hálózat (adatbázis) létrehozásán dolgozik. 
 A konferencia zárszavában Pozsony Ferenc kitért a tájházszervezés legfonto-
sabb elemeire: az akkreditált intézményi háttér szükségességére, a műemléki és 
muzeológus szakemberekkel való konzultáció fontosságára, a közönségkapcsolat 
megszervezésére, az identitáserősítés feladatára, valamint a tudásátadás és a turisz-
tikai hasznosítás lehetőségeire. 
 A záró ülésszakot szakmai kirándulás követte. A résztvevők megtekintették Kal-
lós Zoltán alapítványi múzeumát Válaszúton, majd az észak-mezőségi Feketelak 
faluházába látogattak el. Kallós Zoltán és a Kallós alapítvány vezetői, Balázs Bécsi 
Gyöngyi és Balla Ferenc Válaszúton a gyűjtemény legszebb darabjait, az elhelye-
zés és bemutatás különböző módjait, az alkalmazott műtárgyvédelmi eljárásokat is 
megmutatták a résztvevőknek az emlékezetes tárlatvezetés keretében.
 A konferencia szép példája volt a folyamatosan bővülő Kárpát-medencei 
tájházhálózat, és az azt segítő szervezetek együttműködésének, amely – reménye-
ink szerint – nem egyszeri, hanem egy folyamat első állomása.

Bihari-Horváth László
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A vas az úr
Megnyitották az Induljunk a kályhától! Szép tárgyak dicsérete című időszaki 

kiállítást a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

Múlt héten ért véget a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Képzési Központjában a Kiállításrendezés A–Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a 
közoktatás szolgálatában című képzése. A négyhetes előadássorozaton és gyakor-
lati órákon 18 jelentkező vett részt, és feladatul kapták, hogy a tanfolyam végére 
rendezzenek a Skanzen Pont Itt nevű kiállítótermében egy kiállítást. A hallgatók 
egy öntöttvaskályhát választottak ki az intézmény Néprajzi Látványtárából, e köré 
építették föl a kiállítás koncepcióját.
 Március 21-én nyílt meg az Induljunk a kályhától! Szép tárgyak dicsérete című 
időszaki kiállítás, melynek, a képzésen résztvevő, Nagyné Majláth Emese volt a ku-
rátora. A megnyitón a kurátor köszöntötte a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum főigazgatóját, dr. Cseri Miklóst, a főigazgató-helyettest, dr. Bereczki Ibolyát, 
a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ igazgatóját, Káldy Máriát, az Országos 
Műszaki Múzeum Öntödei Múzeumának nyugalmazott igazgatóját, dr. Lengyelné 
Kiss Katalint, továbbá a kiállítás készítőit és a meghívottakat.
 Dr. Cseri Mikós főigazgató a megnyitón hangsúlyozta, hogy az elkészült kiállítás 
tartalmilag és látványvilágában is szédületes fejlődést mutat. Kijelentette, hogy nagy 
kohéziós erőt teremtett a tanfolyamon résztvevők között a kurátor kiválasztása és a 
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közös munka. Reményét fejezte ki, hogy 
a csapat széleskörűen fogja hasznosítani a 
képzésen tanultakat. 
 Dr. Lengyelné Kiss Katalin megnyi-
tószövegében elmondta, hogy a helyszín, 
a tárgy és a kiállítás témája közel áll a szí-
véhez. Visszaemlékezett, hogy 1998-ban 
Sabján Tiborral egy napon nyitottak az 
öntöttvas dicséretére két kiállítást: a polgá-
ri enteriőr kályháit az Öntödei Múzeum-
ban, a takaréktűzhelyeket pedig a Skan-
zenben lehetett megnézni. Kifejtette, hogy 
különleges kulturális emlékek az öntöttvas 
használati tárgyak, mert, amellett, hogy az 
ipari múltunknak szép emlékei, ma már 
egy alig meglévő, illetve erősen átalakuló 
mesterségnek a tanúi. Dr. Lengyelné Kiss 
Katalin szerint a kiállított öntöttvaskályha még abból az időből származik, amikor a 
kályháknak a formába öntése 79 öntödében zajlott (Felvidéken, Erdélyben, Kárpátal-
ján és Bánságban), ezek közül több mint egy tucat kereskedelmi öntvényeket is gyár-
tott: építészeti elemeket, húsdarálót, viharágyút. Megmagyarázta, mi a különbség az 
acél, az öntött- és a kovácsoltvas között: az öntöttvasnál a mintát kell művészi szinten 
megformálni, a kovácsművességben egyénileg gyárt le darabokat a kovácsmester. El-
mondása szerint ma már alig találunk olyan mestert, aki egy-egy darabot restaurálni 
tudna. Majd rátért a kiállítás központi figurájára, a Kalánban gyártott reggeli kályhára 
és a kiállítás szépségeire: reggeli előtt a kályhára lehetett rakni a teát, a kávét, almát 
aszaltak, krumplit sütöttek rajta. Szerinte az installáció vöröse szépen rímel azzal a tény-
nyel, hogy ezek a kályhák tűzben születtek. Jó ötletnek tartotta, hogy a Skanzenben 
május 12-éig megtekinthető a kiállítás, mert így az intézménybe látogatók a múzeum 
egész területén a kályhákat fogják keresni.  Dr. Lengyelné Kiss Katalin visszaemléke-
zett, hogy a Sajó-parti kisvárosban cseperedve azt hitte, hogy tűzmanók és tündérek 
táncolnak a fölhevített vaskályhán, de később öntőmérnökként rájött, miből is készül 
a kályha. Végezetül kijelentette, hogy aki belemerül az öntöttvas világba, az óhatatlanul 
a becsülője és értékelője lesz az ipartörténetünk e szép szeletének. 
 A kiállítás látványvilágát Erdős Aranka készítette. A képzést a TÁMOP 3.2.8. 
Múzeumok mindenkinek – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése programja 
támogatta. 

Gazsó Hargita
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A Felemelő Század 
vándorkiállítása a Dél-Dunántúlon

Hosszú vándorlás után ismét a Dél-Dunántúlon látható „A Felemelő Század” te-
matikus évad 2010–2011. keretében, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyar-
országi Tájházak Szövetsége közös szervezésében és rendezésében megvalósult:  
A paraszti polgárosodás tárgyi világa – Nemzeti jelképek a magyarországi tájházak-
ban című kiállítás. 

Bemutatásának eddigi helyszínei voltak a régióban:
Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, Szenna  (2010.10.30-2010.11.14.)
   Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár (2010.11.16-2010.12.17.)   

 2013-ban visszatért, hogy Tolna és Somogy megyében vándoroltathassuk, 
érintve Baranyában az orfűi Medvehagyma Fesztivált, ahol több ezres érdeklődő 
láthatja két nap alatt.

 A februárban érkezett vándorkiállítást először Szekszárdon, a Wosinszky Mór 
Múzeum fogadta, majd Sárpilis, onnan április 14-től Orfűre került. Április 20-ára 
már Bátára a 10. Hímestojás Fesztiválra érkezik.
 A február 14-én Szekszárdon, a Wosinsky Mór Múzeumban és április 14-én 
Orfűn, a Medvehagyma Fesztivál keretében tartott kiállítás megnyitókat élénk ér-
deklődés kísérte. Mind a két helyszínen dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnö-
ke tartott megnyitó beszédet. Bár az orfűi megnyitóra csak délután került sor, de az 
önkormányzat előadótermében felállított kiállítást már délelőtt népes vendégsereg 
tekintette meg, köztük ismert közéleti személyiségek is. 
 Sárpilisen, a helyi születésű dr. Balázs Kovács Sándor, a Wosinsky Mór Múzeum 
néprajzosa ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a Kárpát-medence számos települé-
sét már megjárt vándorkiállítást.
 A tárlat további útvonala a régióban: Báta, Nagymányok, Marcali, Szakcs, 
Nagyatád lesz. A körút 2013 decemberében Csurgón zárul.

Kapitány Orsolya
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A szekszárdi kiállítás megnyitó után

A vándorkiállítást a Medvehagyma Fesztiválra érkezők is megtekinették 
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Búcsú bihari tagunktól, Szabó Károlytól

A Tájházi Hírlevélben éppen öt éve, 2008-ban olvashattunk először Szabó Károly 
biharkeresztesi magángyűjteményéről. Szomorú alkalomból írunk ismét róla. A gyűjte-
mény örökké jókedvű tulajdonosa, kedves tagtársunk 2012. december 10-én elhunyt. 
 Szabó Károly nemcsak éltette, hanem szó szerint benne is élt a gyűjteményben. 
Otthona volt a „tájház”, és élete a gyűjtemény. Sorsa tárgyiasult, háza életre kelt. Táj-
házzá élesztette, hogy minden keresztesivel, minden biharival megoszthassa gyűjtemé-
nye iránt érzett szeretetét. Az érzést, ami beszédre bírta a néma tárgyakat, ami megszó-
laltatta a hangtalan házat. És valóban, a tájházak lelke az érző ember. A biharkeresztesi 
tájház lelkét most visszavette a Teremtő. Nyugodjon békében! 
 Szabó Károly 1951-ben született. Gyűjtőszenvedélye már gyermekkorában fel-
lobbant. Sokáig világháborús fegyvereket, egyenruhákat, kitüntetéseket gyűjtött. 
Ifjúként molnárnak tanult, majd malmokban dolgozott. Gyűjteménye az 1990-es 
években kezdett gyarapodni, amikor „maszek redőnyösnek” állt, és az apró bihari 
falvak öreg házaiból, sötét padlásairól mentette a menthetőt. Háromezer darabos 
gyűjteményét 2007-ben nyitotta meg a látogatók előtt. Lakóházában félenteriőrök, 
egy jelentős rádió- és egy szép citeragyűjtemény, melléképületében felszerelt ko-
vácsműhely, udvarán pedig mezőgazdasági gépek kaptak helyet. A „felgyűjtött 
mindennapok” ünneppé váltak „tájházotthonában”. Az ünnep most gyásszá válto-
zott, de annak reménye, hogy Szabó Károly örökségét méltó módon fogja őrizni 
Biharkeresztes közössége, lassan emlékké szelídíti fájdalmunkat. 

Bihari-Horváth László

Szabó Károly rádiógyűjteménye előterében
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A kovácsműhely ajtajában

Barátokkal a tájházakadémián
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Babos Dezső: 
Helyreállított népi műemlékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

2012

A Milani Kft. kiadásában jelent meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az 
ismert műemlékvédő-helyreállító szakember által összeállított megyei körkép, 
amely 128 oldalon 30 település helyreállított népi műemlékeit mutatja be 192 
fekete-fehér fotóval illusztrálva. A kötet bevezetője – melyet a készülő Népi 
Műemlékek Enciklopédiája szerzőinek nevében szintén Babos Dezső jegyzett – 
áttekinti a megye népi műemlékvédelmi eredményeit 1990-2008 között. A könyv 
beszerzésének lehetőségeiről az interneten célszerű tájékozódni.

Szablyár Péter
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Emlékeztető

Készült a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségi üléséről, amelyet 2013. 
február 1-jén Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatási épületében 
tartottunk.

 Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Füzes Endre, 
Danter Izabella, Andó György és Bihari Horváth László.

 Első napirendi pontként dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte az elnökség és a 
FB megjelent tagjait, s őszinte sajnálatát fejezte ki Füzes Endre tiszteletbeli elnökünk 
betegség miatti távolmaradásáért, mindannyiunk nevében mihamarabbi gyógyulást 
kívánva számára. A jelenlévők az előzetesen kiküldött napirendet elfogadták. 
 A napirendi pont keretében Hegedűsné Majnár Márta ismertette, hogy új tag-
ként Simor Eszter (Siklós), Torma Márta (Jászkisér), Gál Sándor (Pánd), Veilandics 
Eszter (Rábacsécsény) és Kantó Károlyné (Dör) jelezte egyéni tagként belépési 
szándékát.  A tagság soraiba csatlakozni kívánók rövid bemutatását követően az el-
nökség egyhangúlag megszavazta mind az öt jelentkező egyéni tagként felvételét a 
Tájházszövetségbe.

 Második napirendi pontként a 2013. évi munkaterv egyeztetésére, pontosítá-
sára került sor.
Sor-
szám Esemény Helyszín Időpont Felelős

1 Határok nélkül – Magyar 
tájházak Erdélyben Kolozsvár március 8-9. dr. Bereczki Ibolya

2 Jubileumi konferencia Szentendre március 22-
23. dr. Bereczki Ibolya

3 Közgyűlés Szentendre március 23. Hegedűsné Majnár 
Márta

4 I. Elnökségi ülés Szentendre február 1. Hegedűsné Majnár 
Márta

5 II. Elnökségi ülés Létavértes június 21. Bihari Horváth László

6 III. Elnökségi ülés Kiskőrös november 
22-23.

Hegedűsné Majnár 
Márta
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 Harmadik napirendi pontként dr. Bereczki Ibolya elnök ismertette a „Határok 
nélkül – Magyar tájházak Erdélyben” című március 8–9-i kolozsvári konferencia 
programját, melyet az emlékeztetőhöz mellékletként csatolunk. A konferenciához a 
Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiumának pályázati tá-
mogatása biztosít forrást. Erdélyi partnerünk az esemény megvalósításában a Kriza 
János Néprajzi Társaság. Az elnökség tagjai számára utazási költségét, valamint kollé-
giumi szintű szálláshelyet a konferencia időtartamára biztosítani tudunk.

 Negyedik napirendi pontként dr. Bereczki Ibolya elnök a Tájházszövetség 10. 
évfordulója apropóján, március 22–23-án rendezendő – „A tájházak és a helyben 
megőrzött műemlékek a vidék fejlesztéséért” c. szakmai konferenciáról tartott tájé-
koztatást. A kétnapos rendezvény áttekinti a Tájházszövetség alapítása óta eltelt tíz 
esztendő történéseit, értékeli eredményeit. Az előadásokkal és a tervezett szakmai 
kerekasztal beszélgetés révén szeretnénk továbbgondolni a tájházak jövőjét, a hazai 
és európai fejlesztési lehetőségeket, a hazai nemzetiségek és a határon túli tájházak 
együttműködésének új lehetőségeit. 

Sor-
szám Esemény Helyszín Időpont Felelős

7 XI. Országos Találkozó Decs október 
3-4-5.

Hegedűsné 
Majnár Márta

8 Szlovák Tájházvezetők 13. 
Országos Találkozója 

Pilisszent-
kereszt április 13. Andó György

9 Észak- és Közép-magyarországi 
Regionális Fórum Boldog április 19. Kovács Edina

Berecz Lászlóné

10 Kelet-magyarországi találkozó Létavértes április 26. Bihari Horváth 
László

11 Múzeumok Majálisa NEMZETI 
MÚZEUM május11-12. Hegedűsné 

Majnár Márta

12 Észak-dunántúli Regionális 
Fórum Felpéc május 25. Horváth Attila

13 Dél-dunántúli Regionális  
Fórum Szederkény június 14. Kapitány Orsolya

14 Szlovákiai tájház találkozó
„Hagyomány és érték” Vágsellye július 3. Danter Izabella

15 Dél - alföldi Regionális Fórum Gyomaendrőd július 26. Szonda István

16 „Vajdasági magyar tájházak 
múltja, jelene, jövője”

pályázattól 
függ szeptember Raj Rozália

17 Közép-dunántúli Regionális 
Fórum Bakonybél október 18. Czeglédi Ákos
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 A tanácskozásnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferenciaközpontja ad ott-
hont Szentendrén. 
 Az eseményen az elnökségi tagok régiónként 10 perces időtartamban össze-
gezhetik az elmúlt tíz évet, kérjük úgy készítsék el beszámolóikat, hogy alkalmas 
legyen a Tájházi Hírlevélben történő megjelentetésre is!
 A konferencia megvalósulásához a Nemzeti Kulturális Alap, továbbá a Nemzeti 
Együttműködési Alap nyújt támogatást. Az előadók és az elnökségi tagok számára 
útiköltség térítést valamint szállást, a résztvevőknek pedig a szakmai eseményen 
történő térítésmentes részvételt, valamint étkezést tudunk biztosítani. A részletes 
programtervezetet az emlékeztetőhöz mellékletként csatoltuk.

 Ötödik napirendi pontként a március 23-i ünnepi közgyűlés napirendjét egyez-
tette az elnökség. Az előzetesen kiküldött meghívó tervezethez képest eltérés, hogy 
a konferencia programjához történő alkalmazkodás miatt a szokásostól később, 10. 
30-kor, ill. határozatképtelenség esetén 11. 30-kor kezdődik a közgyűlés. A meghí-
vóban a gyülekezési időszakra tervezett kiállítás megnyitására, megtekintésére már 
előző nap sor kerülhet. A napirendi pontokban egyéb változás nem történik.
 Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök a közgyűlési beszámoló tartalmának 
megvitatását kezdeményezte a következő témakörök szerint:
–  elnökségi ülések 

2012. február 24.   Budaörs
2012. június 1.  Hosszúhetény
2012. augusztus 31.  Szentendre

–  2012 május 19 – 20.: Múzeumok Majálisa
–  Határainkon túli magyar nyelvterületi tájházak eseményei:
 „Hagyományok és értékek X.” szeminárium, 2012. szeptember 12., Szklabonya
 Magyarországi Szlovák Tájházvezetők XII. Országos Konferenciája, 2012.  

június 9., Sóskút.
–  Magyarországi regionális találkozók:  

Hagyományőrző Nap – „Alkotók a tájházakért”, Recsk, 2012. május 27.  
(A hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület szervezésében.)
X. Dél-dunántúli Regionális Találkozó, Somogyszob, 2012. június 2.
Észak-Dunántúli Regionális Találkozó, Bogyoszló, 2012. június 9.
Dél-Alföldi Regionális Találkozó, Gyomaendrőd, 2012. július 27.

–  X. Országos Találkozó, 2012. október 4-7., Hajdúböszörmény
–  Folytatódott a „Felemelő század – A paraszti polgárosodás tárgyi világa” 

időszaki és vándorkiállítása – erről Szonda István készít összegzést, ill. a Tájházi 
Hírlevélben is közzétehető tájékoztatót.
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–  A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet felhívására 
„Szedte, vette, teremtette! – Gazdanapok tájházakban” címmel megvalósult 
projektötletünk részeként 2012. augusztus 17–25. között hazánk hat településén: 
Fertőhomokon, Szentendrén, Nagykörűn, Vésztő – Mágoron, Noszvajon mező-
gazdasági, kulturális, gasztronómiai rendezvények megvalósítása.

–  A Skanzen Ház, mint tájházi információs központ működtetése.
–  Tájházi Hírlevél 4 alkalommal jelent meg a NEA támogatásával.
Internetes megjelenéseink – www.tajhaz.hu, Facebook
–  Az „Év tájháza” pályázatot ebben az évben is meghirdettük. A kitüntető  díjat 

jelző táblát és a 100 ezer Ft pénzjutalmat az Országos Találkozón vehette át a 
Nagymányoki Tájház.

–  A Szövetség gazdálkodása a 2012-es évben, a szanálási folyamat sikeres befejezése. 
–  Kapcsolataink, partnerségeink jellemzői a 2012-es évben: 

 Hatodik napirendi pontunk témája az „Év tájházvezetője” elismerés odaíté-
lése volt. 
 A jelenlévők közül Dr. Bereczki Ibolya elnök tett javaslatot, mégpedig a 
Hosszúhetényi Tájház vezetőjére, Bakóné Poór Gabriellára. Indoklása szerint a 
2012. évi „Év tájháza” címre esélyesként pályáztak, egyetlen területen volt hiányos-
ság felfedezhető, melyet a tájházvezető néhány hónapon belül eredményesen orvo-
solt. Tevékenységük példaértékű, az elismerést megérdemlik! Az elhangzottakkal 
az elnökség egyetértett, a javaslatot egyhangúlag fogadta el. 
 Hegedűsné Majnár Márta feladata írásban tájékoztatni az elnökség döntéséről a 
díjazottat és meghívót küldeni számára ill. munkáltatójának a közgyűlésre, ahol 
sor kerül a díj ünnepélyes átadására. (A serleg , a virág és az oklevél elkészítése, beszer-
zése ugyancsak Hegedűsné Majnár Márta feladata.)

 Hetedik napirendi pontként az előzetesen megküldött felhívást elfogadva az 
április 27-i Tájházak Napjáról egyeztetett az elnökség. Miután a „Vidékjáró” prog-
ram tematikáját összefogó Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetség a hatékony 
PR és marketing érdekében február 8-ra konkrét programokat kér, nagyon fontos, 
hogy az elnökségi tagok ösztönözzék régiójuk tájházait, hogy a február 28-ig kért 
visszajelzés helyett korábban hozzák meg döntésüket részvételi szándékukról!

 Nyolcadik napirendi pontként a Szövetség pénzügyi helyzetének áttekintése 
volt a téma. Jelenleg a Tájházszövetség folyószámláján 1 911 507.- Ft van, ebből 
február 20-ig a NEA működési pályázatunkat, majd március 30-ig a szakmai pályá-
zatunkat kell megvalósítanunk. Az év további részében a tagdíjbevétel ill. a 2013. 
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évre benyújtott működési pályázat szolgáltathat alapot a szövetség gazdálkodásá-
hoz. Szablyár Péter felé fennálló hátralékunk következményeként zajló pénzügyi 
konszolidációt a 2012-es év folyamán sikerrel lezárhattuk, a szövetség a 2013-as 
évet tiszta lappal kezdhette.  

 Nyolcadik napirendi pontként a Tájházi Hírlevél 2013. évi tartalmára vonat-
kozó előterjesztést a következők szerint fogadta el az elnökség:
2013. 1. (március vége)
–  A Tájházak Napja program helyszínei és eseményei
–  Kolozsvári Konferencia
–  A Vágsellyei tájház bemutatása
–  Az erdélyi tájházak katasztere
–  Mérleg, eredmény kimutatás közzététele
–  FB beszámolója a 2012. évi munkáról
–  Szakmai beszámoló a 2012. évi munkáról
–  Új honlap feltöltéséhez anyaggyűjtési felhívás
2013. 2. (június vége)
–  Bemutatjuk az „Év tájházvezetőjét”
–  Beszámoló a jubileumi konferenciáról 
–  Új honlapunk (www.tajhazszovetseg/vagy tajhazak.hu) bemutatása és ajánlása
–  Múzeumok Majálisán
–  Pályázati felhívás az „Év tájháza” cím elnyerésére
–  A Taksonyi tájház bemutatása
–  Beszámoló megvalósult regionális találkozókról
–  Beszámoló a Tájházak Napjáról
–  Országos találkozó felhívása
2013. 3. (szeptember vége)
–  Nagyfödémesi tájház bemutatása
–  Beszámoló megvalósult regionális találkozókról
–  Válogatás az „Év tájháza” pályázat anyagai közül
2013. 4. (december)
–  Beszámoló az országos találkozóról
–  Karácsonyi, újévi köszöntő
–  Nemzetiségi tájházaink éves munkájáról
–  Az év legjobb gyakorlatainak (best practice) bemutatása
–  Marketing tevékenységeink eredménye (új honlap, Facebook, FATOSZ-szal és 
más szervezetekkel való együttműködések…)
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 Tizedik napirendi pontként az egyebek napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya 
kérte, hogy a készülő honlapunkhoz február 10-ig az elnökség adjon ötleteket, java-
soljon mintaként használható linkeket, friss, modern szemléletű weboldalakat.
 Kapitány Orsolya kérte, hogy a honlapon a regionalitás feltétlenül jelenjen meg.
 Az elnökség több tagja is jelezte, hogy a domain név (www.tajhazszovetseg.
hu) nem biztos, hogy a legszerencsésebb választás, meg kellene próbálni a www.
tajhazak.hu névre történő módosítást.
 A saját honlap működtetése nagy felelősség, csak akkor van értelme, ha tartal-
mát rendszeresen tudjuk frissíteni. Czeglédi Ákos javasolt egy könyvtáros hölgyet, 
aki korábban a Palóznaki Tájháznak is munkatársa volt, hogy ő alkalmas lenne a 
korrekt és gyakori tartalomfrissítésre. Az elnökség felhatalmazta, hogy tárgyaljon 
vele a feladat ellátásáról és a díjazási elvárásairól.
 Dr. Bereczki Ibolya tájékoztatta az elnökséget, hogy ugyancsak a NEA szakmai 
pályázatból rendelkezésre áll egy részösszeg az erdélyi tájházak kataszterének elké-
szítésére. Az elnökség tagjai közül Szonda Istvánt és Bihari Horváth Lászlót kérte 
meg, hogy segítsenek számára az anyaggyűjtésben és feldolgozásban, valamint a 
nyomdai előkészítésben. 
 További lehetőségünk, ill. pályázati kötelezettségünk az ünnepi közgyűlésünkig 
a Tájházszövetség tíz évét bemutató fotó ill. poszter kiállítás elkészítése. Ehhez az 
elnökségtől február11-ig várunk a saját régiójuk elmúlt tíz évének leglényegesebb 
történéseiről szóló 500 karakternyi szöveget és jó minőségű fotókat.  (Az anyagokat 
dr. Bereczki Ibolya és Szonda István e-mail címére: ibo0530@gmail.com ; tajhaz@
internet-x.hu kérjük elküldeni!)
 Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök megkérte Páll Istvánt, a Felügyelő 
Bizottság jelenlévő tagját, hogy segítse a kárpátaljai magyar tájházakkal történő 
kapcsolatfelvételt. Páll István válaszában ígéretet tett arra, hogy az Ungvári Szabad-
téri Múzeumon keresztül próbálja kezdeményezni az együttműködést.
 Dr. Bereczki Ibolya javasolta, hogy Szablyár Péter korábbi ügyvezető elnököt a 
szövetség terjessze fel állami kitüntetésre, ehhez Szonda István segítségét kérte, aki 
támogatásáról biztosította.
 Kapitány Orsolya jelezte, hogy Szablyár Péter részéről merült fel egy ötlet, 
miszerint a Tájházi Hírlevélben hasznos lenne az elmúlt 10 évet statisztikai 
szempontból is összegezni. Az elnökség Bihari Horváth Lászlót kérte fel, hogy a 
debreceni egyetem néprajzosainak bevonásával próbálja meg ezt az összegzést a 
következő hírlevél megjelenéséig elkészíttetni. Amennyiben nem tudja vállalni, 
Czeglédi Ákos kérdezze meg könyvtáros ismerősét, hogy eleget tudna-e tenni 
egy ilyen felkérésnek.



77

Tájházi Hírlevél • 2013. 1. szám

 Dr. Bereczki Ibolya az elnökség nevében megköszönte Kapitány Orsolyának 
és Matucza Ferencnek a Tájházi Hírlevél 2012-es számainak szerkesztését, gon-
dos elkészítését. 
 Végezetül ugyancsak az elnök asszony gratulált mindannyiunk nevében Berecz 
Lászlóné elnökségi tagunknak - aki egyben a Matyó Népművészeti Egyesület elnö-
ke -, a matyó örökség UNESCO listára történő felkerüléséért.
 A házigazda Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak ezúton is köszönjük helyet és a 
rendkívül szíves vendéglátást!  

Összeállította: 
Hegedűsné Majnár Márta

Noszvaj,  2013. február 04.
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Pályázati felhívás
 „Az Év tájháza” cím elnyerésére

A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem előtt tartva – a 
hazai tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése 
és a gyűjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek áldozatos tevékenységé-
nek elismertetése érdekében meghirdeti pályázatát az „Az Év tájháza” cím elnyeré-
sére. A pályázaton azok a tájházak vehetnek részt, amelyek fenntartói jogi tagként, 
vagy képviselői egyéni tagként a Tájházszövetség tagjai. A címért az a tájház indul-
hat, amelyik a 2012. évben muzeális intézményi működési engedéllyel rendelke-
zett, és az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) felé statisztikai adatszolgál-
tatási kötelezettségét teljesítette.
 Az „Év tájháza” kitüntető cím évente egy intézménynek adományozható. A díj 
100 000 Ft pénzösszegből és egy – a Tájházszövetség emblémáját és „Az Év táj-
háza 2013.” feliratot tartalmazó – táblából áll, amelyet a győztes az épületén kihe-
lyezhet. A díj átadására 2013 őszén a Tájházszövetség által szervezett XI. Országos 
Tájháztalálkozón (Decsen) kerül sor. 
 A folytonosság és esélyegyenlőség biztosítása érdekében a pályázatok tényada-
tait a 2012. év mutatói alapján, a mellékelt adatlap szempontjai alapján kell össze-
állítani, de a beérkezett pályázatok elbírálásában meghatározó jelentősége lesz a pá-
lyázó helyszíneket bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. A bizottság 
tagjait a Tájházszövetség elnöksége kéri fel saját soraiból.
 A pályázati űrlapot – lehetőleg nyomtatott betűvel vagy géppel kitöltve – 2013. 
augusztus 15-ig kérjük postai úton benyújtani egy eredeti és egy másolati példány-
ban, valamint CD-re vagy DVD-re írva, elektronikus formában zárt csomagolásban, 
a pályázó intézmény nevének és „Az Év tájháza” szövegnek a borítékon történő fel-
tüntetésével (Postacím: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, Magyarorszá-
gi Tájházak Szövetsége  3325 Noszvaj, Honvéd u. 4.)
 A kiírásnak nem megfelelő, hiányos, vagy határidő lejárta után érkezett pályáza-
tokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe, azokat nem őrzi meg, és nem küldi 
vissza. A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-20-438-1092-es számon, 
vagy a majnarmarti@t-online.hu címen kapható Hegedűsné Majnár Márta ügyve-
zető elnöknél.
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Várjuk pályázataikat!
 „Az Év tájháza”
pályázati adatlap

(a 2012. évi tény adatok alapján töltendő ki)

1.  A tájház neve:
2.  A tájház címe:
2.a  A tájház levelezési címe:
2.b A muzeális intézményi működési engedély száma, kelte:
2.c A muzeális intézmény működési formája (kérjük a megfelelőt bejelölni)
 közérdekű muzeális gyűjtemény:
 közérdekű muzeális kiállítóhely:
 egyéb: 
3.  A tájház vezetőjének neve:
4.  A fenntartó megnevezése, címe (önkormánzat, múzeum, egyesület, magán-
személy, egyéb:………………………………………………………………)
4.a  A fenntartó képviselője,  elérhetősége:
5.  A működés személyi ellátottsága, létszáma:
5.a  múzeumpedagógus, közönségszolgálati szakember: 
 kiállításőr, gondnok:               muzeológus:
 egyéb: 
 Kérjük jelölni, hogy fő-, rész-foglalkozásban, vagy eseti megbízással történik 

a foglalkoztatás. 
5.b  Foglalkoztat-e a tájház közcélú munka keretében munkatársakat? Ha igen, kér-

jük, mutassa be számukat, tevékenységüket (max. ½ A4-es oldal mellékelve)
5.c  Foglalkoztat-e a tájház önkénteseket? Ha igen, kérjük, mutassa be számukat, 

tevékenységüket (max. ½ A4-es oldal mellékelve)
6.  A ház bemutatása, leírása (max. 3 A4-es oldal mellékelve)
7. Rövid, maximum 500 karakter terjedelmű, a sajtó számára közrebocsájtható 

összefoglalás a tájházra, működésére, eredményeire vonatkozó legfontosabb 
információkról 

8.  A tájház kiállításainak (állandó, időszakos) bemutatása (max. 2 A4-es oldal 
mellékelve):

9.  A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1 A4-es oldal 
mellékelve)

10.  A tájház szerepe a településen folyó hagyományőrző, helyismereti tevékeny-
ségben (max. 1 A4-es oldal mellékelve)
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11.  A tájházban tartott rendezvények bemutatása (max. 2 A4-es oldal mellékelve);
12.  A tájház oktatási, ismeretátadási tevékenységének bemutatása (max. 1 A4-es 

oldal mellékelve
13.  Van-e honlapjuk (ennek címét kérjük megjelölni);
14.  A látogatószám adatai
 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, és annak megoszlása 
 (felnőtt, gyermek, kedvezményes, ingyenes):
15.  A műtárgynyilvántartásba vett tételek száma gyűjteményenként:
15.a  A leltározatlan tárgyak, dokumentumok száma gyűjteményenként:
16.  Adatbázis kezelő rendszerben (pl. MONARI) nyilvántartott tételek száma: 
 (Kérjük az adatbázis kezelő szoftver nevét is megadni)
17.  A 2012. évi gyarapodás mértéke:
18.  Az éves költségvetés főbb elemei:
19.  Jegybevétel :   eFt   
19.a  Egyéb bevétel (rendezvény, tábor, kiadvány, bolt):             eFt
20.  2012-ben végzett felújítások értéke (eFt):
21.  2012-ben végzett beruházás értéke (eFt):
21. b  Egyéb kiadások (eFt)
22.  A tájházban kapható magyar nyelvű kiadványok (szórólap, prospektus, levelező-

lap, TKM füzet, stb; ezekből 1-1 pld-t kérünk mellékelni);
23.  A tájházban kapható idegen nyelvű kiadványok (mint a 12. pontnál)
24.  A tájházban árusított ajándék- és élménymegőrző tárgyak:
25.  A tájház vendégkönyvének legfontosabbnak ítélt bejegyzése:
26.  A tájház legnagyobb erőssége, legemlékezetesebb része: (max. ½ A-.es oldalon)
27.  A tájház legsürgősebben fejlesztendő területe (állományvédelem, maga az épü-

let, kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvű tájékoztatás, stb.)
28.  Infrastruktúra kiépítettsége, állapota (WC-mosdó, ruhatár, tájékoztató táblák, 

idegen-nyelvű feliratok, akadálymentesítés, vagyonvédelem, max. 1 A4-es oldalon)
29.  Milyen pályázatokon vettek részt 2009-2010-ben, mekkora az elnyert összeg, 

mire fordították az elnyert összeget?
30.  Milyen pályázatokon vettek részt 2011-2012-ben, mekkora az elnyert összeg, 

mire fordították az elnyert összeget?
31.  „Az Év tájháza” pályázattal kapcsolatban kereshető személy
 neve:
 címe:
 beosztása:
 telefonszáma:
 e-mail címe:
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32.  A 2012. évi, EMMI-nek megküldött statisztika másolata (mellékelve)
33.  Fotódokumentáció a tájház kiállításairól, gyűjteményéről, programjairól 

(max. 15 kép, nyomtatásban és CD-re írva, elektronikusan mellékelve (jpg formá-
tumban, képenként 1-2 Mbyte méretben, a szerző megjelölésével, nyilatkozattal, 
hogy a szerző és a fotók jogtulajdonosa a fotók közléséhez hozzájárul)

………………………. 2013.  ……hó   ……nap

             P.H.

……………………
a pályázó képviselője



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

82

Tartalom

Dr. Bereczki Ibolya – Hegedűsné Majnár Márta: 
Tíz éves a Magyarországi Tájházak Szövetsége ............................................................................ 3

Bajnóczy-Kovács Edina: A Közép-magyarországi régió tájházai, 
eseményei az elmúlt 10 évben ......................................................................................................... 7

Horváth Attila: 10 éves a Tájházszövetség
Átfogó értékelés az Észak-dunántúli régióról ............................................................................. 12

Kapitány Orsolya: A Tájházszövetség tagjainak 10 éve 
a Dél-dunántúli Régióban .............................................................................................................. 19

Ando György: Hogyan működteti a hazai szlovákság a néprajzi gyűjteményeit?
A Legatum Nonprofit Közhasznú KFT is 10 éves!.................................................................... 29

Berecz Lászlóné: A Magyarországi Tájházak Szövetsége 
Észak-magyarországi Régió 2003–2013. .................................................................................... 38

Szonda István: 10 éves a Tájházszövetség – Dél-alföldi Régió ............................................... 40

Jaszmann Gabriella: Német Nemzetiségi Tájházak .................................................................. 42

Kajári Gabriella: „…megkaptam a hátszelet…, és akkor én el is indultam…”
„Az Év tájházvezetője” díj díjazottja 2013-ban .......................................................................... 46

Bakóné Poór Gabriella: Szakmai önéletrajz ............................................................................... 44

Jegyzőkönyv a Magyarországi Tájházak Szövetsége Közgyűléséről ...................................... 51

A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottságának beszámolója .................... 55

Bihari-Horváth László: A közös ügy: Erdély tájházai ............................................................... 60

Gazsó Hargita: A vas az úr ............................................................................................................. 64

Kapitány Orsolya: A Felemelő Század vándorkiállítása a Dél-Dunántúlon ........................ 66

Bihari-Horváth László: Búcsú bihari tagunktól, Szabó Károlytól ......................................... 68

Szablyár Péter: Könyvajánló .......................................................................................................... 70

Emlékeztető ...................................................................................................................................... 71

Pályázati felhívás .............................................................................................................................. 78


