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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 

 

Az idei nyarunk is mozgalmasan telt. A „Vendégváró tájházak” OKM-es pályázat 

eredményhirdetése ez évben is lehetőséget teremt több mint félszáz tájház 

fejlesztésének megkezdésére vagy folytatására. Az épületek felújítására benyújtott 

pályázatok nagy száma ismét felhívta a figyelmet a hazai tájház hálózat 

építményeinek kritikus állapotára, szakszerű megújításuk elodázhatatlanságára. 

 

Az elmúlt évi pályázatok elszámolása még mindig jelentős feladatot ad és sok 

türelmet igényel a lebonyolító szervezettől. A hiánypótlások és azok többszöri 

megismétlődése elkerülhető lenne a pályázati feltételek és elszámolási szabályok 

időbeli megismerésével és következetes betartásával. 

 

Nagy örömünkre a Norvég Civil Alap pályázatán sikeresen vettünk részt, régi 

vágyunk így megvalósulhat ez év negyedik negyedévében, a kétszer három napos 

„TÁJHÁZI  AKADÉMIA 2009” megrendezésével. E program sikere megala-

pozhatja további képzési programjaink megvalósítását, a tájház-vezetők ismere-

teinek  bővítésével házaink szakmai színvonalának növelését. 

 

Örömteli az a tény, hogy az „Év tájháza” pályázatra 3 pályamű érkezett. Ez – azon 

túl, hogy minősíti a tájházakat – azt is bizonyítja, hogy legszínvonalasabb házaink 

igénylik is  azt a szakmai megmérettetést, ami meghatározhatja helyüket a hazai 

élmezőnyben. A VII. Országos találkozónkon átadott díj reméljük méltó intézmény 

falára kerül. 

 

A Szövetség legnagyobb ünnepe Országos Találkozónk, amely ebben az évben 

ismét egy nevezetes jubileumhoz kapcsolódik: a Sóstói Múzeumfalu 30 éves 

évfordulójához. A Múzeumfalu már sokszor otthont adott rendezvényeinknek, 

regionális találkozók, tájházi műhelyek alkalmával. Bizonyosak vagyunk abban, 

hogy most is megkülönböztetett vendégszeretetükben lesz részünk, a szakmai nap 

előadásai és a szombati tanulmányi kirándulás a résztvevők épülésére fog 

szolgálni. 

 

A tájházak nyári szezonja nem döntögetett rekordokat, a gazdasági válság 

csökkentette a látogatószámot, az önkormányzatok szűkülő forrásaikból a 

korábbinál kevesebbet tudtak fordítani tájházaik fenntartására, fejlesztésére. Ennek 

ellenére a Szövetség ismertsége és elismertsége nőtt, amely talán segíthet e sajátos 

kisgyűjtemény-típus hosszú távú fennmaradásához! A közeli személyes találkozás 

reményében: 

 

Jósvafő, 2009. szeptember 4. 

                    Szablyár Péter 
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 VII. Országos Találkozó - SÓSTÓFÜRDŐ   

programja  

 
 

2009. szeptember 24. (csütörtök) 

 

18 óráig. Beérkezés és regisztráció a Sóstói Múzeumfaluban. Szállások elfoglalása.  

18.30 Vacsora a Sóstói Múzeumfaluban 

 

2009. szeptember 25. (péntek) 

 

„Látogatóból vendég” 

 

9.00  Ünnepélyes megnyitó. Seszták Oszkár megyei közgyűlési elnök, Bene János 

megyei múzeumigazgató, Vígh Annamária főosztályvezető OKM, 

Bereczki Ibolya tájházszövetségi elnöke, Páll István múzeumigazgató. 

 Az „Év tájháza” díj átadása 

10.00 Páll István: A Sóstói Múzeumfalu 30 éve 

10.30-10.50 Vígh Annamária: Látogatóbarát fejlesztések a magyar múzeumokban 

10.55-11.15 Cseri Miklós: A tájházak szerepe az értékek és a tudás közvetítésében 

11.20-11.40 Furkóné Szabó Marianna (idegenforgalmi szakreferens): A 

nyíregyházi bokortanyák idegenforgalmi hasznosításának eredményei 

 

11.40-11.50 Szünet 

 

11.55-12.15 Nagyné Bősze Katalin: Vendégváró tájházak a szabolcs-szatmár-

beregi térségben 

12.20-12.40 Szablyár Péter: Pályázati források a tájházak fejlesztésére 

12.40-13.10 Szonda István: Kiállítások és gyűjtemények megújítása a Dél-

Alföldön – A Tájházak a közösségért pályázat legjobbjai 

13.10-13.25 Vita 

 

13.30 Ebéd 

 

„A táji és építészeti értékektől a szakszerű működésig” 

 

14.30-14.50 Dobosyné Antal Anna: Épület-helyreállítás és értékmegőrzés a 

tájházakban 
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14.55-15.15 Pataky Emőke: Kelet-magyarországi tájházak műemlékes szemmel 

15.20-15.50 Holport Ágnes: A muzeális intézmények működési rendje – alapítás, 

működési engedély kiadása, a tájházakra vonatkozó szabályok 

15.55-16.15 Sári Zsolt: Az értékmentéstől az értékközvetítésig – egy kiskunsági 

ökotanya példája 

16.20-16.25 Csörnök Mariann: Az „Élő népművészet” c. web-es honlapon 

ingyenes megjelenési lehetőség tájházaknak 

16.25-16.35 B. Varga Judit: „Például a vizimalom….szakmaközi összefogás 

műszaki emlékeink megőrzésére és hasznosítására  

 

16.35-17.00 Bemutatkozások, prezentációk 

 

17.05-18.30 Látogatás a Sóstói Múzeumfaluban 

 

19.00 Vacsora 

 

2009. szeptember 26. (szombat) 

 

08.00-tól Autóbuszos tanulmányi kirándulás Szatmárban-Beregben. Útvonal: Sóstó 

–Szatmárcseke (temető) – Tiszacsécse (Móricz Emlékház) – Tarpa (szárazmalom, 

ebéd, szilvanapi fesztivál, pálinka lovagrendi felvonulás) – Csaroda (tájház, Árpád-

kori templom) – Tákos (paticsfalas templom, keresztszemes hímzés kiállítás) – 

Sóstó 

 

Kb. időbeosztás:  

 

8.00          indulás Sóstóról (90 km) 

10.00-10.20 Szatmárcseke (10 km) 

10.35-10.55 Tiszacsécse (25 km) 

11.30-12.00 Tarpa - szárazmalom 

12.05-13.30 ebéd  

13.30-14.30 szilvafesztivál, lovagrendi felvonulás (innen 15 km) 

14.50-15.20 Csaroda (5 km) 

15.35-16.00 Tákos (70 km) 

17.30 visszaérkezés Sóstóra kb.  

 

2009. szeptember 27. (vasárnap) 

 

hazautazás, fakultatív kirándulás 
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Vendégváró tájházak 

 
2009. július 21-én hirdette ki az Oktatási és Kulturális Minisztérium a hazai tájház-

hálózat fejlesztésének folytatására kiírt pályázatának eredményét. Az ez évben 

ismét igényelhető támogatás a 2008. évi „Tájházak a közösségért” pályázat 

programjainak folytatásaként segíti azokat a céltudatos fejlesztéseket,  amelyek 

hazai tájházainkat a korszerű, a 21. századi igényekhez igazodó, vendégváró, 

valódi muzeális intézményekké teszik. Az elmúlt évtizedben sok helyen az 

elnéptelenedő, korábbi infrastruktúrájukat fokozatosan elvesztő kistelepülések 

valós közösségi tereivé váltak a tájházak, a kiépülő falusi turizmus, és az erre épülő 

vidéki vendégforgalom is felfedezte ezeket a sajátos közművelődési-

identitásmegőrző központokat.  

 

A hazánkban található 340-360, a muzeális intézmények egy harmadát kitevő 

tájház és helytörténeti gyűjtemény gazdag műtárgyállománya fokozott 

állagmegóvásért, szakszerű nyilvántartásért kiált. Nem odázható el vagyon-, és 

villámvédelmük korszerűsítése, de ma már egy szerény információs pont, kulturált 

mellékhelyiség, folyamatosan frissített honlap sem nevezhető luxusnak az állandó 

karbantartásra, telente temperálásra szoruló népi építészeti emlékekben bemutatott 

kisgyűjtemények számára 

 

Ezeket a sürgető feladatokat kívánja 60 millió forinttal támogatni (a megvalósítás 

biztosítékaként szolgáló 10 % önrész mellett) az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium. A legkisebb támogatási összeg 200 ezer forint, az elnyerhető 

legnagyobb támogatási összeg elérheti a 2,5 MFt-ot. 

 

A gyűjteményeket befogadó épületek helyreállítását, állagvédelmét, többcélú 

közösségi tér szerepének kiteljesítését szolgáló „Látogatóból vendég” támogatási 

cél keretében 34 pályázó nyert támogatást. A projektek  zöme az épületek 

tetőszerkezeteinek felújítását, a házak külső-belső megújítását, a kiállító- és fogadó 

terek korszerűsítését célozza. 

 

Az „Ismerjetek meg bennünket” támogatási cél kiállítás-ismertetők kiadását, a 

műtárgyállomány leltározását, állagmegóvását, a kiemelkedő értékű tárgyak 

restaurálását szolgálja. 

 

Az „Oskolamester” támogatási cél az élet-hosszan tartó tanulás, a generációk 

közötti hagyományátadás programjait helyezi a középpontba. 

 

A pályázók közel 60 %-a korábban megkezdett fejlesztéseinek befejezéséhez, a 

többi új, megvalósításával jelentős minőségi előrelépést jelentő korszerűsítésekhez 

kért és kapott támogatást. A pályázat előkészítésében és lebonyolításában a 

Magyarországi Tájházak Szövetsége partnere a program gondozásával megbízott 



Tájházi Hírlevél – 2009. 3. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak, amely 2009 őszén megnyíló Tájházi Információs 

Központ kialakításával is segíti a projektek megvalósulását és a tájházak komplex 

fejlesztését. 

   

A megfelelően kimunkált előkészítés, a korábban kidolgozott tervek a kedvező 

időjárású nyári-őszi időszakban a feladatok jelentős részének ez évi elvégzését 

teszi lehetővé. Így a tájházak megújulva, bővülő programkínálattal, új 

múzeumpedagógiai programokkal várhatják vendégeiket. 

 

Ezek az apró, de a tájházak életében és fejlődésükben jelentős lépések a célok 

megvalósítását, a vidék kulturális értékeinek megőrzését, hosszú távú 

bemutathatóságát és a hazai vendégforgalmi kínálat minőségi fejlesztését 

szolgálják. Erről hamarosan a tájházakba látogató érdeklődők személyesen is 

meggyőződhetnek Fertőszéplaktól Tardig, Bátaszéktől Bakonybélig. 

 

Örömmel tesszük közzé a pályázat nyerteseinek jegyzékét: 
 
Pályázati  

azonosító 

Pályázó Település Megítélt  

támogatás 

Támogatási cél Teljes Ktg 

VT-I-1 Füzér Község 

Önkormányzata 

Füzér 2 300 000 Tetőfelújítás, 

zsúpfedés 

2 709 792 

VT-I-2 Algyő Nagyközség 

ÖK. 

Algyő 0 Szatócsbolt 

kialakítása, de a 

funkciócsere nem 

javasolt. 

2 778 000 

VT-I-3 Kóka Sport Kulturális 

és Ker.KFT 

Kóka 200 000 Faljavítás, meszelés 2 900 658 

VT-I-4 Himesháza Község 

Önkormányzata 

Himesháza 1 900 000 Tetőfelújítás, riasztó 2 328 962 

VT-I-5 Kisköre Város 

Önkormányzata 

Kisköre 600 000 Felújítás, 

foglalkoztatóhoz 

asztalok, székek 

2 410 000 

VT-I-6 Szada Község 

Önkormányzata 

Szada 2 100 000 Támfal megerősítése, 

fészer átalakítása, 

felújítási munkák 

2 775 000 

VT-I-7 Cigánd Város 

Önkormányzata 

Cigánd 1 900 000 Nádfedés felújítása, 

szivárgó rendszer 

kialakítása, 

melléképület bővítése, 

riasztó rendszer 

2 749 982 

VT-I-8 Sarród Község 

Önkormányzata 

Sarród 1 400 000 Melléképület 

foglalkoztató számára 

történő kialakítása 

2 480 640 

VT-I-9 Bíborvég Általános 

Művelődési Központ 

Decs 2 000 000 Burkolathelyreállítás, 

színpad javítás, 

múzeumi bolt 

kialakítása 

2 394 848 

VT-I-10 Tornyai János 

Múzeum és 

Közművelődési 

Központ 

Hódmezővá

sárhely 
2 500 000 Teljeskörű felújítás 

kiviteli terve és 

megvalósítása 

3 300 000 
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Pályázati  

azonosító 

Pályázó Település Megítélt  

támogatás 

Támogatási cél Teljes Ktg 

VT-I-11 Nagymányok Német 

Kisebbségi 

Önkormányzata 

Nagymányo

k 
650 000 Présház átalakításának 

befejezése 

730 000 

VT-I-12 Békés Városi Jantyik 

Mátyás Múzeum 

Békés 1 200 000 Meszelés, mázolás, 

felújítási munkák, 

világítás korszerűsítés 

1 969 250 

VT-I-13 Somogy Megyei Múz. 

Igazgatóság 

Lakócsa 2 400 000 Tetőszerkezet 

felújítása és szerkezet 

megerősítés 

2 757 083 

VT-I-14 Juhász László Mezőcsát 1 100 000 Felújítási munkák, 

riasztó rendszer, vizes 

blokk kialakítása 

1 448 119 

VT-I-15 Tényő Község 

Önkormányzata 

Tényő 1 400 000 Nádtető felújítására 2 597 000 

VT-I-16 Rendek Ökocentrum 

Kft 

Kerekegyhá

za 
1 700 000 Nádtető felújítására I. 

ütem 

2 750 000 

VT-I-17 Nagy Tiborné Csökmő 2 000 000 Istálló rekonstrukció, 

vizesblokk 

3 067 344 

VT-I-18 Tiszacsege Város 

Önkormányzata 

Tiszacsege 1 400 000 Nádazás, tűzfal 

újrarakása, udvari wc 

felújítása, teljes körű 

felújtás és tervezési 

feladatok 

1 760 000 

VT-I-19 Gyömrő Város 

Önkormányzata 

Gyömrő 1 900 000 Vizesblokk kialakítása 2 750 000 

VT-I-20 Vál Község 

Önkormányzata 

Vál 0 A tervezett fejlesztés 

nem illeszkedik a 

műemléki 

környezetbe 

2 590 000 

VT-I-21 Sárközi Tanya Tájház 

VT-I-22 Heimatland Harast 

Hagyományőrző 

Alapítvány 

Dunaharaszt

i 
0 A tervezett fejlesztés 

műszakilag és 

szakmai szempontból 

nem kellően 

megalapozott.  

2 802 840 

VT-I-23 Palóznak Község 

Önkormányzata 

Palóznak 1 300 000 Nádtető javítás, 

nyestriasztó 

1 575 300 

VT-I-24 Nógrád Megyei Múz. 

Szervezet 

Balassagyar

mat 
0 A tervezett fejlesztés 

műszakilag és 

szakmai szempontból 

nem kapcsolódik 

szorosan a tájház 

épületéhez.  

2 750 000 

VT-I-25 Nógrád Megyei Múz. 

Szervezet 

Bánk 500 000 Felújítási munkák I. 

ütem 

2 750 000 

VT-I-26 Bakonybél Község 

Önkormányzata 

Bakonybél 1 700 000 Tüzelőberendezések 

felújítása 

2 725 000 

VT-I-27. Szekrényessy Árpád 

Múzeum és Borsodi 

Tájház 

Edelény 1 900 000 A Vadászy ház 

tornácjavítása, 

megerősítése, istálló 

bontása és raktár 

kialakítása 

2 500 000 
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Pályázati  

azonosító 

Pályázó Település Megítélt  

támogatás 

Támogatási cél Teljes Ktg 

VT-I-28 Malomkő Alapítvány Orfű 2 000 000 Vzimalom lakó-és 

padlástér felújítása, 

foglalkoztató 

kialakítása 

3 288 199 

VT-I-29 Báta Község 

Önkormányzata 

Báta 1 200 000 Világítás 

korszerűsítés, 

tetőtérbeépítés raktár- 

és kiállítás céljára 

2 500 000 

VT-I-30 Gyomaendrőd Város 

Önkormányzata 

Gyomaendr

őd 
2 000 000 Korszerű 

műtárgyraktár 

kialakítása 

2 800 000 

VT-I-31 Mikófalva Község 

Önkormányzata 

Mikófalva 150 000 Helyreállítási terv 

tervezésére 

1 152 000 

VT-I-32 Duna-Ipoly Nemzeti 

Park 

Ócsa 0 A tervezett fejlesztés 

nem illeszkedik a 

műemléki 

környezetbe 

1 472 340 

VT-I-33 Orfű Község 

Önkormányzata 

Orfű 1 900 000 Tetőfelújítás 2 773 966 

VT-I-34 Mindszent Város 

Önkormányzata 

Mindszent 0 Nem minősül 

tájháznak 

2 750 000 

VT-I-35 Petőfi Szülőház és 

Emlékmúzeum 

Kiskőrös 1 400 000 Tetőfelújítás, lécvázas 

raktár, asztalok és 

székek 

foglalkoztatóhoz 

2 034 000 

VT-I-36 Sióagárd Község 

Önkormányzata 

Sióagárd 700 000 Állagvédelem, 

tetőfelújítás, kút, 

padlásfeljáró javítása 

784 068 

VT-I-37 Dunaszentbenedek 

Község 

Önkormányzata 

Dunaszentb

enedek 
1 400 000 Foglalkoztató 

kialakítása, bútorai 

2 040 000 

VT-I-38 Egyek Nagyközség 

Önkormányzata 

Egyek 100 000 Tervezés költségeire 2 690 851 

VT-I-39 Dunaszekcső 

Emlékeiért Alapítvány 

Dunaszekcs

ő 
500 000 Riasztórendszer, 

kéményjavítás 

1 200 000 

VT-I-40 Városlőd Község 

Önkormányzata 

Városlőd 500 000 Külső közösségi tér 

megújítása 

999 600 

VT-I-41 Petőfi Sándor 

Művelődési Ház 

Bátaszék 1 900 000 Külső közösségi tér és 

tárolók kialakítása 

2 699 950 

VT-II-1 Fertőhomok Község 

Önkormányzata 

Fertőhomok 800 000 Restaurálás és 

prospektus 

960 480 

VT-II-2 Boldog Község 

Önkormányzata 

Boldog 500 000 Kiadvány 661 000 

VT-II-3 Bleyer Jakab 

Helytörténeti 

Gyűjtemény 

Budaörs 800 000 Raktári tárgyak 

restaurálására, 

szúmentesítésre, 

adatbáziskezelő 

szoftverre 

1 666 667 

VT-II-4 Mezőkövesdi 

Művelődési 

Közalapítvány 

Mezőköves

d 
1 200 000 TKM kiadvány, 

digitalizálás, honlap 

aktualizálás, szoftver 

megvásárlás 

1 617 800 
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Pályázati  

azonosító 

Pályázó Település Megítélt  

támogatás 

Támogatási cél Teljes Ktg 

VT-II-5 Albertirsa Város 

Önkormányzata 

Albertirsa 1 000 000 Digitalizálás, 

restaurálás, szoftver 

1 500 000 

VT-II-6 Porpáczy A. Általános 

Művelődési Központ 

Fertőszépla

k 
1 000 000 Honlapfejlesztés, 

gázosítás, 

védőbevonat 

1 519 068 

VT-II-7 Pilisszántói 

Helytörténeti 

Gyűjtemény 

Pilisszántó 0 Szakmailag nem 

kellően megalapozott 

1 650 000 

VT-II-8 Sellye Város 

Önkormányzata 

Sellye 800 000 Restaurálás, kiadvány, 

akadálymentesítés 

1 666 667 

VT-II-9 Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park 

Vörs 700 000 Konzerválás, 

restaurálás 

780 000 

VT-II-10 Buzsák Község 

Önkormányzata 

Buzsák 800 000 Restaurálás, 

digitalizálás, 

honlapfejlesztés 

1 471 173 

VT-II-11 Térségi Muzeális 

Gyűjtemény  

Balatonakali 200 000 Kiadvány 

nyomdaköltsége 

1 666 667 

VT-III-1 Jász-Nagykun-

Szolnok M.M. 

Szolnok 800 000 Múzeumpedagógiai 

pogram anyag- és 

eszközszükséglete 

1 427 500 

VT-III-2 Tard Község 

Önkormányzata 

Tard 600 000 Generációk közötti 

hagyományátadó 

programok 

688 000 

57 000 000 110 809 814 98 261 901 

 

 
 

Ülésezik a pályázat bíráló bizottsága 
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Múzeumok Majálisa – a Szövetség díszvendégként vett részt ebben az évben 

(2009. május 16-17. Budapest, Múzeumkert) 

 

A Szövetség ebben az évben az egyre népszerűbb fővárosi rendezvény kiemelt 

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

ligetes területen kapott helyet a Mezőkövesdi Népművészeti Egyesület, a Tardi 

Tájházak és Turai Tájház sátrai társaságában. Kérésünkre egy 6x3 m-es kis 

színpadot is telepítettek a néptánc- és kórus-produkciók előadásához 

 

.  

 

 

Szombat délelőtt a Felpéci tájház küldöttsége Dombi Alajosné vezetésével 

kézműves foglalkozást tartott gyermekeknek. Egész nap medvehagyma-krém 

levest kínált a nagyérdeműnek Serényi Ákos (orfűi tájház) népszerűsítve a népi 

gasztronómia specialitását, mellette Nagy Bandó András dedikálta könyvét a 

medvehagymáról (szerénység helyett a direct marketing eszköztárát felvonultatva), 

Orfűről Hajda Zsiga fafaragó bemutatója vonzotta a közönséget. Délután a Decsi 

tájház csapata gyöngyfűzésre tanította az érdeklődőket és a  puzzle játékuk is 

sikert aratott. A Dél-Dunántúli csapatot Kapitány Orsi pesztrálta. Nap közben a 

hátsó sátorban többször a Fertőhomoki lakodalmast vetítettük. 

 

Vasárnap délelőtt (a szombati tömeg kétszerese részvételével) a magyar-szombatfai 

citerazenekar, a Kövesdi Népi Együttes (utóbbiak jellegzetes népviseletükben és 

Majnár Márti szintén népviseletben előadott felvezetésében) kápráztatta több 

alkalommal a közönséget. Verbőczi Gyuláné (Ócsai tájház) – Kékfestő 

foglalkozást tartott gyermekeknek nagy sikerrel. 

 

Az Endrődi tájház (Szonda István vezetésével  csizmadia oktatócsomagját  

mutatta be nagy sikerrel, az autentikus suszterszékeken mindig ültek gyermekek, és 
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gyártották az épített sarkakat, a szülők pedig vadul fényképezték őket. A Hartai 

Tájház csapata (Gotschall Péter és Kustár Rozália vezetésével) tartott bemutatót 

nagy érdeklődés mellett, amelyet Schneider Péterné hartai bútorfestő kollekciója 

egészített ki. A hartai bodza lekvár kóstolónak is nagy sikere volt. A vértesszőllösi 

tájház kézműves foglalkozása vonzotta a gyermekeket és szüleiket. 

 

Saját színpadunkon  a  nemrégen tagunkká vált Kókai tájház által delegált Kókai 

Dalárda és a  Kókai Néptánccsoport fergeteges műsora valamint az  

Ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Holicza Sándorné, Blaubacher 

Teri vezetésével) népviseletbe öltözött zenekara és táncosai színvonalas műsora 

vonzotta a közönséget. 

 

Kiadványaikkal képviseltette magát a Hidasi-, a Bátai- a Hosszúpályi, 

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

Dunántúli- és az Észak-magyarországi tájházakat bemutató füzeteinket. 

 

Állandó kézműves bemutatót tartott mindkét napon  Tábori Kati fazekas Vácról. 

 

A tájházszövetségi stand két fáradhatatlan harcosa Kovács Edina és Horváth Attila 

voltak. Edina, mint a stand háziasszonya és „diszdzsokéja”, Attila a hang- és 

fénytechnika és a kiváló párlatok és borok szívélyes kínálójaként aratott sikert. 

Nélkülük ez a sikeres megjelenés nem valósulhatott volna meg: köszönet érte! 

 

Többször tartózkodott standunkon elnök asszonyunk, Dr. Bereczki Ibolya, 

mellőznünk kellett tiszteletbeli elnökünk – Dr Füzes Endre – részvételét, és 

sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a több ezer látogató között nem 

köszönthettük az OKM egyetlen képviselőjét sem, pedig a sátrunkon lévő táblán 

olvasható volt a „Tájházak a közösségért”  felirat is, nem beszélve a pályázati 

forrásból megvalósult, valóban élő program-bemutatók sikerének látványáról. 

 

 

  
 

Mozaik a Múzeumok Majálisa tájházas standjáról 
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 Nazdarovije!    Nagy Bandó és Hajda Zsigmond 

 

   
 

Tábori Kati és Szonda Pista tanítványai 

 

  
 

A magyarszombatfai citerázenekar….és a vértesszöllősi kézműves foglalkozás 
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Dunántúli Regionális Tájház találkozó 

a Fertőszéplaki Tájházakban 2009. június 6-án  

 
A 20 főnyi megjelentet Firtl Mátyás – a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 

alelnöke köszöntötte. Kiemelte és megköszönte azt a támogatást, amelyet a 

Fertőszéplaki Tájházak Porpáczy Aladár ÁMK-hoz csatolásához a SZNM-tól ill. a 

Tájházszövetségtől kaptak. 

 

A tájházakban tett séta és vezetés után Horváth Attiláné a tájházak működtetésének 

tapasztalatait az ÁMK további terveit ismertette. Wellner Andrea  az ÁMK 

igazgatónője személyes hangvételű előadásában a tájházakkal kapcsolatos további 

terveiket ismertette. 

 

Káldy Mária (SZNM-MOKK igazgatója) „Megtérülő értékmentés” című 

előadásában képzési programjukat mutatta be, kiemelve annak adaptálható elemeit. 

 

Szablyár Péter a „Vendégváró tájházak” (OKM) , az FVM-es UMVP tájházas 

pályázatait, az Országos Találkozó programját és a Kulturális Örökség Napjai 

rendezvényébe történő bekapcsolódás előnyeit ismertette. 

 

A tanácskozásnak helyet adó pajtában fogyasztották el a megjelentek a kitűnő 

ebédet, majd egy Fertő-parti kirándulás következett. Ennek során először a 

Fertőhomoki tájházat, majd a fertődi hercegi Pál-majort, végül a sarródi tájházat 

kerestük fel. 

 

A kitűnően megszervezett találkozóért a Horváth házaspárt és Porpáczy Aladár 

ÁMK vezetését illeti a köszönet. Kár, hogy többen nem részesültek ebben az 

élményben. 

 

 

       
 

A hallgatóság – Káldy Mária előadása – látogatás a tájházakban 
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Jubileumi Kardoss-fesztivál Hidason 
- Videcz Ferencné - 

 
Június első szombatján ünnepre ébredtek a hidasiak. E napon kardosvaszkai 

Kardoss Kálmán, a község jeles fia, a néhai pécsi és Baranya vármegyei főispán, 

aranysarkantyús vitéz, királyi belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő, 

házelnök-helyettes 170. születésnapjára emlékeztek a vendégek és a község lakói.  

 

A tisztelgők között volt Bouquet Frigyesné Perczel Ágnes, a 48-as 

honvédtábornok dédunokája, aki gyermekkorában rokonlátogatáson több ízben 

megfordult a Kardoss-kastélyban, valamint Dr. Hargitai János, a Baranya Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Potápi Árpád, országgyűlési képviselő, 

Bonyhád polgármestere, Dr. Bokor Béla, a Baranya megyei Idegenforgalmi és 

Kulturális Központ igazgatója, Tóth Klára, a Baranya megyei Turisztikai 

Szövetség elnöke, Dr. Wekler Ferenc, a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás 

elnöke, Mecseknádasd polgármestere, Dr. Bíró Ferenc Pécsvárad polgármestere, 

továbbá az egyházak, különféle civil szervezetek számos képviselője. 

A program 10 órakor, a Tájház udvarán szabadtéri szentmisével kezdődött, a 

Baranya Vadászkürt Együttes közreműködésével. Ezt követően az ünneplők a 

Kardoss-kastélyhoz vonultak (napjainkban polgármesteri hivatal). Itt került sor a 

neves férfiú emléktáblájának felavatására, ünnepi beszédek, ökumenikus ima és 

koszorúzás keretében. Utóbbihoz a Baranya Vadászkürt Együttes nyújtott az 

alkalomhoz illő zenei hátteret.  

A főhajtás legmeghittebb mozzanata a Kardoss-emlékszoba megnyitása volt, a 

kastély egyik emeleti helyiségében. A korabeli fotókból, a család még meglelt 

használati tárgyaiból, hivatalos levéltári dokumentumokból álló, múzeumi 

szakemberek által is rendkívül gazdagnak minősített anyag Videcz Ferencné 

tanárnő, helytörténész négyéves, elhivatott kutató-gyűjtő munkájának eredménye. 

A védett levéltári és múzeumi okiratokról készített fényképek Tám László EFIAP 

fotóművész szakmai tudását prezentálják. 

Az ünnepséget követően a Hidasi Tájházért Egyesület hölgytagjai a Tájház 

udvarán felállított sátrakban látták vendégül a résztvevőket. Idén a Hargita étterem 

jeleskedett a finom töltött káposzta előállításában, amelyet a Tájházért Egyesület 

asszonyai saját készítésű süteményekkel, kuglóffal egészítettek ki. 

Délután a tájház udvarán, a nagysátorban felállított szabadtéri színpadon színes és 

színvonalas kultúrműsor szórakoztatta a nagyérdeműt. A helyi csoportokon kívül a 

szomszédos Bonyhád neves művészeti együttesei koronázták meg a programot. 

A közönség és a meghívott vendégek egybehangzó véleménye szerint az 

ünnepség-sorozat méltó volt kardosvaszkai Kardoss Kálmán egyéniségéhez. A 

maga korában minden népréteg által tisztelt, korrekt politikus és hazafi emléke – 

hála az érdekében fáradozóknak – több évtizedes, kényszerű elfeledettségből ismét 

az őt megillető helyre került.   

 

Az emlékszoba – előzetes bejelentkezés alapján – a Polgármesteri Hivatal 

munkaideje alatt látogatható. A belépés és szakszerű tárlatvezetés díjtalan.  
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Az emlékszoba megnyitása 

 

A megkoszorúzott emléktábla
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Birkanap  

Orfün a Kemencés Udvarban, 

2009. június 20-án, szombaton, 10 órától 

Az Élő tájház 2009 sorozat második rendezvénye, a Birkanap. 

 

Belépődíj: 350 Ft, amely nem emelt díjas belépő. 

 

Megtekinthető a Mecsekrákosi templom Szent Márton freskója, a Tájház néprajzi 

gyűjteménye, a Kemencés Udvar, a Madárijesztő kiállítás, Rákos Ildikó Gasztro fotó 

kiállítása és maga a rendezvény, a következő programokkal: 

 

Almási Sándor Kossuth díjas juhász. 

Az ő közreműködésével megismerkedhetünk a juhászsággal, mint foglalkozással, annak 

tárgyi eszközeivel, népi hagyományaival. Megtanulhatunk báránypörköltet főzni 

bográcsban, egy juhásznótát énekelni, és egy juhásztáncot eljárni, csomókat kötni, 

somfabotot kifűteni, bottal árkot ugrani. 

 

Gergely Zsuzsanna karácodfai kecsketenyésztő és sajt készítő. 

Tőle megtanulhatjuk a kecske megnyúzását, feldolgozását, bográcsban való megfőzését. 

A kecske bőrét lesózzuk és kisorsoljuk. Kecskesajtot kóstolhatunk. 

 

A bográcsok tartalmát kimérjük, összehasonlíthatjuk a báránypörköltet a 

kecskepörkölttel. Egész nap lesz sütési bemutató a kemencéknél, a büfében étel ital 

kapható. 

 

Török Gizella Hogyan lesz a gyapjúból fonal? Fonó bemutató lesz rokkával és guzsallyal. 

 

Birkanyíró versenyt rendezünk, értékes díjakkal. 

A juhász járműve, szamár jön a Kemencés Udvarba. 

Az Orfüi Kézművesek felavatják a kútházat. 

Jurtát építünk és íjász bemutató is lesz. Bemutatkozik a „Vadon”. 
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Birkanapi mozaik 
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Tájházszövetség Dél-alföldi Találkozója Békésen 

2009. július 31.  
- Dr. Szonda István – 

 

A találkozó szép környezetben a Békési Tájházban (Durkó utca) került 

megrendezésre. A találkozóra több mint ötven fő: szövetségi tag és civil érdeklődő 

jött el. A régió tájházasain kívül a múzeumi gyakorlatukat az Endrődi Tájházban 

töltő néprajz szakos egyetemi hallgatók is megjelentek a rendezvényen. A 

tanácskozás résztvevőit Izsó Gábor, Békés város polgármestere köszöntötte, majd 

B. Szűcs Irén, a Jantyik Mátyás Múzeum igazgatónője bemutatta a Békési Tájházat 

és megalakulásának körülményeit. A tanácskozást Dr. Bereczki Ibolya a szövetség 

elnöke nyitotta meg, és mint első előadó a Tájházak a közösségért pályázat 

lebonyolításában szerzett pozitív és negatív tapasztalatait adta át a hallgatóságnak. 

Az elnök asszony elemezte a beérkezett pályázatok pályázati témák szerinti 

százalékos arányát és az elszámolás körül felmerült pontatlanságokat és 

problémákat. Kitért az idei tájházakat érintő pályázatra, melynek elbírálása már a 

találkozó időpontjára megtörtént.  

 

A Dél-Alföld szlovák nemzetiségi tájházairól és magángyűjteményeiről tartott 

részletes beszámolót Andó György, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának 

igazgatóhelyettese. A Dél-alföldi térségben nagyszámú szlovák nemzetiségi 

gyűjtemény található, melyek működéséről, és néhány működésképtelenségéről 

számolt be a téma szakkutatója. 

 

Dr. Szonda István tájékoztatójában elmondta, hogy a régióban jelentős fejlesztések 

történtek a Tájházak a közösségért pályázat támogatásával. Az előadó kitért arra, 

hogy a korábbi pályázatok elsősorban a tájházak közművelődési tevékenységét 

támogatták, a 2008-as pályázat viszont a tájházak muzeológiai szakmaiságát 

erősítette, valamint lehetőséget biztosított az oktatási programcsomagok 

kidolgozására is. A pályázat elősegítette, hogy több gyűjtemény megszerezte a 

működési engedélyét.  

 

Nagy László, a Sárréti Múzeum igazgatója a „Civilek szerepe a muzeológiában” 

című előadásában felhívta a figyelmet a magángyűjtők, amatőr kutatók és a 

muzeális intézmények szoros és fontos kapcsolatára. A szeghalmi és csökmői 

példákkal illusztrált előadás aktualitására ezúton is szeretném felhívni a figyelmet. 

A tanácskozást Dr. Füzes Endre a szövetség tiszteletbeli elnöke zárta. 

Felszólalásában emlékeztetett arra, hogy annak idején e tájház falai között született 

meg a Tájházszövetség megalakításának gondolata. 

A rendezvényt a Békési citerazenekar hangulatos előadása tette még 

emlékezetesebbé. A tájház udvarán vendéglátóinknak köszönhetően 

elfogyaszthattuk a nagyszerű marhapörköltös ebédet.  
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A rendezvény megszervezésében és lebonyolításában megköszönöm B. Szűcs Irén 

igazgatónő és munkatársainak áldozatos munkáját. Tisztelettel köszönjük az NKA 

pályázati támogatását és Békés város vezetőségének segítségét rendezvényünk 

lebonyolításához. 

 

       
 

   
 

Képek a találkozóról 
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TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009 

 
A hazai tájházakat zömében önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil 

szervezetek , magánszemélyek hozták létre, de minden esetben egy település 

lakóinak összefogása áll mögöttük. Általában egy személy viseli e házak és 

gyűjtemények sorsát, aki autodidakta módon képezi magát, megszerezve a 

legszükségesebb muzeológiai, néprajzi, helytörténeti ismereteket. Feladataik 

azonban mára sokkal összetettebbé váltak, kibővültek. Szükségük van 

marketing ismeretekre, de nem nélkülözhet múzeumpedagógiai- vagy alapvető 

számítástechnikai ismereteket sem. Ezek a gyűjtemények általában koros – több 

esetben műemlék – épületben találhatók, ezért az ezek karbantartásával 

kapcsolatos ismeretekre is szükségük van.  

 

A Szövetség ötödik éve szervezi képzési-továbbképzési tanfolyamait „Tájházi 

Műhely” címen. Ezeken – az évente 4 alkalommal tartott képzési napokon – 

eddig több mint ezer tájházvezető-kezelő vett részt. Az utóbbi években  a több 

napos távollét és az utazási költségek fedezése problémát okozott, ezért egy 2x3 

napos képzési programot terveztünk erre az évre, amelyhez a Norvég Civil Alap 

pályázatán sikerült forrást elnyernünk. A képzés 2009. október 7-9., ill. október 

28-30. között lesz Szentendrén.  

 

Résztvevői:  

 

Ádók István, Bakóné Poór Gabriella, Berger Józsefné, Budai Kinga, Czeglédy 

Ákos, Czigler Istvánné, Csüllög Sándorné, Dombi Alajosné, Grenács Józsefné,  

Gyuricza Anita, Horváth Attiláné, Józsa Erika, Kemenár Katalin, Kispálné 

Lucza Ilona, Kovács Edina, (szervező)
  
, Kovács Ildikó, Laskainé Bíró Anna, 

Mittag Mónika, Nagy Mihályné, Nagy Tibor, Novák Lászlóné, Riglerné Stang  

Erika, Piskoltiné Magyar Mariann, Spanics Ágnes, Szablyár Péter (szervező), 

Szabó Károly, Tóthné Kis Ildikó, Varga Sándor János, Vass József, Verbőczi  

Gyuláné 

 

A tanfolyam oktatási anyagát a résztvevők CD-n a helyszínen megkapják. A 

képzés ismeretfelméréssel kezdődik, befejezése után a résztvevők – az 

elsajátított ismeretek birtokában – fejlesztési tervet készítenek saját 

tájházukról. Ezt követi a tanfolyam elvégzését igazoló okmány átadására. 

 

Szeretettel várjuk hallgatóinkat! 

Szablyár Péter 
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Látogatóban Dél-Dunántúli tájházakban 
- Kapitány Orsolya -  

 

2009. július 25.-én a varsádi tájház átadóra tartva meglátogattam az attalai és a 

gyönki tájházat is. Attalán éppen filmfelvétel készült a hagyományápoló 

csoporttal, ami a településről készült filmet fogja színesíteni. Sikerült elcsípnem az 

eseményt, így én is lefotóztam a rekonstruált viseletbe öltözött táncosokat és 

énekeseket. A felvétel után Kőnigné Nagy Magdolna, a művelődési ház vezetője 

megmutatta a tájházat. Az épület a művelődési ház közvetlen szomszédságában a 

Béke téren található. A porta épületei rekonstrukciók, 2007-ben építették őket a 

századfordulós attalai házak mintájára. A lakóház szoba-konyha-hátsószoba 

tagolású, amit a pitarról külön nyíló kamrarész követ. Az épület végében istálló és 

pajta, ezek az egykori nagyállattartó múltat idézik. 

A kiállított tárgyakat a falu lakossága hordta össze, a felajánlott tárgyakról és az 

adakozókról pontos nyilvántartás készült. 

A gyűjteménynek szaknyilvántartása nincs, a tárgyak magántulajdonban vannak, 

csupán kiállítás céljából kerültek a tájházba. A tájháznak működési engedélyért 

még nem folyamodtak az OKM-hez.  

Gelencsér István polgármester úrral találkozva módon volt röviden ismertetni a 

Tájházszövetség tevékenységét, egy belépési nyilatkozat átadásával bíztattam, 

hogy jogi tagként csatlakozzanak a civil szerveződéshez, mert felvázolt 

elképzeléseik a tájházról, illeszkedik a szövetség tevékenységébe.  

Bár a tájházként működtetett épület rekonstrukció, de a benne kiállított tárgyak a 

20. század elején élt attalai parasztok életmódját reprezentálják. 

Az épület és a kiállítás gondozott, a fenntartása, működtetése megoldott.  

Amennyiben csatlakoznak a szövetséghez, rendezni kell a gyűjtemény 

tulajdonviszonyát, a nyilvántartást, meg kell oldani a tárgyak állagvédelmét és 

kérvényezni kell a működési engedélyt. 

 A falu központjában álló kulturális centrum továbbfejlesztése és színvonalas 

programokkal való megtöltése folyamatban van, így a tájházé is, amihez szakmai 

segítséget szívesen elfogadnak.  

      

A gyönki Német Nemzetiségi Tájház már a Dél-dunántúli Tájházak című 

kiadványba is bekerült, de eddig még nem volt alkalmam felkeresni. Mivel 

Varsádtól csak 5 km-re fekszik a település, ezért felvettem a nap programjai közé. 

Szegletes János gondnok elutazása miatt nem tudott fogadni, helyette az egykori 

tájházgondnok családjából Weil Miklós kalauzolt végig a kiállításon.    

Az épület külső megjelenésében gondozott, riasztóval felszerelt a korábbi 

betörések miatt. A kiállítás anyaga Lachner Aladár evangélikus lelkész 

gyűjteménye, ami napjainkban is a család tulajdonában van. A kiállított tárgyak 

állagvédelemre szorulnak, leltározatlanok. 

Amennyiben a tájház a szövetség tagja, a fenntartónak segíteni kell a probléma 

megoldá-sában. 
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Varsádon a 14.00 órára meghirdetett tájház átadó a programban meghirdetett 

menetrend szerint történt. Andrási Zoltánné polgármesterasszony köszöntője után a 

Német Kisebbségi Önkormányzat vezetője, majd a NKÖ Megyei Szövetség elnöke 

is arról az összefogásról beszélt, melynek eredményeként a tájház létrejött.     

A bensőséges ünnep keretében a tájház kiállítási tárgyainak nyilvántartásba vételét, 

berendezését végző dr. Balázs Kovács Sándor, a szekszárdi múzeum néprajzosa 

áttekintést adott a falu polgárai által örökölt értékekről, azok átörökítésének tájházi 

keretek között történő módjáról és arról a felelősségről, mely egy kiállítás 

működtetésével jár.  

 A település evangélikus lelkészének áldása után megtörtént a szalag átvágása, 

melyet a Magyarországi Tájházak Szövetsége nevében szívesen megtettem.  

 

Varsád - a gyönki tájházhoz hasonlóan- a 2008-ban megjelent kiadványunkban már 

szerepelt.  
 

 

  
 

 

A tájház avatás pillanatai Varsádon 
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GRATULÁLUNK 

 
Dr. Hiller István miniszter 2009. augusztus 19-én a szakterületük 

fejlődését és előrehaladását jelentős teljesítményükkel  szolgáló 

muzeológusoknak   

MÓRA FERENC-DÍJAT 
 

adományozott, közöttük 
 

Lövéteiné Kapitány Orsolyának 
 

 a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága osztályvezetőjének, Szövetségünk 

elnökségi tagjának, a Dél-Dunántúl regionális elnökségi képviselőjének. 

 

  
 

A díj és átadása (Dr. Schneider Márta, Dr. Hiller István és kapitány Orsolya) 
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Előterjesztés 

Kapitány Orsolya néprajzkutató-főmuzeologus kitüntetéséhez 
 

Kapitány Orsolya a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője 2002-ben 

történt megalakulása után azonnal bekapcsolódott a Magyarországi Tájházak Szövetsége 

munkájába, ahol 2003-tól elnökségi tagként a Dél-dunántúli Régiót képviseli. 

 

Ezt megelőzően is szoros kapcsolatban volt a térség tájházaival, azok fenntartóival és vezetőivel. 

Erre építette fel regionális képviselői stratégiáját is, amely változatlanul a korrekt szakmai-

emberi kapcsolatokra épül. A több évtizedes „terepi” tapasztalata, a különböző kézműves iparok 

kutatása során szerzett ismeretei felvértezték mindazon ismeretekkel, amelyekkel a tájházak 

szakmai gyűjtő – feldolgozó - dokumentáló, bemutató tevékenységét támogathatja. 

 

Több évtizedes publikációs tevékenysége tapasztalatait a régió tájházainak jobb megismertetése 

szolgálatába állította, melynek legújabb eredménye a „Dél-dunántúli Tájházak” című színvonalas 

kiadvány. 

 

Kitűnő szervező képességét a Szövetség V. és VI. Országos találkozójának megszervezésében 

hasznosította. Az V. – Mecseknádasdon 2007-ben, majd a VI. Szennán 2008-ban megrendezett 

találkozók több, mint száz résztvevő vonzottak.  Szakmai kirándulásaik – amelyek a térség 

jelentősebb tájházainak és népi építészeti emlékeinek megismerését szolgálták – emlékezetesek 

maradtak a résztvevő számára.  

 

Kapitány Orsolya jelentős szerepet vállalt a „Tájházak a közösségért” pályázat előkészítésében, a 

pályázók felkészítésében és az Értékelő Bizottság munkájában.. Szakmai tanácsaival segítette a 

pályázatokban megfogalmazott célok maradéktalan megvalósítását. 

 

Kapitány Orsolya Móra Ferenc Díjra történő felterjesztését a Magyarországi Tájházak 

Szövetsége elnöksége és Felügyelő Bizottsága egyöntetűen javasolja és támogatja. 
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Kapitány Orsolya publikációi 

 Állandó kiállítások Somogy megyében 

 

1990 A két Kapoli 

(Társszerző: Gáll Éva) 

(Balatonlelle, Kapoli Emlékház) 

 

1992 „Fejezetek Somogy néprajzából” (Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum) 

(Társszerző: Gáll Éva) 

 

1994 „Fejezetek Zamárdi népéletéből” (Zamárdi, Általános Iskola) 

(Társszerző: Imrő Judit) 

 

1998 „Mesterek és műhelyek” (Marcali, Városi Helytörténeti Múzeum) 

(Társszerző: Imrő Judit) 

Állandó kiállítások külföldön 

 

2000 Áttelepített szőlőbeli építmény berendezése. (Mannaminne, Svédország) 

Időszaki kiállítások külföldön 
 

1982 Somogy megye népművészete 

(Prága, Magyar Kultúra Háza) 

Időszaki kiállítások Somogy megyében 

1992 Népi Iparművészek Somogyban I. 

Garbera István faragó, népi iparművész 

Kapitány Julianna fazekas, népi iparművész 

Lovas Katalin textiltervező kiállítása 

(Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 

 

1994 Népi Iparművészek Somogyban 

(Szántódpuszta, Magtárépület) 

 

1994 Csutorások Somogyban  

(Rippl-Rónai Múzeum, kamara kiállítás) 

 

1994 Népi iparművészek Somogyban II. 

Faragók (Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 

 

1995 A katolikus hitélet tárgyai paraszti használatban  
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(Társszerző: Imrő Judit) 

(Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem)  

A kiállítás a marcali Városi Helytörténeti  

Múzeumban is bemutatásra került. 

 

1995 Óra a somogyi parasztok és paraszt-polgárok otthonában 

(Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 

 

1996 Hímes tojások a Dél-Dunántúlon. Válogatás a Janus Pannonius, a Thury György 

Múzeum, a Wosonsky Mór Megyei Múzeum és a Rippl-Rónai Múzeum néprajzi 

gyűjteményi anyagából. (Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 

 

1996 Paál István borbély és amatőr fotós hagyatéki anyaga 

(Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 

 

1996 Somogyi gyermekjátékok 

Gönczi Ferenc és Együd Árpád emlékkiállítása 

(Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 

 

1997 Népi építészet Somogyban 

(Társszerző: Imrő Judit) 

(Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 

 

1998 Népi iparművészek Somogyban III: 

Tamás László fazekas, kályhás a Népművészet Mestere életmű kiállítása 

(A kiállítás anyagát a Magyar Művelődési Intézet, a Kaposvári Fazekas Háziipari 

Szövetkezet és a mester anyagából válogattuk)  

(Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 

 

1999 Tamás László kiállításának újra rendezése Csurgón a Városi Múzeumban. 

2001 Somogy megye népművészete 

(Társszerző: Imrő Judit) 

(A Rippl-Rónai Múzeumban álló „Fejezetek Somogy néprajzából” című állandó 

néprajzi kiállítás kiegészítése, átrendezése és a Néprajzi kamaraterem berendezése a 

„Somogy megye népművészete” című kötet megjelenése alkalmából.) 

 

2001 Baba régen és ma 

(Válogatás a Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből és Török Emőke a 

Babavilágszövetség nemzetközi tanára díjnyertes babáiból. 

(Rippl-Rónai Múzeum, kamara kiállítás) 

 

2002 Baba régen és ma című kiállítás újra rendezése Nagyatádon a Városi 

Múzeumban 

2002 Nemzetiségek Somogyban 

(Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 
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2002 50 éves a Kaposvári Fazekas Háziipari Szövetkezet 

(Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 

 

2003 Népi iparművészek Somogyban IV. 

Csapó Sándorné és Csapó Angéla szövők közös kiállítása 

(Rippl-Rónai Múzeum, Néprajzi kamaraterem) 

 

2006 -2007 „….A szépség kertjében….” Népművészet Mesterei a Dél-Dunántúlról  

(Válogatás a Népi Iparművészeti Múzeum, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, a Janus 

Pannonius Múzeum, a Kanizsai Dorottya Múzeum, a Rippl-Rónai Múzeum és az 

alkotók, vagy örököseik tulajdonában lévő munkákból. Rippl-Rónai Múzeum, Gönczi 

Ferenc kiállítótermek)  

Tanulmányok, kiállítási katalógusok 

 

1980. Adatok a mézesbáb szerepére a somogyi parasztság táplálkozásában. In. 

Somogy néprajza II.  

(szerk. Knézy Judit), Kaposvár 

 

1994 Somogyszob község reformátusságának házassági kapcsola-rendszere 1850-

1930 között. In. Somogyi Múzeumok Közleményei 

(szerk.: Király István Szabolcs), 231-236. 

 

1994 Népi iparművészek Somogyban 

Fafaragók. (katalógus) 

 

1998 Népi iparművészek Somogyban II. 

75 éves Tamás László fazekas a Népművészet Mestere (katalógus) 

 

1998 A kender termelése és feldolgozása Belső-Somogy falvaiban 

In. Somogyi Múzeumok Közleményei (szerk: Király István Szabolcs) 327-388. 

2000 Somogy néprajza 

In. Somogy helyismereti könyve (szerk.: Bősze Sándor) 139-152. 

2001 Fejezetek Nagyatád és a hozzácsatolt települések paraszti rétegének 

életéből.  

In. Nagyatád monográfiája (szerk. Bősze Sándor) 444-489. 

2001 A szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény. 

In. Magyar Múzeumok (szerk.: Selmeczi Kovács Attila) 2. szám 

38-40. 

 

2001 A fonás-szövés hagyománya 
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In. Somogy megye népművészete (szerk: Kapitány Orsolya-Imrő 

Judit) 143-172. 

 

2001 Tárgyak kéregből, fatörzsből, vesszőből és más növényi nyersanyagokból. 

Társzerző: Kerecsényi Edit 

In. Somogy megye népművészete (szerk.: Kapitány Orsolya-Imrő Judit) 297-308. 

2004 The Open Air Museum of Somogy County in Szenna 

In Hungarian Veritage 

(European Folklore Institute, Budapest) 82-89. 

 

2005 Somogy megye szabadtéri néprajzi gyűjteménye Szennában 

In.: Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány 197-208. Bp. Molnár Kiadó 

 

2005 Knézy Judit munkássága 1965-2005  

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága/Kutatói élet 

Művek 4. Budapest-Veszprém 2005 

 

2006 „A szépség kertjében”, népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról. Regionális 

kiállítás katalógusa  

 

2007 A habán hagyományok újraélesztése Kaposváron a Fazekas Háziipari 

Szövetkezetben 

In Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. 189-195. Szerk: Holló Szilvia 

Adrea-Szulovszky János, Budapest-Veszprém 2006.  

 Népszerűsítő cikkek 

1985 Somogy megye népviseletei (Falinaptár) 

(Kiadó: Képzőművészeti Alap) 

 

1991 Somogy Megyei Múzeum néprajzi gyűjteménye 

In. Múzeumi Tájékoztató 1 szám 17-19 

 

1994 Csutorások Somogyban 

In. Múzeumi Tájékoztató 3. szám 12-16. 

 

1994 Népi Iparművészek Somogyban –Faragók 

In.:Somogyi Honismeret 2. sz. 44-51. 

 

1995 A katolikus hitélet tárgyai paraszti használatban 

Társszerző: Imrő Judit 

In. Múzeumi Tájékoztató 1. szám 31-33. 

 

1995 Hímes tojások a Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményében 
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In. Múzeumi Tájékoztató 2. szám 

 

1995 A keresztnévadás szokása a somogyszobi reformátusoknál a 19.  

század második felében. 

In. Múzeumi Tájékoztató 3. szám 49-54. 

 

1995 Óra a somogyi parasztok és paraszt-polgárok otthonában 

In. Múzeumi Tájékoztató 3. szám 26-32. 

 

1995 Paál István borbély hagyatéka a Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményében. 

In. Múzeumi Tájékoztató 4. szám 25-30. 

 

1996 Gyermekélet, gyermekjátékok Somogyban 

Gönczi Ferenc és Együd Árpád emlékkiállítása 

In. Múzeumi Tájékoztató 3-4 szám 4-9 

 

1997 Fejezetek Somogy néprajzából 

In. Múzeumi Tájékoztató 2. szám 29-32. 

 

1997 Népi építészet Somogyban 

Társszerző: Imrő Judit 

In. Múzeumi Tájékoztató 3. szám 23-24. 

 

1998 Gönczi Ferenc (1861-1948) 

Társszerző. Imrő Judit 

In. Múzeumi Tájékoztató 1 szám 5-6. 

 

1998 Tamás László fazekas, a Népművészet Mestere kiállítása 

a Rippl-Rónai Múzeumban 

In. Múzeumi Tájékozató 3. szám 7-11. 

 

1999 Dombok, erdők, pásztorok világa 

In. „Ritkaságok, becses óságok” Magyarország megyéinek és fővárosának muzeális 

kincsei a keszthelyi Festetics-kastályban (szerk: Choma László) 77-81.  

 

1999 Mesterek és műhelyek 

Társszerző: Imrő Judit 

In. Múzeumi Tájékoztató 3-4 szám 49-55. 

 

2001 Somogy megye népművészete 

Társszerző: Imrő Judit 

In. Múzeumi Tájékoztató 1. szám 25.  

 

2001 Utószó a „Somogy megye népművészete” című kötethez 

Társszerző: Imrő Judit  
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In. Múzeumi Tájékoztató 3. szám 19-21. 

 

2002 Baba régen és ma 

Török Emőke babakészítő kiállítása 

In. Múzeumi Tájékoztató 1. szám 24-26. 

 

2002 „Zárójelentés” a Rippl-Rónai Múzeum néprajzi szakágának öt éves munkájáról 

(1997-2001) 

In. Múzeumi Tájékoztató 3. szám 27-36. 

 

2006 Somogy megye gyűjteményei és tájházai.  

Tájházi Hírlevél 2006/2 29-36. 

 

Tudományos szerkesztői munka: 
2001 Somogy megye népművészete  

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 
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Élőnépművészet.hu – új honlap azokról, akik értenek hozzá 
 

Élőnépművészet.hu címen új honlap indult mindazoknak, akik érdeklődnek a népi 

kultúra iránt, és azoknak, akik ma is éltetik azt. A lap ingyenes megjelenési 

lehetőséget nyújt a tájházaknak is. 

 

 

Számos népművészeti egyesületnek, kézműves mesternek, múzeumnak és 

tájháznak van már saját oldala, de ezekre sokszor nem könnyű rátalálni a világháló 

oldalrengetegében. Sokaknak viszont nincs olyan ismerősük, akik olcsón el tudnák 

készíteni a honlapjukat – miért ne kerülhetnének fel ők is látványos, bőséges 

tartalommal az internetre?  

 

Az Élőnépművészet.hu célja, hogy egy honlapon, könnyen megtalálható módon 

minél többen legyenek fent a világhálón – legyenek szem előtt, hiszen sokak 

számára már csak az létezik, amit megtalálnak a böngészőjükkel. Ez a megjelenés 

lehetőséget teremt arra, hogy azok is felfedezzenek virtuálisan egy-egy tájházat, 

akik nem célzottan keresik ezeket a bemutatóhelyeket, viszonyt jó eséllyel látogató 

lesz belőlük, hiszen érdeklődnek hagyományaink iránt.  

 

Az új honlap ingyenes megjelenési lehetőséget nyújt – nemcsak az állandó 

kiállításoknak, de a programoknak, táboroknak is. Az információkat az 

info@elonepmuveszet.hu címen várják, illetve ugyanitt lehet érdeklődni és 

adatlapot kérni. 

 

 

http://www.elonepmuveszet.hu/
mailto:info@elonepmuveszet.hu
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FELHÍVÁS 

akcióhétvége országos rendezvénysorozatába történő bekapcsolódásra 

 

Márton napi akcióhétvége 2009. november 7-8. 
 
A Magyar Turizmus Zrt. 2009-re meghirdette a Kulturális Turizmus Évét. A kampányévben a 

Zrt. öt téma köré rendezve népszerűsíti Magyarország kulturális turisztikai kínálatát 

(Városlátogatás, Bor és gasztronómia, Élő hagyományok, Fesztiválok és rendezvények, Friss – 

napjaink művészete). Az élő hagyományokat és a gasztronómiát már számos – saját szervezésű, 

illetve más szervezetek által összefogott - akcióval népszerűsítette a Zrt. a kampányév során, 

ilyen volt többek között a Torkos Csütörtök, a Hazajáró Hétvége, illetve a Nyitott Pince Napok.   

Az őszi időszak eljövetelével, novemberben ismét az Élő hagyományok, illetve a Bor és 

gasztronómia kerülnek rendezvényeink középpontba. 

A 2009. november 7-8-i hétvégére a Magyar Turizmus Zrt., a szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeummal és a Magyarországi Tájházak Szövetségével együttműködve, a Márton 

naphoz kapcsolódóan akcióhétvégét szervez. A rendezvények együttes megjelenítésével célunk 

felhívni a figyelmet rá, hogy a látogatókat a téli bezárás előtti, egy hétvégére országszerte 

számos program várja a tájházakban és a skanzenekben. Szeretnénk, ha a vidéki 

Magyarország építészeti, kulturális és gasztronómiai értékeit, élő hagyományait mind 

többen fedeznék fel, a helyben élők pedig rácsodálkozhatnának saját, olykor-olykor 

elfeledett kincseikre. 

A Tájházszövetség és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum összegyűjti azon tájházak és 

regionális szabadtéri múzeumok jelentkezését, akik szívesen részt vesznek az akcióban 

hagyományokkal és gasztronómiával kapcsolatos programok szervezésével a 2009. 

november 7-8-i hétvégén.  

Kapcsolódjon be közös programunkba, várja Ön is vendégeit itthonról és távolabbi 

vidékekről a Márton napjához, vagy az őszi betakarításhoz, számadáshoz kapcsolódó kulináris 

élményekkel, egy jó pohár borral!  

 

Ha csatlakozni kíván az akcióhétvége eseményeihez, kérjük, hogy a mellékelten kiküldött 

Jelentkezési lapot kitöltve, és két db színes képet mielőbb, de legkésőbb 2009. szeptember 14-ig 

juttasson el Szablyár Péter, a Tájházszövetség ügyvezető elnöke számára, a postmaster@tajhaz-

josvafo.t-online.hu elektronikus címre, postai úton vagy faxon Dr. Bereczki Ibolya számára 

(2001 Szentendre, Pf. 63. Fax: 26/502-502). 

 

A Magyar Turizmus Zrt. médiafelületein (kiadványok, honlap, televíziós programajánló) 

kiemelten népszerűsíti az eseményt, megjeleníti a résztvevő intézmények listáját és a szálláshely 

szolgáltatók erre a hétvégére érvényes kedvezményes ajánlataira is felhívja a figyelmet. 

 

 

Szentendre, 2009. szeptember 4. 

 

 

        Dr. Bereczki Ibolya 

                   főigazgató helyettes 

 

  Jelentkezési lap a következő oldalon! 

mailto:postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu
mailto:postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu
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Márton napi akcióhétvége 2009. november 7-8. 
 

A Magyar Turizmus Zrt. 2009-re meghirdette a Kulturális Turizmus Évét. A 

kampányévben a Zrt. öt téma köré rendezve népszerűsíti Magyarország kulturális 

turisztikai kínálatát (Városlátogatás, Bor és gasztronómia, Élő hagyományok, 

Fesztiválok és rendezvények, Friss – napjaink művészete). Az élő hagyományokat 

és a gasztronómiát már számos – saját szervezésű, illetve más szervezetek által 

összefogott - akcióval népszerűsítette a Zrt. a kampányév során, ilyen volt többek 

között a Torkos Csütörtök, a Hazajáró Hétvége, illetve a Nyitott Pince Napok.   

Az őszi időszak eljövetelével, novemberben ismét az Élő hagyományok, 

illetve a Bor és gasztronómia kerülnek rendezvényeink középpontba. 

A 2009. november 7-8-i hétvégére a Magyar Turizmus Zrt., a szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeummal és a Magyarországi Tájházak Szövetségével 

együttműködve, a Márton naphoz kapcsolódóan akcióhétvégét szervez. A 

rendezvények együttes megjelenítésével célunk felhívni a figyelmet rá, hogy a 

látogatókat a téli bezárás előtti, egy hétvégére országszerte számos program várja 

a tájházakban és a skanzenekben. Szeretnénk, ha a vidéki Magyarország 

építészeti, kulturális és gasztronómiai értékeit, élő hagyományait mind többen 

fedeznék fel, a helyben élők pedig rácsodálkozhatnának saját, olykor-olykor 

elfeledett kincseikre. 

A Tájházszövetség és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum összegyűjti azon 

tájházak és regionális szabadtéri múzeumok jelentkezését, akik szívesen részt 

vesznek az akcióban hagyományokkal és gasztronómiával kapcsolatos 

programok szervezésével a 2009. november 7-8-i hétvégén.  

Kapcsolódjon be közös programunkba, várja Ön is vendégeit itthonról és 

távolabbi vidékekről a Márton napjához, vagy az őszi betakarításhoz, számadáshoz 

kapcsolódó kulináris élményekkel, egy jó pohár borral!  

 

Ha csatlakozni kíván az akcióhétvége eseményeihez, kérjük, hogy a mellékelten 

kiküldött Jelentkezési lapot kitöltve, és két db színes képet mielőbb, de legkésőbb 

2009. szeptember 14-ig juttasson el Szablyár Péter, a Tájházszövetség ügyvezető 

elnöke számára, a postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu elektronikus címre, 

postai úton vagy faxon Dr. Bereczki Ibolya számára (2001 Szentendre, Pf. 63. Fax: 

26/502-502). 

 

A Magyar Turizmus Zrt. médiafelületein (kiadványok, honlap, televíziós 

programajánló) kiemelten népszerűsíti az eseményt, megjeleníti a résztvevő 

intézmények listáját és a szálláshely szolgáltatók erre a hétvégére érvényes 

kedvezményes ajánlataira is felhívja a figyelmet. 

 

Szentendre, 2009. szeptember 4. 

 

        Dr. Bereczki Ibolya 

                 főigazgató helyettes 

mailto:postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu
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JELENTKEZÉSI LAP  
 

Márton napi akcióhétvége 2009 
 

 
A tájház  neve:    

Megye:     

Címe:     

Telefonszáma:  

E-mail:        Honlap:  

Program neve: 

Program időpontja (nap,  óra): 

Programleírás, bemutatás: 

 

 

Belépődíjak és kedvezmények: 

 

 

A kapcsolattartó neve:   

Telefonja:       E-mail:     

A jelentkezés dátuma:   

 

Jelentkezés módja:  

elektronikus levélben (e-mail) az alábbi címen: 

Szablyár Péter, Magyarországi Tájházak Szövetsége 

postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu 
Postán (elsőbbségi megjelöléssel!):  

Dr. Bereczki Ibolya , Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

2001  Szentendre, Pf. 63. 

A borítékra írják rá: „Márton napi akcióhétvége 2009” 

Faxon: 26/502-502 

 

Kérjük, hogy a rovatokat pontosan és olvashatóan szíveskedjenek kitölteni, mert az adatok ellenőrzésére 

nincs módunk, azok a jelentkezési lapon szereplő formában fognak a  nyilvántartásba bekerülni, és a 

tájékoztató anyagokban megjelenni! 

 

A jelentkezés határideje: 2009. szeptember 14. 

. 

Amennyiben a határidőt lekésik, a programban való részvételüket nem tudjuk garantálni! 

 

mailto:postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu
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T a r t a l o m j e g y z é k 

 
VII. Országos Találkozó - SÓSTÓFÜRDŐ  programja 

 

Vendégváró tájházak 

 
Múzeumok Majálisa 

 

Dunántúli Regionális Tájház találkozó 

a Fertőszéplaki Tájházakban 2009. június 6-án  

 

Jubíleumi Kardoss-fesztivál Hidason 

Birkanap Orfün a Kemencés Udvarban 

Tájházszövetség Dél-alföldi Találkozója Békésen 

2009. július 31.  

 

TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009 

 

Látogatóban Dél-Dunántúli tájházakban 

 

GRATULÁLUNK  Kapitány Orsolyának 

Kapitány Orsolya publikációi 

Élőnépművészet.hu 

 
Márton napi akcióhétvége 2009. november 7-8. 

 

 


