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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 

 

Ez az ősz sem volt eseménytelen. A 30 éves fennállását ünneplő Sóstói 

Múzeumfalu egy emlékezetes országos találkozót szervezett számunkra. 

Törekvéseiket az „égiek” is támogatták, kiváló időben zajlottak az események, 

mindenki megelégedésére. 

 

Az ősz másik fontos eseménye az először megszervezett Tájházi Akadémia 

2009 volt, ami az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az ÖKOTÁRS 

Alapítvány és partnerei támogatásával jött létre a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

vezetésének és munkatársainak hathatós segítségével. A második képzési blokk 

végén folytatott kötetlen beszélgetésen a hallgatók („akadémisták”) kedvező 

véleményt mondtak a képzésről, amelyről záró-dolgozataik olvasása során is 

meggyőződhetünk. 

 

A szükséges források pályázatok útján történő megszerzése esetén szeretnénk 

folytatni ezt a képzési formát, hiszen a most „végzett” 30 tájház-vezető csak alig 

10 %-a a hazai és határainkon túl működő tájházak vezetőinek! 

 

Folytatódott a hazai tájházak megújulása. Ebben az évben a korábbi évekhez 

képest kevesebb támogatási összeg állt rendelkezésre, mégis félszáz felújításra 

váró épületben és kiállításon kezdődhetett meg, vagy folytatódhatott a munka. 
 

A jövő év talán még nehezebb lesz, kevesebb támogatásra számíthatunk, a házak 

jelentős részét fenntartó önkormányzatok pénzügyi kilátásai sem a legjobbak. 

Ennek ellenére erőt ad az a társadalmi elvárás, ami egyre színvonalasabb, 

valóban „vendégváró” tájházak felkeresését, látogatását várja el a legkisebb 

településeken is. És van még egy sürgető, kényszerítő, szomorú körülmény. Az 

utolsó képviselői hagynak itt bennünket annak a generációnak, amelyik még élt 

a múlt század húszas-harmincas éveinek falusi-paraszti lakóházaiban. És nagyon 

keveset kérdeztünk tőlük, nagyon keveset tanultunk abból a hatalmas 

ismeretanyagból, amit CSAK ők tudtak. 
 

Reményeink és céljaink szerint a Tájházszövetség folytatja hét éve megkezdett 

munkáját, a színvonalas hazai tájház hálózat feltételeinek megteremtésével, 

„hálót adva halászaink kezébe”, azoknak az ismereteknek a formájában, 

amelyek nélkül ma már e sokfunkciós kis kulturális központok nem 

működtethetők. 
 

Ehhez kívánok mindenkinek erőt és jó egészséget, békés karácsonyt és ered-

ményes, boldog újesztendőt! 

          

Jósvafő, 2009. december 5.      Szablyár Péter 
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 Tárgyak a tájházban 
- Dr. Füzes Endre -  

 
Mi a tárgy? 

 

Az embereket sok ezer éve tárgyak sokasága veszi körül, melyek az életet sok 

vonatkozásban könnyítették, elviselhetővé tették. Persze az évezredek 

homályából ezeknek csak egy kisebb része bukkan elő, azok, melyek az időnek 

ellenálló anyagból, kőből, fémből, agyagból, csontból, stb. készülnek. 

 

A szerénynek látszó őskori, kőkori régészeti leletanyag mégis közvetve vagy 

közvetlenül több száz tárgy örökített meg, pl. a neolitikumban. A tárgyak 

együttese már a messze visszanyúló időben is életformákat, foglalkozásokat és a 

mindennapi élet számos mozzanatát rajzolja ki igen beszédes módon. 

 

A jobbára a 18-19. századot idéző tájházak is a tárgyak százait őrzik igen 

változatos összetételben. Ez az az időszak, főleg a 19. század, amikor a 

parasztok, zsellérek, kézművesek olyan tárgyi világot építettek fel maguk körül, 

melyet ma hagyománynak nevezzük. Ez a világ persze az idők folyamán mindig 

más és más arcát mutatta a gazdasági és társadalmi folyamatok és a 

divatáramlatok függvényében. 

 

Nézzünk tehát szembe most ezzel a fogalommal és tegyük fel s kérdést: mi a 

tárgy? 

 

A válasz látszólag egyszerű, ha a választ a természettudomány oldaláról 

közelítjük meg. A tárgy ember alkotta háromdimenziós alkotás, melynek 

kiterjedése, súlya, színe van, amely megfogható, helyét változtathatjuk, 

felemeljük, letesszük, esetleg eldobjuk, összetörjük, és amely következetesen 

megfelel a gravitáció törvényének. 

 

Ha a tárgyhoz annak kulturális szerepe felől közelítünk, a válasz sokkal 

bonyolultabb. Ekkor a tárgy nem csak fizikai állapotában jelenik meg előttünk, 

hanem mint az életet teljessé tevő eszköz, amely nélkül nem élhetünk és nem 

halhatunk, amely egy megrajzolható mikro- vagy makro világ ezernyi 

összetevője a változó idő függvényében. A tárgyaknak is van életük, 

keletkeznek, aztán jelentőségük megnő, időnként előtérbe kerülnek, fontossá 

válnak, majd fontosságuk elhalványul, elkopnak, aztán eltűnnek, vagy szerepük 

másodlagossá válik. 

 

Nem véletlen, hogy száz évvel ezelőtt a kezdődő néprajzi kutatások – főleg 

német nyelvterületeken – olyan nagy fontosságot tulajdonítottak a tárgyaknak, 
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hogy Wörter und Sachen címmel még folyóiratot is alapítottak a tárgyak és 

elnevezéseik bemutatására.  

 

Ha egy tájház tárgyainak összességét tekintjük, tudnunk kell, hogy azok jelentős 

része igen nagy múltra tekint vissza. Nagyjából 1000-1200 éve kezdett 

kialakulni Európában az élelmiszertermelésnek az az ága, melyet parasztok 

műveltek és ekkor erősödött meg a kézműveseknek az a tábora, mely a 

földművelőket ellátták megfelelő eszközökkel.  Ez idő tájt alakult ki az a parszt 

kultúra, melyet az európai műveltség alaprétegének tekinthetünk, és mely 

kiformálta a termelő eszközök és az élelmiszer feldolgozás tárgyi hátterét, és 

amely egyforma technikai és funkcionális elvek alapján épült fel a brit 

szigetektől az Uralig. 

 

Ha az ember körülnéz a nyugat-európai és a skandináv szabadtéri 

múzeumokban, meghökkenve látja a földművelő eszközök és konyhai 

szerszámok hasonlóságát a hazai múzeumok és tájházak tárgyi világával, amely 

persze az idők folyamán sokféle hatás következtében formálódott. 

 

Ha egy-egy tájház tárgyi kollekciójának egészét látjuk, érdekes 

következtetésekhez jutunk. A tárgyak beszédesek és meggyőzően érdekes 

következtetéseket közvetítenek számunkra. Mert a tárgyak 

 

- korjelzők; együttesen és egyenként jelzik azt az időmetszetet, amelyben 

éltek, ahol funkciójukat kiteljesítették. Főleg a bútorok és a konyha 

eszközei azok, melyek egy bizonyos kort jellemeznek, persze 

átfedésekkel, megőrizve a régit és helyet adva az újításoknak. 

- a tárgyak értékmérői a család társadalmi és gazdasági helyzetének, 

szószólói  a vagyonnak vagy jelzik a család hanyatlásának fokozatait. Az 

előbbit az újítások, a korszerűbb és divatos tárgyak, az utóbbit a régihez 

való kényszerű ragaszkodás jelzi; 

- a tárgyak a hagyományőrzés értékmérői. Megmutatják, hogy mennyire 

dinamikus egy család, milyen mértékben képes a hagyomány 

viszonylagos megőrzésével újítani, gazdasági lehetőségeit érvényesíteni 

és ezzel kényelmesebb életet biztosítani; 

- a tárgyi kollekció stílusjelző. Megmutatja, hogy a család hogyan tudja 

egy-egy regionális, vagy lokális népművészeti stílust a magáévá tenni és 

saját értékrendjébe állítani; 

- a tárgyak a hit, a vallás kifejezői. Tükrözik az egyik vagy másik 

felekezethez való tartozást, elsősorban a tiszta szoba berendezésében 

(szentsarok, búcsúi emlékek, keresztek a katolikusoknál, történelmi 

olajnyomatok és bibliai idézetek a protestánsoknál); 
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- a tárgyak kifejezően érzékeltetik a házban lakók nemzetiségi 

hovatartozását, mely megmutatkozik a színek alkalmazásában, a bútorok 

és a textíliák ízlésvilágában és a szokásos tárgyi kellékeiben. 

 

Tárgyak a tájházban és a portán 

 

A tárgyak előállításának és beszerzésének rendszerét tanulmányozva a 

következő változatokkal kell számolni: 

 

- házi előállítás. A 18. században még nagy jelentősége volt, főleg ott, ahol 

a kézművesek tevékenysége jelentéktelen volt és a kereskedelem csak 

részben tudta az igényeket kielégíteni; később ez a tevékenység a házi 

barkácsolás és eszközjavítás szintjére süllyedt; 

- a kézműipar térhódítása, részben helybeli részben regionális központok 

közreműködésével (bútorkészítő központok, fazekasság, 

szerszámkészítés, fémművesség, ruházati iparok, textilkészítők, speciális 

termékeket előállító iparosok, cigány famunkások és cigánykovácsok, 

pásztorfafaragók, stb.). A 19. században megnő a szerepe a készítő 

központoknak, melyek egyúttal a népművészeti hagyomány őrzői és 

továbbfejlesztői; 

- tárgycsoportok, melyek a vásárokon és a piacokon cseréltek gazdát, 

illetve gazdagították a család tárgykollekcióját; 

- a vándor iparosok, kereskedők jelentősége és fontossága; 

- a népművészeti lokális és regionális stílusok tárgymegtartó, formáló, 

továbbfejlesztő szerepe a bútorművességben, fazekasságban, 

textilkultúrában, öltözködésben, stb.; 

- az ipari forradalom és következményei; a gyári termékek térhódítása a 19. 

század végétől, mely átformálta a család eszközkészletét; divatirányzatok 

és ezek hódításai; 

- a tárgyi világból kiolvasható az önellátás és beszerzés aránya, vagyis a 

hagyományhoz való ragaszkodás és az újítási hajlam a családon belüli 

generációk ütközésében. 

 

A tárgyak funkciói a tájházban és a portán 

 

A tárgyak funkciói szerinti csoportosítása kifejezi a családban kialakult 

értékrendet. Úgy tűnik, hogy a termelő munka tárgyai (szerszámok, eszközök, 

stb.) a nagyobb vagyonnal rendelkező családoknál az értékrend élén állnak. 

Nyilván nem így van ez a szegényebb sorsú családoknál. 

 

Általában a fontossági sorrend második helyén az élelmiszer előállítás, a főzés, a 

tárolás és a konzerválás tárgyai állnak. A berendezés, a bútorzat általában 
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stabilabb és sokszor a presztízs kifejezője, mint ahogy a fitogtatott kelengye 

tárgyai és a szerelmi ajándékok.  

Utolsó helyen vannak az értékrendben a használatból kiszorult , kikopott, 

lecserélt tárgyak, melyek a paraszti mentalitás szerint még másodlagos funkciót 

kell kapniuk (pl. fazék, mint virágtartó, stb.). 

 

A ház tárgyainak értékrendjében meghatározó szerepe van a használat 

gyakoriságának. Kézenfekvő, hogy a naponta használt gyúródeszka, a 

tejesköcsög vagy a kenyérvágó kés előbbre kerül a fontossági sorrendben, 

tényleges értékétől függetlenül. A ritkán használt hurkatöltő, vagy a 

disznófürösztő teknő értéke esetenként nő meg, amikor ténylegesen szükség van 

rá. Ilyenkor gyakran „vándorol”, a közösség egy csoportjánál a kölcsönzések 

tárgya. 

 

Szinte minden tájházban megfigyelhető a tárgyak időbeli és lokális vándorlása, 

mely persze összefügg az értékrend folyamatos változásával. Az egykor a tiszta 

szobában használt bútorok, textíliák a hátsó szobába kerülnek (a karospad 

gyakran a tornácra), onnan tovább vándorolnak a kamrába, pincébe, 

szerszámosba vagy a padlásra, végső soron a tanyára vagy a szőlőhegyi pincébe. 

Ennek következtében a tájház tárgyi berendezése egyszerre képviseli a múltat, 

az előző generáció ízlését a hátsó szobában, illetve a jelent és a jövőt a tiszta 

szobában. A konyha körüli világban a cserépáru, a fa eszközök tekintenek  

vissza a múltba, míg az ipari, gyári termékek, a zománcos edények, porcelán 

tányérok, a gépi vajköpülő és a gyári takaréktűzhely már az új igényt és ízlést 

jelzi. Mindez nyomon követhető a lakástextíliák vagy pl. a világítóeszközök 

területén. 

 

A különbözőség ellenére egy tájházban egységes és természetes rendszer ez, 

voltaképpen a fejlődés különböző fázisainak kifejezője. 

 

A tájházban látható tárgyak funkcionális csoportjai az ünnepek és a mindennapi 

élet számos mozzanatát rögzítik, mindegyiknek megvan a térbeli revírje is, mely 

többnyire praktikus céllal több generáció kezén alakult ki és együttesen a 

házbeli életet szolgálja. 

 

Bútorok, lakásberendezési tárgyak 

 

Mindegyiknek hagyományosan meghatározott helyük van a házban, 

nemcsak a korjelző és regionális ízlést tükröző bútoroknak, hanem a 

helyiséget gazdagító más tárgyaknak is, mint a fali óra, keretezett 

fényképek, festmények, üveg alatt tartott, menyasszonyi koszorú, világító 

eszközök, vagy a mestergerendára bujtatott borotvatok, száradó házi 

szappan és az asztalra helyezett biblia. Helyüket ritkán változtatják. 
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Jóllehet épületenként tartják számon, de ide tartozik a helyiségben lévő 

tűzhely, a kemence vagy a rakott tűzhely és a takaréktűzhely. 

 

Következetes a berendezés alapelve, a régebbi tájházakban a szoba átlósan 

két részre osztása. Míg a reprezentatív oldalon a sarokpad asztallal, a 

tékával és a „szent sarokkal” a díszesen felvetett ággyal esetleg a komóddal 

áll, addig a másik oldalon a „munkatér” a tüzelővel, az ággyal vagy 

dikóval, a ládával és a fogassal. A 19. század végétől terjedt a szoba 

„párhuzamos” berendezése, amikor az asztal közepére, az ágyak a két 

oldalra kerülnek. Ehhez igazodik a többi berendezési tárgy. 

 

Konyhai eszközök 

 

Ide tartozik minden olyan tárgy a tájházban, amely valamilyen módon, 

állandóan vagy ideiglenesen az ételek előkészítését, főzését (sütését), 

tartósítását, feldolgozását szolgálják. A tárgyak garmadája tartozik ide, a 

keménycserép tányértól a sodrófáig, evőeszköztől a sótartóig, valamint a 

főző- sütőedények hosszú sora. 

 

Tárolóedények 

 

A tájházak lakói a 18-19. században jobbára önellátásra rendezkedtek be, 

ezért az élelmiszerek és más javak felhalmozása, raktározása alapvető 

szükséglet volt. Ha végignézzük egy jól berendezett tájház konyháját, 

kamráját, pincéjét és padlását az e célra szolgáló tárolók sokaságát láthatjuk 

a lisztes ládástól a zsíros bödöntől a tarhonyás zsákig és a szárazbab 

zacskókig. Puszta felsorolásuk is órákba kerülne. 

 

Lakástextíliák 

 

A különféle hímzett vagy szőtt textíliák minden időszakban, bár eltérő 

mértékben mindig fontosan voltak a tájház lakóinak, hiszen ezek öltöztették 

a lakást, ezek teremtettek kellemes miliőt. A függönyök, ágyterítők, 

abroszok, szalvéták, falvédők, rongyszőnyegek, törülközők, konyhai 

textíliák előállítása vagy beszerzése az asszonyok dolga volt. Javarészt a 

kelengyével hozták magukkal. Karbantartásuk, tisztításuk is az asszonyi 

munkák közé tartozott. 

 

Reprezentációs tárgyak, értékfelhalmozás 

 

Voltaképpen ide sorolhatjuk a festett vagy faragással díszített bútorokat, 

melyek tükrözték a család gazdasági helyzetét és a közösségben elfoglalt 

helyét. De ide tartoznak a tisztaszoba felvetett ágyai, a fali képek, a 
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pipatórium, a kakukkos óra, a kinyitott szekrényben látható kelengye-

textíliák és sok más tárgy. A reprezentációs igény mindig a 

vagyonosodással járt együtt. 

 

A hitélet tárgyai 

 

E tárgyak összetétele és mennyisége kifejezi a házban élt család hitéletét, 

egy-egy tételes valláshoz való ragaszkodását. A kegytárgyak, szobrok, 

rózsafüzérek, búcsúi emlékek, feszületek, vallásos témájú nyomatok, az 

imakönyvek, bibliák,  és e tárgyakkal berendezett „szent sarok”, vagy a két 

ablak között a komódon sorakozó tárgyi jelképek fontos szerepet játszottak 

a hit erősítésében. 

 

Speciális tárgy-együttesek 

 

Több olyan tájházat ismerünk, mely hagyományosan valamelyik 

helyiségében helyet ad különféle kézműiparoknak. Leggyakrabban cipész 

műhellyel, asztalos műhellyel, fazekas műhellyel, esztergályos 

mesterséggel találkozunk a tájház fedele alatt. /A külön épületben működő 

iparok nem tartoznak ide!/. 

Szerszámaik, termékeik, eszközeik így ugyancsak a tájház tárgyi 

gyűjteményéhez sorolhatók. 

Részben a házhoz köthetők azok a speciális tárgy kollekciók, melyek a 

család számára kiegészítő jövedelmet jelentettek. Ilyen például a méhészet, 

a halászat vagy a gyógynövények gyűjtése. 

 

Megjegyzem, hogy a ház körül, a portán, a gazdasági épületekben és a tartozék 

épületekben még számos tárggyal találkozunk, melyeket a földművelő, állattartó 

munkában, a teherhordásban és a közlekedésben használtak. Ezekkel azonban 

egy másik előadás foglalkozik. 

 

Végül fel kell tennünk a kérdést: a berendezett tájház tárgyegyüttese mit 

képviseljen, mit fejezzen ki, mit közvetítsen a látogató számára? 

 

A válasz nem könnyű. Az alábbi változatokkal kell számolni: 

 

Ha sikerül összegyűjteni, illetve rendelkezésre áll olyan tárgyegyüttes, mely 

jellegében, korban és stílusban igazodik a tájház korához és építészeti 

sajátosságaihoz, akkor meg kell kísérelni az akkor élt család életmódját, 

mindennapi életét és reprezentációs kísérleteit felidézni, bemutatni. Lehet, hogy 

ez csak a ház egyik vagy másik helyiségében lesz autentikus. A többi helyiséget 

ebben az esetben más célra lehet használni (foglalkozások, kiállítás, stb.). 
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Ha megfelelő korú és minőségű kollekció áll rendelkezésre, lehetőség nyílik a 

különböző generációk eltérő tárgykultúrája ábrázolására. Ebben az esetben a ház 

első szobája berendezése fogja képviselni a fiatalabb generáció változtatásra 

kész, az újításokat szorgalmazó életvitelét. 

 

A másik (a hátsó) szoba berendezése pedig ábrázolni fogja az előző generáció 

hagyományőrzését, a régihez, a megszokotthoz való ragaszkodást, az élet 

lelassult ritmusát. 

 

Gyakran a tájház tulajdonosának, kezelőjének nincs sok választási lehetősége. 

Csak olyan kollekció áll rendelkezésre, mellyel csak az ipari forradalom utáni 

állapotokat tudja ábrázolni. Legyen tudatában azonban az, ez így már 

hagyománnyá vált, és ez is értékmentés. 

 

Természetesen még többféle változat lehetséges a tárgyi kollekció 

megszólaltatására; például tematikus időszaki kiállítások, bemutatók, és azok a 

foglalkozások, melyek egy-egy tárgy történetét, múltját hozzák a felszínre. 

 

Végigjártuk a tájházak tárgyi világának tekervényes útjait, megismertük 

szerepüket az egykori életmód felidézésében. Megőrzésük és alkalmazásuk a 

tájházakban egyszerre értékmentés és értékőrzés. Ennél fontosabb feladatuk nem 

is lehet. 

 
 

Részletek a Fűzéri tájházból 

 

 
 



Tájházi Hírlevél – 2009. 4. szám 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 
 

Hagyományok és értékek VII. konferencia Szalkán 

 
A Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai 

Társaság, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyarországi 

Tájházak Szövetsége 2009. szeptember 24-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel 

a Szalkai Tájházban tartotta ez évi találkozóját. A település polgármesterének 

köszöntője után házigazdánk Dikácz Zsuzsanna, tájház-vezető köszöntötte a 

megjelenteket. Dr. Danter Izabella nyitó előadása „Helytörténeti és néprajzi 

gyűjtemények helye és szerepe az új múzeumi törvény tükrében”, Szablyár 

Péteré a „Tájházak változó szerepe a kistelepülések életében” címmel hangzott 

el. Dr. Füzes Endre „A  tárgyalkotó népművészet tájházi bemutatása” című 

előadása teljesen újszerű megközelítését adta ennek a tárgycsoportnak (az 

előadás szövegét e füzetünkben teljes terjedelmében közreadjuk!).  

 

Dr. Bereczki Ibolya: A bőség zavara – időszaki kiállítások rendezése a 

tájházakban című előadásában megoldást kínált a zsúfolt tájházak ésszerű 

átrendezésére. Gaál Ida néprajzkutató a Martosi tájházat, Császár Zsuzsanna az 

érsekújvári járás helytörténeti és néprajzi gyűjteményeit mutatta be. Az 

előadásokat finom ebéd és tájház-látogatás követte, majd az Ipolymenti 

Kulturális és Turisztikai Társaság tevékenységébe pillanthattak be a résztvevők. 

A tájház udvarán hagyományos népi mesterségek bemutatója zajlott. 
 

 

   
 

Szalkai mozaik 
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 VII. Országos Találkozó - SÓSTÓFÜRDŐ   

 

A találkozó a 30. évfordulóját ünneplő Sóstói Múzeumfalu vendégszeretetében 

zajlott szeptember 24-27. között.  

 

A szeptember 25-diki  előadóülés ünnepi megnyitójában Dr. Vígh Annamária 

(főosztályvezető, OKM Közgyűjteményi Főosztály) a múzeumok megváltozott 

szerepéről, Dr. Bereczki Ibolya (elnök, Tájházszövetség) a hazai tájház-

mozgalom helyzetéről, Dr. Páll István a jubiláló szabadtéri néprajzi 

gyűjteményről szólt. Bemutatta az ebből az alkalomból megjelent „Kelet-

magyarországi tájházak” című kiadványt, amely a harmadik kis kötet a hazai 

tájház-hálózatot bemutató sorozatból.  Ezt követően került sor az „Év tájháza” 

kitüntető cím átadására, amelyet ebben az évben a Dunaharaszti Német 

Nemzetiségi Tájház nyert el. 

 

A délelőtti ülésszak a „Látogatóból vendég” gondolatkör jegyében – utalva az 

azonos nevű OKM pályázatra – áttekintette a tájházak változó körülményekhez 

igazodó új feladatait, az ezekhez szükséges feltételrendszer megteremtésének 

lehetőségeit.  

 

Dr. Vígh Annamária a múzeumok látogatóbarát fejlesztéseiről, Dr. Cseri 

Miklós főigazgató (SZNM) a tájházak érték- és tudásközvetítő szerepéről, 

Furkóné Szabó Ilona a Nyíregyháza környéki bokortanyák idegenforgalmi 

hasznosításáról, Nagyné Bősze Katalin (Sóstói Múzeumfalu) a szabolcs-

szatmár-beregi térség vendégváró tájházairól, Szablyár Péter a tájházak 

fejlesztésére szolgáló pályázati forrásokról végül Szonda István a Dél-Alföldi 

tájházak kiállításainak és gyűjteményeinek megújításáról szólt. 

 

A kitűnő időjárást kihasználva a két ülésszak között szakvezetéssel 

megtekintették a résztvevők a Sóstói Múzeumfalut. 

 

A délutáni ülésszak „A táji és építészeti értékektől a szakszerű működésig” 

címmel színes képet festett a hazai tájházakról. Dobosyné Antal Anna (KÖH) a 

tájházak helyreállítási és értékmegőrzési kérdéseiről, Pataky Emőke (KÖH) a 

Kelet-Magyarországi tájházakról, Sári Zsolt (SZNM) egy kiskunsági 

ökotanyáról tájékoztatta a résztvevőket. Csörnök Mariann az „Élő 

népművészet” című honlapot mutatta be, majd B. Varga Judit szakmai 

összefogást sürgetett a műszaki emlékek megőrzésére és hasznosítására. A 

délutáni programot tájház-vezetők bemutatói zárták. 
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Szeptember 26-án autóbuszos tanulmányi kirándulásra indultak a résztvevők. 

Hodászon a nemrég megnyílt cigány tájházat, Szatmárcsekén a temetőt, 

Tiszacsécsén a Móricz Zsigmond emlékházat, Beregdarócon a tájházat, Tarpán a 

szárazmalmot és a szilva fesztivált, Csarodán a tájházat és az Árpád-kori 

templomot, végül Tákoson a templomot és a keresztszemes hímzés kiállítást 

tekintettük meg. 

 

Sóstóra visszatérve egy pazar állófogadással zártuk a találkozó hivatalos részét. 

A szlovákiai, vajdasági és partiumi szövetségi tagok- akik a Múzeumfalu 

vendégszeretetét élvezték – köszönetüket fejezték ki részvételi lehetőségükért. 

 

Gratulálunk a jubiláló Sóstói Múzeumfalunak, köszönet a kiváló szervezésért és 

a gazdag programért, Dr. Páll István igazgató úrnak és Nagyné Bősze Katalin 

osztályvezető asszonynak és munkatársaiknak. 

 

 
 

A találkozónak otthont adó - átadás előtt álló - magtár épülete 



Tájházi Hírlevél – 2009. 4. szám 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 
 

  
 

 A résztvevők egy csoportja        Dr. Páll István köszöntője 

 

   
 

Az „Év tájháza” díj és a dunaharaszti győztes tájház képviselői 
 

  
 

Ebéd a magtár földszintjén 
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A tanulmányút résztvevői Kölcsey mauzóleumánál Szatmárcsekén 

 

 
 

Zárófogadás a Sóstói Múzeumfaluban 
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Szakmai beszámoló a VII. Országos Találkozóról 
- Dr Páll István igazgató -  

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2009. szeptember 24-27. között a 

Sóstói Múzeumfalu frissen felépült újlétai uradalmi magtára 

konferenciatermében rendeztük meg a Magyarországi Tájházak Szövetsége VII. 

Országos Találkozóját. 
 

 A találkozóra előzetesen bejelentkezett 77 fő, akik közül 5 fő még a konferencia 

kezdete előtt lemondta a részvételt. A határon túlról 18 fő érkezett. 
 

A vendégeket Sóstófürdő 3, különböző kategóriájú szállodájában tudtuk 

elhelyezni. Az étkezéseket a Múzeumfaluban bonyolítottuk le, a konferenciának 

helyet adó épület földszintjén. A helyszínt, az infrastruktúrát a Sóstói 

Múzeumfalu térítésmentesen bocsátotta a Tájházszövetség rendelkezésére. 
 

Az első napi program felkért előadói után 10  tájházvezető és - üzemeltető 

számolt be saját tájházának ez évi programjairól, felújításaikról. A napi program 

zárásaként kulturális műsort szerveztünk a résztvevőknek, melyen neves 

nyíregyházi előadók zenei előadását hallgathatta meg a közönség. 
 

A konferencia harmadik napján egész napos autóbuszos kiránduláson vettek 

részt  a szövetség tagjai, melynek során megismerkedhettek Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye néhány tájházával, népi műemlékével, s részt vettek a tarpai 

szilvanap rendezvényén is. A résztvevők közül 44 fő vett részt a megyejáró 

tanulmányi kiránduláson. A konferencia résztvevői megkapták az eseményre 

elkészült „Kelet-magyarországi tájházak” című kiadványt is, melyben 42 

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tájház leírása és fotója szerepel. 
 

Úgy véljük, hogy a találkozó jó szolgálatot tett a Tájházszövetséghez tartozó 

tagság egymás közötti kapcsolatainak építésében, szakmai eszmecserét 

folytathattak abból a célból, hogy mások tapasztalatait beépíthessék saját 

intézményük üzemeltetésébe, s megosszák saját tapasztalataikat is másokkal. 

Nem utolsó sorban arra is jó volt a rendezvény, hogy a magyarországi és 

határainkon túl élő tagjaink megismerhették a rendező Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye kulturális örökségének egy részét, s magát a rendezvénynek helyet adó 

Sóstói Múzeumfalut is.  

Az eseménnyel foglalkozott a helyi és az országos média is: a két nyíregyházi 

televízión kívül a városi hetilap és a megyei napilap is közölt fényképes hírt a 

rendezvényről, a Népszabadság pedig szöveges formában adott hírt arról (lásd a 

mellékletben). 
 

Nyíregyháza, 2009. november 16.                            

                                                                                        Dr. Páll István 

                                                                         a Sóstói Múzeumfalu igazgatója 
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Sajtótükör 

        
 

Kelet-Magyarország 2009. szept. 25. 3. o.          Kelet-Magyarország, 2009. szept. 26. 14. 

o. 

 

 

                
 

Nyíregyházi Napló 2009. okt. 1. 6. o.    Népszabadság, 2009. szept. 25. 9. o. 
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 Az „ÉV  TÁJHÁZA”      

 
 

 

 
A dunaharaszti „Svábház” hónapok alatt a település 

egyik közösségi központjává vált 

 

 
 

Akik sokat tettek a sikerért 
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 Disznóölés a tájházban 
 

 
 

Részletek a tájházból 
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 TÁJHÁZI  AKADÉMIA 2009 

 
Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, az ÖKOTÁRS Alapítvány és 

partnerei támogatásával létrejött képzési programra 36 tagunk jelentkezett, akik 

közül az Elnökség döntése alapján harmincan vettek részt a két blokkban 

megrendezett tanfolyamon.  

 

Az első képzési napon (október 7. csütörtök) valamennyi résztvevő megjelent 

A regisztráláskor mindenki egységcsomagot kapott, emblémás iratgyűjtővel, 

jegyzetfüzettel, tollal és a KÖH-től támogatásként kapott ’MUSTRA 2008” 

című CD-mellékletes könyvecskével, valamint a Skanzent bemutató 

kiadványokkal. A St. Andrea Panzióból – a szállás elfoglalása után – bérelt 

autóbuszainkkal a Skanzenba utaztunk, ahol megkezdődött az oktatás az 

előzetes program szerint a Mádi Pinceborozó különtermében. Dr Cseri Miklós 

főigazgató köszöntője után előadásában a tájházak megváltozott szerepéről és a 

muzeológia területén fokozatosan elfoglalt új helyükről beszélt, hangsúlyozva a 

Norvég Civil Alap támogatásával megszervezett képzés jelentőségét és várható 

hatását. Ezt követően a hallgatók felmérő dolgozatot írtak, amely a képzési 

program előtti ismeretszintet kívánta felmérni. 

 

 
 

A hallgatóság „dolgozatot” ír 
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 Dr. Bereczki Ibolya főigazgató-helyettes (SZNM) előadásában a hazai és a 

határainkon túli tájház hálózatról adott átfogó képet. A helyszínen elfogyasztott 

ebéd után Dr. Füzes Endre nyugalmazott főigazgató (SZNM), tiszteletbeli 

elnök „Tárgyak a tájházban” című, újszerű megközelítésű összefoglalóját 

hallhattuk. Szablyár Péter a tájházi épületek és környezetük örökségvédelmi 

vonatkozásiról, az ezekkel kapcsolatos rendeletekről és a tájház- vezetők 

teendőiről szólt. Dr. Bereczki Ibolya a tájházat, mint muzeális intézményt 

mutatta be, jelezve a változó szerepkör és szabályozás összefüggéseit.  

 

 
 

….és előadást hallgat 

 

A Skanzen Néprajzi Látványtárában tett látogatás során megismerkedhettek a 

hallgatók a korszerű műtárgy tárolás-bemutatás feltételeivel, eszközeivel. A 

panzióba visszatérve a helyben elfogyasztott vacsora után „Bemutatom a 

tájházam” című esti programunk következett, ahol a hallgatók előre elkészített 

prezentációikat mutatták be az általuk képviselt tájházakról – többször tapssal 

kísért tetszésnyilvánítás közepette. 

 

A második képzési napon (október 8., csütörtök) Búzás Miklós  főépítész 

(SZNM) két előadása a hagyományos építési technológiákat, ill. a tájházi 

épületek felújítási munkáinak tervezését és végrehajtását ismertette vetített 

képes illusztrációkkal. Bálint János-Román Árpád közös előadása a jellemző 

épülethibákra hívta fel a figyelmet, amelyeket az oktatásnak helyszint adó 

Felföldi mezőváros épületein be is mutattak. Tusán Róbert gazdasági igazgató 

(SZNM) előadása azokat a gazdálkodási ismereteket foglalta össze, amelyekre a 

tájház-vezetőknek a mai pénzügyi-rendszerben szüksége van. A kitűnő ebéd 

(csülkös bableves, palacsinta) elfogyasztása után Dr. Bereczki Ibolya a tájházak 
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berendezéséről, Szablyár Péter a tájházak működtetésének napi gyakorlatáról 

adott átfogó képet. Dr. Kemecsi Lajos tud. igazgató (SZNM) a tájházak 

gazdasági- és melléképületeinek berendezéséről, ill. ezek hasznosításáról, Jakab 

Lászlóné főkertész (SZNM) a tájházak kertjeiről tájékoztatta a hallgatókat. 

 

 
 

Közös ebéd 
 

A panzióban elfogyasztott közös vacsora után a „Bemutatom a tájházam” 

második programja során igen jó hangulatú este következett, amely hangulati 

csúcspontját Szabó Károly biharkeresztesi hallgatónk személyes hangulatú 

beszámolójánál érte el. 
 

 
 

Az „akadémisták” 
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A harmadik képzési napon (október 9., péntek) Dr. Szonda István 

tájházvezető (Endrődi tájház) előadása a tájházak intézményi kapcso-

latrendszeréről és lehetséges stratégiáiról, Szabó Zsuzsanna üzemeltetési 

igazgató (SZNM) „Köszöntéstől az elbúcsúzásig” címmel a tájházak közön-

ségkapcsolati alapismereteiről és viselkedési szabályairól, végül Kapitány 

Orsolya néprajzkutató (Rippl Rónai Múzeum, Kaposvár) a tájházak ente-

riőrjeiről adott bőséges képanyaggal illusztrált képet. 
 

Az első képzési blokk záró megbeszélésén a hallgatók hasznosnak ítélték a 

hallottakat, látottakat, érdeklődéssel várva a két hét múlva bekövetkező 

folytatást. Az előadásokat követő kérdések a résztvevők aktivitását bizonyította, 

az esti közös programok kitűnő alkalmat teremtettek a kapcsolatépítésre, egymás 

problémáinak megismerésére, személyes konzultációkra. 
 

A közösen elfogyasztott ebéd után a hallgatóknak alkalma nyílt a Skanzen 

tájegységeinek felkeresésére, amelyet a hazautazás követett. 

 

A második képzési blokk első napján (október 28.) az „akadémisták” a St. 

Andrea Panzióban gyülekeztek, a HÉV-vel érkezőket az egyik mikrobusz a 

HÉV végállomásról szállította a panzió érintésével a Skanzenbe, ahol az 

igazgatósági épület konferenciatermében kezdődött meg a program. Szablyár 

Péter köszöntő szavai és „technikai tájékoztatója” után Káldy Mária (igazgató, 

MOK) „Az enteriőrtől a közösségig” című előadása a közönségfogadás szakmai 

fogásait foglalta össze számos példával illusztrálva. Szablyár Péter (ügyv. Szinlő 

Kft.) a jósvafői tájház példáján egy esettanulmányt mutatott be az alkalmazható 

kommunikációs eszközökről és a kapcsolatépítés lehetőségeiről. Berecz 

Lászlóné (elnök, Matyó Népművészeti Egyesület, Mezőkövesd) a tájházakban 

alkalmazható PR és marketing eszközöket szedte csokorba, gyakorlati 

példákkal. Az ebédet követően Csesznák Éva (SZNM) a múzeumpedagógia 

tájházi vonatkozásainak elméleti-, majd azt követően Horváth Attiláné 

(Fertőszéplaki Tájházak) ugyanennek gyakorlati kérdéseit mutatta be.  

 

 
 

Berecz Lászlóné előadását tartja 
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Ezt követően a csoport felkereste a Skanzen Felső Tiszavidéki tájegységét, ahol 

egy kétórás gyakorlati foglalkozás következett Hegyi Füstös Ilona (SZNM) és 

Csesznák Éva vezetésével. A tákosi ref. templomban közös énektanulással 

induló program során a „lányok” és „fiúk” külön csoportokban őszi ház körüli 

munkákat végeztek (istállótakarítás, gané hordás, termény-betakarítás, 

almaszedés), majd az elvégzett munkáról kölcsönösen beszámolt egymásnak a 

két csoport. Az elvégzett munka jutalma a helyszínen készült – nagyon finom – 

sült alma volt, amelyet szívet melengető erdélyi dalok tettek emlékezetessé az 

alkonyi hűvösségben. 

 

 
 

Énektanulás a tákosi templomban 

 

A St. Andrea Panzióban elfogyasztott közös vacsora után folytatódott a 

„Bemutatom a tájházam” sorozat, ahol a hallgatók az általuk képviselt tájházak 

sajátosságait tárták elénk. 

 

Csütörtök (okt. 29.) reggel a Skanzen látványtárában folytatódott a program. Dr. 

Kemecsi Lajos (tud. ig. SZNM) a múzeumi nyilvántartás alapjait, majd Dr. 

Bereczki Ibolya (főigh. SZNM) a tájházak kiállításainak megújítását, végül Vass 

Erika (néprajzkutató SZNM) a tájházakban lévő műtárgyak gyűjtését, revízióját, 

állapotfelmérését, és elhelyezését mutatta be a gyakorlatban, mindezt az ország 

legnagyobb néprajzi látványtárában. A szünetet követően Gombás Ágnes (ov. 

SZNM) a műtárgyak karbantartásának és állagvédelmének elméleti és gyakorlati 

kérdéseit, Hugyecsek Balázs az alkalmazható anyagokat és technikákat mutatta 

be. Az ebédet követően a résztvevők két csoportra oszlottak. Az egyik csoport 

Szonda István és Fodor Andrea vezetésével a MONARI adatbázis kezelő 

programmal, az adatbevitel gyakorlati kérdéseivel és tényleges elvégzésével 
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ismerkedett. A másik csoport 3 alcsoportra osztva Gombás Ágnes és Hugyecsek 

Balázs vezetésével a restaurátor műhelyekben (fém-restaurálás, papír- és textil 

alapanyagú tárgyak restaurálása) gyakorlati foglalkozáson vett részt.  

 

 
 

Látogatás a restaurátor műhelyben 

 

A panzióba visszatérve rövid pihenő következett (a meglehetősen kimerítő nap 

után), majd az egész csoport lesétált a „Bormúzeum” Vendéglőbe, ahol egy 

kellemes vacsora következett. 

 

Pénteken (okt. 30.) ismét az elmúlt alkalommal megismert helyszínen, a Mádi 

Pinceborozóban folytatódott a program. Szablyár Péter a forráskeresés és 

pályázatírás gyakorlati kérdéseit ismertette, majd Dr. Bereczki Ibolya – Tusán 

Róbert a pályázatok lebonyolításának, elszámolásának és az elért eredmények 

fenntarthatóságának rejtelmeibe vezette be a hallgatókat. Az előadásokat 

konzultáció követte, majd a közös ebédet követően rövid látogatást tett a csoport 

a tájegység főtere alatti pincerendszerben. 

 

A képzési program zárása Dr. Bereczki Ibolya rövid értékelésével és a részvételt 

igazoló okmány átadásával zárult. A hallgatók képviseletében Czeglédi Ákos 

(Palóznaki tájház) mondott köszönetet a részvételi lehetőségért, rendkívül 

hasznosnak ítélve a megszerzett ismereteket. Szablyár Péter a november 15-ig 

leadandó záró-dolgozat tartalmi- és formai követelményeiről tájékoztatta a 

hallgatókat. 

 

Ezt követően a résztvevőknek lehetőség nyílt a Skanzen tájegységeinek 

felkeresésére, amelyhez a kitűnő, napsütéses időjárás kiváló alkalmat kínált. 

(SZP) 
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A TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009 RÉSZTVEVŐI 

 
Ádók István Csanádpalota 

Bakóné Poór Gabriella Hosszúhetény 

Berger Józsefné Császártöltés 

Budai Kinga Szentlászló 

Czeglédy Ákos Palóznak 

Czigler Istvánné Szederkény 

Arató Erzsébet Vésztő 

Dombi Alajosné Felpéc 

Grenács Józsefné Terény 

Gyuricza Anita Kóka 

Horváth Attiláné Fertőszéplak 

Rajnai Virag Vörs (BFNP) 

Kemenár Katalin Sarród 

Kispálné Lucza Ilona Kiskőrös 

Kovács Edina
X 

Gyömrő 

Kovács Ildikó Mindszent 

Laskainé Bíró Anna Szeged 

Mittag Mónika Gyula 

Nagy Mihályné Budakeszi 

Nagy Tibor Csökmő 

Novák Lászlóné Szada 

Riglerné Stang Erika Bátaszék 

Simor Eszter Siklós 

Spanics Ágnes Somogyszob 

Szablyár Péter Jósvafő 

Szabó Károly Biharkeresztes 

Tóthné Kis Ildikó Gyöngyöstarján 

Varga Sándor János Gyömrő 

Vass József Szeged 

Verbőczi Gyuláné Ócsa 

 
Vendéghallgatók: 

 

Jasszmann Gabriella (Budaörsi tájház – Német nemzetiségi tájházak központja) 

Bodó László Béla (Monorierdő) 

A Duba család képviselője. 

 

A TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009 reményeink szerint elérte célját. A 

továbbiakban Czeglédy Ákos (Palóznak) záró-dolgozatát adjuk közre. 
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A  P A L O ZN A K I  T Á J H Á Z F E J L E S ZT É S I  

S T R A T É GI Á J A
X  

-  C z e g l é d y  Á k o s  -   

 

 

 

P a l o z n a k  
 

Paloznak a Balaton északi partján a Bakony hegység déli lábánál fekszik. 

Az erdőkkel borított lankás domboldalakról csodálatos kilátás nyílik a tóra. A 

déli domboldalaknak és a Balatonnak köszönhetően kivételes mediterrán klíma 

alakult itt ki, ahol kora tavasztól késő őszig élvezhetjük a tiszta levegőt, a 

napfényt. A szőlők alatt húzódó borúton végigsétálva, az öreg pincéknél 

kóstolhatjuk az igazi palóznaki olaszrizlinget. Paloznak név valószínű szláv 

eredetű: - po loznik = a szőlőskertnél, szőlőhegy alatt, -az ősi szőlőkultúrával 

rendelkező vidékre illő név. 

 Az új évezredben újjászületett a település központja, pihenőpark került 

kialakításra. A millennium évében a falu lakóinak és nyaralóinak adakozásából 

kálvária épült a hegyre vezető út mentén egy kis kápolnával. 2002-ben a 

háborúk áldozatainak és hőseinek emlékére épült a Hősök-kútja. Azóta is több 

köztéri szoborral gyarapodtak a közterületeink, így került felállításra a 

Millenniumi Parkban Szent László szobra, a Mázsa téren Szent Donát a 

szőlőművelők védőszentjének szobra, vagy az alsóörsi kőfaragó tábor egyik 

alkotása a „viráglány” a Kossuth utcában. 1998-ban a hagyományos falukép 

megőrzéséért a Magyar Urbanisztikai Társaságtól Hild-díjat, 2007-ben a sikeres 

közösség és falufejlesztésért „Magyarországi Falumegújítási Díjat” kapott a 

település. 

 A faluközösség mindig fontosnak tartotta a múlt hagyományainak 

megőrzését ápolását, ezért vásárolta meg az önkormányzat 1993-ban a falu 

közepén lévő elhanyagolt parasztházat tájház céljára. A ház felújítása 1993-1996 

között történt. 1996-ban nyílt meg a látogatók előtt, belsejében enteriőr kiállítás 

idézi fel a XX. sz. elejének paraszti világát. 

 
X 

 A Tájházi Akadémia befejeztével készült záródolgozat 
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A tájház 

 

 A falu közepén álló, ún. Diószegi-ház építési, ill. legutolsó átépítési 

dátuma 1888., amit azt a tisztaszoba mestergerendájára festett feliratból tudunk. 

A háromosztatú épülethez tartozott az egy tető alá épített gazdasági rész is, ami 

valószínűleg istálló és pajta lehetett. Ezzel derékszögben áll egy kisméretű 

pince, amit a partfalba építettek bele. 

 Az épület a faluban, de szinte az egész Balaton-felvidéken hagyományos 

kőből épült és nádfedésű. Mindkét építőanyag kéznél volt, és aránylag olcsón 

hozzá tudott jutni a szegényebb család is. Az építőkövet  a környéken 

bányászták, a nádat pedig a Balatonról aratták télen. 

 Az épületről, ill. a Diószegi-családról a fellelhető dokumentumok csak a 

19. század elejétől fogva maradtak fenn. Egy 1815-ben keltezett összeírás 

szerint Diószegi Mózes háza „… minden falai sövénybül állanak …”, valamint 

„egy partban lévő istálló”-ról tesz említést a felmérés. 1888-ra azonban a 

korábbi, sövényfalú épület már kőből épült, azaz átépítették; a legutóbbi 

felújításra 1994-96-ban került sor. Ekkor kapta mai funkcióját. 
 

A tisztaszoba (utcai szoba)  

 A szokatlanul nagy, teres szoba nyílván valóan többfunkciós volt, 

valószínűleg legalább két generáció lakott együtt. A nyitott, íves boltozatú, 

keskeny folyosó felől is megnyitott szobai alaprajz átmenetet képez egy korábbi, 

ún. füstös-konyhás lakóház, és a szabadkéményes konyhás építmény között. 

Ebből a két bejáratú szobai alaprajból lehet következtetni arra, hogy az épület 

eredetileg korábban épült, mint azt a mestergerendán látható évszám (1888) 

mutatja. Az átépítést nyilvánvalóan jelentős gazdasági, anyagi háttér tette 

lehetővé. Valószínűleg ekkor falazták be a folyosói íveket is. 

 Az utcai szoba sarkos elrendezésű, hagyományos Balaton-felvidéki 

parasztszoba. A sarokban van a sarokpad, előtte az asztal, körötte a hátas székek, 

azaz a faragott támlájú datált székek. Két felvetett ágy, szekrény, „tulipános 

láda”, további székek, valamint háztartási eszközök. A zöld szemeskályha 

klasszikusan hagyományos a Balaton-felvidéki és bakonyi parasztházakban. 

Ezeket kívülről, a konyhából fűtötték, így a szobában nem kellett a 

tüzelőanyaggal és a hamuzással, hamuval szemetelni. 

 A falakon történelmi festményekről készült olajnyomatok vannak: híven a 

református család szokásaihoz, hagyományaihoz. 

 Petróleum lámpák világítanak a szobában, az asztalon. A szekrényben, a 

sublóton különféle, nagyobbrészt házilag készített textilek vannak. 

Megtalálhatók a kiegészítő tárgyak is, mint pl. a csizma, a csizmahúzó, az 

asztalon a pipa, stb., a kászli tetején a színes üvegből készült légyfogó. A 

szekrény tetején vannak a befőttes üvegek és az alma, birsalma. 
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 Figyelemre méltó a szobai falba beépített fali-téka (jobbra) díszesen 

faragott ajtaja. A rekonstruált belsejét a hagyományoknak megfelelően 

használjuk. Itt tartották a papramorgót (pálinka), és esetleg az énekes könyvet.  

 

Pitvar-konyha  

 A konyhában általában igen kevés a bútor, éppen csak a legszükségesebb: 

egy asztal, esetleg egy kászli. A falon van egy tálas, és általában minden a falon 

és a padkákon van. A hasábkemence teteje is inkább tároló hely volt: edények, 

eszközök kitűnő helye: lábasok, tálak, kacsasütő, kuglófsütő, stb. Formájában, 

funkciójában ősi eszköz a tűzikutya,: két, egymás közelébe tett eszközre tehették 

a lábast, fazekat, és alatta tüzelhettek. A két tűzikutya horgaiba nyársat is 

illeszthettek. A padkákon vannak a vas háromlábak, famozsár, további edények. 

A hátsó falnak támasztva a kenyérsütés legfontosabb eszközei, mint a szénvonó, 

a pemet és a sütőlapát. A kemence mellett volt az odakészített tüzelőanyag. A 

nagyméretű ún. lakodalmas fazék is megtalálható szinte minden Balaton-

felvidéki háztartásban csakúgy, mint a fejtekercs (a fejenhordást segítő eszköz), 

vagy a kovászfa, stb. 

 A padka elülső sarkán van a beépített katlan, amiben vizet forraltak, vagy 

nagyobb mennyiségű ételt főztek. 

 A konyhát az elülső pitvartól a hatalmas méretű szemöldökgerenda 

választja el, amin a hagyományoknak és szokásoknak megfelelően tányérok, 

vagy egyéb cserépedények vannak díszként felakasztva. 

 A pitvarban a kamrai bejárat mellett van a vizes pad, rajta a vizes 

edényekkel. Mellette áll a konyhai kászli. A boltív alatt helyezték el a konyhai 

kisebb asztalt, míg az aránylag modern lavór állvány az alumínium lavórral a 

jobboldali részen áll a két ajtó között. A lavór fölött és szemben, a vizes padnál 

a falra erősítették a falvédőket, amik a fal megvédése mellett erkölcsi célzatú 

feliratokkal is el voltak látva. 

 

Kamra 

 A kamrának nevezett helyiség kettős funkciót lát el: egyrészt – mint a 

neve is mutatja – háztartási-gazdasági eszközök tároló helye. Másrészt egy 

kiegészítő lakóhely is, amit talán jobb lenne alvóhelynek nevezni. 

 A kamrai eszközök: kamra polcok, sublót. Itt tárolták a disznóvágás 

szerszámait, eszközeit, a mindennapos használatra szánt eszközöket, amik a 

konyhában nem fértek el, úgymint a kenyérsütés eszközei, a lisztesláda, a 

zsírtároló edények, a mázsa, vagy a ritkábban használatos egyéb felszerelések. 

Ugyancsak itt volt a helye némely ételnek is, mint pl. a szegetlen kenyér, 

szalonna, kolbász stb. Itt van a lekvárok helye, és a többi befőtt is. Az 

ételkészítés eszközein túlmenően a mosás felszerelése is itt található: 

mosóteknő, sulykolófa stb.   (Helyhiány miatt itt kerül bemutatásra az egykori 

szövőszék is.)  
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Pince 

 A háznál lévő pince alapvetően nem borospince, hiszen minden családnak 

megvolt a maga présház-pincéje a szőlőhegyen, különösen a tehetősebbeknek. A 

háznál csak a leggazdagabbak, ill. a szegényebbek építettek pincét: A 

leggazdagabb azért, hogy a ház körül is legyen kéznél mindig bor, a 

szegényebbeknek meg azért, mert a hegyben nem volt nekik, így a háznál lévő 

pince elsősorban az egyéb termények tárolására szolgált, úgymint krumpli és 

egyéb zöldségek. Persze, egy-két kisebb hordó bor is elfért a kis udvari 

pincében. Itt láthatók a kisebb méretű szőlőművelő és borkészítő eszközök, 

szerszámok: kapák, ültetővas, metszőkések, metszőollók, permetezőgép, 

szénkénegező, kisméretű prés, kád stb. 

 

Működtetés: 

 A Paloznaki Tájház szervesen beilleszkedett a falu életébe. Az udvar 

kezdetektől rendezvényhelyszínként funkcionált az utóbbi tíz évben kialakult 

programsorozat szerveződött mely az egész évet lefedi. A kiállítás nyitva 

tartását kezdetben nyáron alkalmi teremőrökkel, mára a falu ösztöndíjjal 

támogatott egyetemista fiataljaival oldjuk meg. Ez elősegíti kötödésüket a 

településhez. Egyéb időszakokban a Tájház szomszédságában lévő 

Polgármesteri Hivatal valamelyik dolgozója mutatja be a tájházat, rendezvények 

alkalmával mindig van ügyeletes „teremőr”.  

 Főbb rendezvényeink január végi disznóvágás, Májusfa állítás, nyári 

zenés rendezvények, főzőversenyek, Falunapok szeptember végén, libanap 

novemberben. Június közepétől szeptemberig szombat vasárnap kézműves 

foglalkozásokat szervezünk az udvarban szakemberek közreműködésével. 

Szintén az udvar ad helyet a nyári hónapokban a Pajtamozi filmklubnak, 

melyeken heti egy alkalommal a kortárs filmművészet alkotásaiból elsősorban 

dokumentum ill. rövidfilmeket mutatunk be. 

 

Fejlesztési elképzelések: 

 

Épület:  

 A Tájház épülete 1996-ban lett teljes körűen felújítva a műemlékes 

szakemberek vezetésével. Azóta karbantartó festést, egy alkalommal a tető 

nádszegésének felújítását végezték el. 2003-ban a faszerkezetek szuvasodása 

okozott problémát és a teljes födém és tetőszerkezetet gomba és rovarölővel 

kellett kezelni. 2009-ben a teljes tető új 15cm-es borítást kapott. Az elvégzett 

felújítási és karbantartási munkáknak köszönhetően az épület általános állapota 

jónak mondható. 
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Szükséges felújítási munkák: A szigeteletlen épületfalak alulról kismértékben 

ugyan, de nedvesednek, penészesednek, néhol salétrom üt ki a falszerkezeten. A 

hibás, feltáskásodott vakolatot le kell verni és „lélegző” anyaggal helyettesíteni. 

Szükséges az épület külső és belső festése is. A belső térben döngölt agyagpadló 

van, ami a látogatók használatából eredően, kikagylósodott, felporlik. Szükséges 

az újratapasztás és „sarazás” 

 

Kiállítás:  

 A kiállítást Törő László muzeológus rendezte 1996-ban, azóta azonban 

több a Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum által kölcsönzött tárgyat kicserélt ill. 

végleg elvitt a Múzeum. Számos új tárggyal is gyarapodott a gyűjtemény 

adományozás ill. gyűjtés során. A legutóbbi átrendezést 2006-ban Laczkovics 

Emőke néprajzos muzeológus segítette, tárgyak leltározására 2008-ban került 

sor. Elkészült a teljes körű tárgyleltár szakemberek segítségével és 

ellenőrzésével. 

Fejlesztés: A kiállítás átrendezése szükséges, mivel a gyűjtőmunka és az 

adományozások által az utóbbi években számtalan tárggyal gyarapodott a 

gyűjtemény, mely így túlzsúfolttá vált. Szakember segítségével szelektálni 

szükséges, hogy csak az adott időszakra jellemző, az enteriőrbe illő tárgyakat 

mutassunk be. A kiállítási térben feleslegessé vált tárgyak elhelyezését, 

lehetőleg gyűjteményes (látványtári) bemutatását meg kellene oldani. Erre a 

jelenleg rendelkezésre álló helységekben nincs mód, az épület további 

bővítésére sincs lehetőség.  

 

 Megoldást egy a terepadottságokat kihasználó a földbe süllyesztett kiállító 

terem jelentene. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve csak ily 

módon lehet további kiállítási és raktározási térhez jutni. Ennek kialakítása 

azonban komoly költséggel jár.  

A belső térben interaktív elemek elhelyezését lehetne megoldani. Pl. a beépített 

képernyőn népi mesterségek bemutatását, a falusi rendezvényekről, szüreti 

felvonulásról készült filmek bemutatását, de akár a kiállítótérben szereplő 

tárgyakról szóló elektronikus tartalmat, keresővel, érintőképernyővel. 

 

 Biztosítani kell a tárgyak állagmegóvását, erre restaurátor vezetésével az 

önkormányzat munkatársai, közhasznú dolgozók, de a helyi civilszervezetek, 

ifjúsági csoport is alkalmas és bevonható. Restaurátor útmutatás alapján, akár 

nyári tábor formájában, a nyári szünet egy hete alatt elvégezhető a szükséges 

állagmegóvási munka. 

 

 A téli időszakban a temperáló fűtést villanykályha biztosítja, aminek 

működési költsége nagy, hatásfoka kicsi, a hőleadása egyenetlen. Hosszabb 

távon falfűtés kiépítése lehetséges a téli temperáláshoz. 
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Programok:  

 

 A Tájháznak kialakult egész éves programstruktúrája van, ami a nyári 

turistaszezonban elsősorban a vendégeknek az őszi és téli hónapokban a helybéli 

közösségnek szól. Így a libator, vagy falusi disznóvágás hagyományainak 

megőrzése jó alkalom a falu lakóinak összejövetelére együtt dolgozására, 

mulatozására és remek közösségépítő alkalmat is kínál. Természetesen ezekre az 

eseményekre sok vendég is érkezik sokszor éppen a „családias” hangulat okán. 

A programok lebonyolításához szükséges feltételek, színpad, hangosítás, padok, 

asztalok, sátor, rendelkezésre állnak éppen az elmúlt évek pályázatának ill. a 

helybéli civil szervezetek összefogásának eredményeként. A vendégek 

kiszolgálására nélkülözhetetlen infrastruktúra is rendelkezésre áll: büfé, vízvételi 

és mosogatási hely, kemence, női, férfi, mosdó. Nehéz azonban a programokon 

fellépők, zenészek fellépti díjainak kifizetése. Az elmúlt években többször is 

sikeresen tudtunk pályázni: Közkincs, Tengertánc, Mi tájházunk pályázatokon, 

2009-ben azonban csak saját forrásból tudtunk programokat biztosítani. A nyári 

kézműves foglalkozáshoz a kézműveseknek szálláshelyet tudunk biztosítani így 

ez a fajta program nem kerül anyagiakba a szükséges anyagokat is biztosítani 

tudják a kézművesek. A Napsugaras Dél-Tisza menti Népművészeti 

Egyesületnek köszönhetően a szakmai színvonal is biztosított. Az egyesület 

tagjai jönnek foglalkozást tartani, ez a fajta szakmai együttműködés 

mindenképpen tovább folytatandó. 

Fejlesztési lehetőség: A programokat tematikai csoportba szervezni és egy-egy 

témakör köré egész napos több programelemből álló, vagy akár többnapos 

programsorozatot kialakítani. 
 

Személyi feltételek:  
 

 A tájház felügyeletét, a programok koordinálását egy főállású munkatárs 

biztosítja, aki e mellett a teleházvezető és könyvtáros is, így a tájházzal való 

törődés munkaidejének csak egy részét teszi ki. A nyári időszakban a helybéli 

fiatalok (egyetemisták) működnek közre a kiállítás nyitva tartásában ill. a 

rendezvényeken. 

 

Fejlesztés:  

 

A tájházzal foglalkozó munkatársak szakmai képzése fontos, erre jó alkalom 

volt a Tájházszövetség által szervezett Tájház Akadémia. Továbbra is szükséges 

a tájházzal foglalkozó munkatárs és/vagy segítők szakmai tanfolyamokon, 

időszakos képzéseken való részvétele. Szakmai segítséget nyújthat a Veszprém 

Megyei Laczkó Dezső Múzeum. A megyében lévő tájházakat fenntartók 

összefogásával talán egyszer mód nyílhat egy külön muzeológus, néprajzos 

foglalkoztatására, aki a megyei tájházaknak szakmai segítséget és felügyeletet 

nyújthat. A nyári ügyeletet biztosító diákok részére „házvezetési kézikönyvet” 
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kell összeállítani a tudnivalókról és elvárásokról. A jövőben meg kell teremteni 

kiállításhoz illő hagyományos viseletre utaló öltözet beszerzését a felügyelő 

diákoknak. 

 

Fejlesztési ütemek: 
 

 

 Folyamatos Rövid távú  (-3 év) Hosszú távú  (-10 év) 

épület 

Épület 

karbantartás 
Festés fűtés korszerűsítés 

Agyagpadló 

javítása 
Falazatok javítása 

Kiállító és 

raktárhelyiség 

kialakítása 

állapotfelmérés  Faszerkezetek védelme 

kiállítás 

 

 

Tárgyak 

állagvédelme 

Szükséges 

restaurálási munkák 

Raktár látványtár 

kialakítása 

Új tárgyak 

leltározása  

Interaktív kiállítási 

elemek. 
Filmek készítés 

 
Tárgygyűjtemény 

szelektálása 

Oktatóanyagok 

készítése 

Nyári 

folyamatos 

nyitva tartás 

biztosítása  

Ügyelet biztosítása  

Programok 

Infrastruktúra 

karbantartása.  

Együttműködés 

kidolgozása a 

térségben 

Szükséges technikai 

eszközök pótlása. 

Költségek 

biztosítása 

Önkéntes segítők 

felkutatása 
 

Személyi 

feltételek: 

Tájházért 

felelős 

munkatárs 

foglalkoztatása  

Önkéntesek 

felkutatása 

Szakmai 

együttműködés 

erősítése  

 
Munkatársak 

képzése 

Szakmai felügyelet 

biztosítása 

  

Muzeológus 

foglalkoztatása térségi 

összefogással  
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Képek a tájházról 
 

  

Szoba      kamra 

 

 

  

Pitvar       konyha 

 

 

 

  
 

udvar 



Tájházi Hírlevél – 2009. 4. szám 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 
 

Kibővített elnökségi ülés 2009. november 21-én a szlovákiai 

Boldogfán  
 

A Danter család vendégszerető otthonában gyülekező résztvevőket Dr. Bereczki 

Ibolya elnök köszöntötte. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 

előzetesen kiküldött napirendet jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadták. 

A második napirendi pont keretében Danter Izabella áttekintést adott a 

Szlovákia magyar nyelvterületén működő tájházak és helytörténeti 

gyűjtemények helyzetéről, jelezve, hogy a továbbiakban is tervezi a 

„Hagyományok és értékek” konferencia sorozatot, ez alkalmas a gyűjtemények 

számbavételére, az újak felkarolására, a személyes kapcsolatok erősítésére. 

Néhány példával illusztrálta a gyűjteménygyarapítás, restaurálás, 

gyűjteménybemutatás gyakorlatát. 

A harmadik napirendi pont keretében Dr Páll István FB tag (Igazgató, Sóstói 

Múzeumfalu) a VII. Országos Találkozó értékelése során megerősítette, hogy az 

sikeresen zárult, teret adva az akkor átadott Magtár hasznosítási főpróbájának. 

Az NKA támogatásával megjelentetett kiadvány (Kelet-magyarországi tájházak) 

méltó tagja lett a regionális bemutató füzeteknek. 72 regisztrált résztvevő (ebből 

18 határainkon túli nyelvterületről) volt a találkozón. A szakmai nap és az 

autóbuszos tanulmányi kirándulás jól szervezett és színvonalas volt. A 

Múzeumfalu munkatársai maximális odaadással látták el feladataikat. 

Jegyzőkönyvi köszönet érte! A határokon túliak részvételi díjával kapcsolatos 

pályázati anomália következtében közel 300 eFt veszteséggel zárult a 

rendezvény, de megtalálták a 0 szaldóhoz elvezető megoldást. Az ebből levont 

tanulság alapján jelenlévők egyetértettek abban, hogy a jövőben csak TSZ-i 

tagok részesülhetnek kedvezményben (1/4-2009. számú határozat). 

A negyedik napirendi pont keretében Dr. Bereczki Ibolya ismertette a 

„Vendégváró tájházak” pályázat pillanatnyi helyzetét. A támogatási összeg 2 

hete érkezett a pályázatkezelő SZNM-hoz. A pályázók 1/3-a még nem küldte 

vissza szerződését, ill. nem vezette át az ÁFA növekedés hatását a műszaki 

tartalomra. A készre-jelentés és az elszámolás határidejét – műszaki vis major 

esetének kivételével – kerülni kell.  

Az ötödik napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette a „Vendégváró 

tájházak” pályázat monitorozásának tervezett módját. Jelenlévők áttekintették és 

elfogadták a monitorozás objektumainak felosztását (mellékelve) és átvették erre 

vonatkozó megbízó levelüket. Az első monitorozási részjelentést december 

10-ig kell megküldeni Szablyár Péternek mailen (2/4-2009. számú határozat). 

Dr. Bereczki Ibolya tájékoztatta az Értékelő Bizottság tagjait, hogy munkájukért 

Br. 30 Eft-t kapnak, a monitorozás résztvevői Br. 50 eFt-t (az ehhez szükséges 

adatokat, ill. a számlaképességet Szablyár Péternek kell megadni 2009. 

november 30-ig. 
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A hatodik napirendi pont keretében a jelenlévők ellenszavazata és 

tartózkodása nélkül Jogi tagként tagjai sorába felvette a NÉPI 

MŰVÉSZETEK  HÁZA-t (Mezőkövesd – képviselője Berecz Lászlóné), ezzel 

a jogi tagok száma 107 lett. Egyéni tagként Aranyos Sándor (Tiszavasvári), 

egyetemi hallgatót. Az egyéni tagok száma: 128-ra emelkedett. (3/4-2009. 

számú határozat).  

A hetedik napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatta jelenlévőket a 

TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009 befejeződött képzési programjáról, a beérkezett 

záró-dolgozatokról és a költségterv módosítás, ill. elszámolás helyzetéről. 

Elismerően és köszönettel szólt a programnak helyet adó SZNM munkatársainak 

aktivitásáról és az infrastruktúra biztosításának színvonaláról. Dr. Bereczki 

Ibolya eredményesnek ítélte a képzési programot, a folytatáshoz pályázati 

források intenzív felkutatását javasolta.  

 

A nyolcadik napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette a Szövetség 

nyertes pályázatainak helyzetét. A Nemzeti Civil Alap működési költség 

támogatása még nem érkezett be, a Norvég Civil Alap támogatási összeg 80 %-

át átutalták már, a 20% áthidalásához szükséges az Nemzeti CA támogatási 

összegének mielőbbi beérkezése. 

 

A napirendi pont keretében Dr. Bereczki Ibolya tájékoztatta a jelenlévőket az 

Nemzeti Kulturális Alap 2010-évi pályázati terveiről, külön felhívva a figyelmet 

az előbbre hozott határidőkre (restaurálási-, kiadvány-pályázat), és a „Felemelő 

évszázad” című meghívásos pályázat tájházakra vonatkozó, SZNM által 

lebonyolítandó részére.  

 

A kilencedik napirendi pont keretében Dr. Bereczki Ibolya tájékoztatást adott 

a Turizmus Rt-vel közösen lebonyolított akcióhétvége (LIBA-TOUR) 

eseményeiről és eredményeiről, amelyek átütő gazdasági eredményt nem hoztak, 

de PR hatásuk vitathatatlan. A jelenlévők közül többen (Kovács Edina, Horváth 

Attila, Nagyné Bősze Katalin)  személyes tapasztalataikat adták közre az ese-

mény helyi vonatkozásairól.  

 

A tízedik napirendi pont keretében a 2010-évi munkaterv előzetes 

megtárgyalására került sor. Jelenlévők a mellékelt táblázat szerinti előkészítési 

állapotig jutottak el. Ennek véglegesítésére a 2010. január 23-i szentendrei 

elnökségi ülésen kerül sor. Addig minden elnökségi tag egyezteti az általa 

szervezett program feltételeit és körülményeit (4/4-2009. számú határozat).  

 

E napirendi pont keretében külön tárgyalta az Elnökség a VIII. Országos 

Találkozó megrendezésének kérdését. Ennek időpontját 2010. szeptember 23, 

24, 25 (csütörtök délután, péntek, szombat), vagy szeptember 30, október 1., 2 

(csütörtök délután, péntek, szombat) jelölték ki. (5/4-2009. számú határozat).  
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A találkozó helyszínével kapcsolatban a következő döntés született: 

 

Levélben fel kell szólítani a négy előzetesen jelentkező települést (ill. tájházat) 

(Dunaharaszti, Tard, Cigánd, Kiskőrös), hogy vázolja a megrendezés általuk 

biztosítható körülményeit, szálláslehetőségeit (árkategóriák), a várható részvételi 

díjat, az autóbuszos szakmai kirándulás lehetséges útvonalát és tartalmát. Ezeket 

a tájékoztatókat 2010. január 10-ig kell bekérni, hogy a január 23-i elnökségi 

ülésen dönteni lehessen (6/4-2009. számú határozat).  

 

A tizenegyedik – Egyebek – napirendi pont keretében Dr. Bereczki Ibolya 

tájékoztatást adott a szentendrei Bogdányi úton elkészült SKANZEN-HÁZ-ról, 

ill. az abban kialakított Tájházi Információs Központról. Ennek bebútorozására 

az NCA működési költség támogatás beérkezése után kerülhet sor. Itt helyezzük 

el a Szövetség irattárát, könyv- és dokumentáció gyűjteményét, információs 

irodáját és tárgyalóját. 100 %-os bér- és járulékfizetési támogatással univerzális 

alkalmazottat kívánunk ide telepíteni. „Ügyeleti napokkal” (ügyv. elnöki, 

szakmai, nemzetiségi) és regionális bemutatkozó napokkal kívánjuk a központot 

a tájház-mozgalom integráns részévé tenni. Az elnökségi tagoktól javaslatokat 

várunk a központ működtetésének színesítésére. 

 

Az anyai örömök elé néző Gyanó Szilvia Közép-Dunántúli regionális 

képviseleti munkáját az Elnökség Czeglédy Ákos palóznaki polgármester 

felkérésével és kooptálásával javasolja kiváltani. Erre felkérő levelet kell 

küldeni a Polgármester Úrnak (7/4-2009. számú határozat).  
 

A tizenkettedik napirendi pont keretében Dr. Bereczki Ibolya összességében 

eredményesnek minősítette a 2009-es évet, megköszönte az elnökségi tagok 

munkáját és a Danter családnak a mostani elnökségi ülés kiváló körülményeit, és 

ezzel az ülést bezárta. 

 

Ezt követően vendéglátóink egy kiváló ebéddel, azt követően egy boldogfai és 

szenci sétával tették még emlékezetessé ezt a ködös szombati napot, amiért 

ezúton is köszönetet mondunk. 

 

   

 

Boldogfai pillanatok 
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Hírek a „Vendégváró tájházak pályázat Dél-Dunántúli 

helyszíneiről 

 
A nyertes pályázatok megvalósulását a Szövetség elnökségi tagjai, regionális képviselői 

kísérik figyelemmel. A  Dél-Dunántúli területet Kapitány Orsolya – a kaposvári Rippl Rónai 

Múzeum Móra Ferenc díjas néprajzkutató osztályvezetője tartja szemmel. A megvalósításról 

az alábbi tájékoztatót adta: 

 

2009-ben a „Vendégváró tájházak” OKM pályázati kiírásra a Dél-Dunántúlról 13 intézmény, 

önkormányzat, alapítvány nyújtotta be pályázatát.  

 

     Pályázó      Elnyert támogatás Teljes ktg. 

 

I. „Látogatóból vendég” célra 10       15.150.000 Ft  21.457.076 Ft 

II. „Ismerjetek meg bennünket”célra   3         2.300.000 Ft     3.917.840 Ft 

     ----------------------------------------------------------------------------- 

Összesen:    13       17.450.000 Ft  25.374.916 Ft 

 

Az elnyert támogatások révén a pályázatokban vállalt feladatok teljes költségének 69 %-át 

pályázati forrás biztosítja.  

 

A pályázatokban vállalt feladatok helyszíni ellenőrzését csupán a Somogy Megyei Múzeumok 

Igazgatósága esetében végeztem el, mint pályázati felelős. A többi pályázótól képekkel 

illusztrált szöveges tájékoztatást kértem, hogy tájékozódjam a vállalások teljesítésének 

helyzetéről.  

A beszámolókból kitűnt, hogy a gazdasági helyzet bizonytalansága, és az elhúzódó 

szerződéskötések miatt nem merték a munkákat időben megkezdeni, ezért némely esetben a 

kivitelezői munkák csúszása várható.  

Felhívtam a pályázók figyelmét, hogy időben kérjék meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

főigazgatójától a szerződésmódosítást, ha úgy ítélik meg, hogy a szerződések késői 

megkötése, és a kedvezőtlen időjárás miatt a kültéri munkák határidőre nem fejeződnek be. 

E kérelmek beérkezése december elejéig várható.      

 

Pályázati Pályázó/település   Elnyert támogatás  Cél 

azonosító  
 

VT-I-4  Hímesháza Község a 1.900.000 Ft   tetőfelújítás, riasztó 

  Önkormányzata/        
  Hímesháza 

  A pályázatban vállalt feladatok folyamatban vannak, amennyiben az idő engedi 

  a kivitelezői munka során  a pályázati határidőt tartják. 

 

VT-I-9  Bíborvég Ált. Műv.  2.000.000 Ft  burkolat helyreállítása, 

  Központ/      színpadjavítás, múzeumi 

  Decs       bolt kialakítása 
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A szerződéskötés elhúzódása miatt a munkák 

később kezdődtek el a decsi tájházban . A 

szabadtéri színpad szétbontása megkezdő-

dött, a gerendaváz elkorhadt, cserére szorul. 

Az udvarra terített gyöngykavics összeszedé-

se és a téglaburkolat cseréje folyamatban 

van.  

A pályázatban szereplő információs pult 

(mely egyben múzeumi bolt is) világításkor-

szerűsítéséhez a szakemberek hozzáláttak, a 

munka hamarosan befejeződik.  

 

A tároló szekrények, vitrinek készíttetése 

folyamatban van. 

 

 

 

VT-I-11  Nagymányok Német    650.000 Ft  présház átalakításának 

  Kisebbségi Önkorm./     befejezése 

  Nagymányok 

A pályázati anyagban leírt tervek megvalósultak. A felújítási munkák kivitelezését a 

Terc-Co Építőipari Kft. végezte el az alábbiak szerint: 

- Mennyezet készítése váltósoros deszkaburkolattal, hőszigeteléssel 

- Padlóburkolatok elkészítése 

- Beltéri nyílászárók beépítése 

- Bejárati ajtó és zsalus ablak készítése a meglevővel azonos kivitelben 

- WC, kézmosó helyiség szerelvényezése, burkolása 

- Villanyszerelési munkák 

- Belső vakolatok javítása, meszelése 

A felsorolt munkálatok 2009. júniusában készültek el.  

A Kisebbségi Önkormányzat a saját forrásaiból megelőlegezte és kifizette a számlákat. 

A megvalósítás teljes költsége:   730.000,- Ft 

Ebből pályázati támogatás:   650.000,- Ft 

Pályázatban vállalt saját erő:     80.000,- Ft 

 

2009. nyara-ősze folyamán több rendezvényt tartottak, és jó néhány csoportot fogadtak a 

tájházban.  

. 

          
A megújult présház 
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VT-I-13 Somogy Megyei Mú-  2.400.000 Ft  tetőfelújítás, szerkezet 

  zeumok Igazgatósága/    megerősítés 

  Lakócsa 

 

A lakócsai tájház favázas szerkezetének megerősítési munkáihoz a somogyi 

építészek nem tudtak megnyugtató megoldást találni, ezért a pályázattal 

megbízott Kapitány Orsolya tapasztalt, építész szakértő segítségét kérte 

Dr. Bereczky Ibolyától, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyette-

sétől. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítésze, Búzás Miklós 2009. 

augusztus 21-én helyszíni szemlét tartott, majd írásba foglalta javaslatát. A 

KÖH helyszíni tárgyalást hívott össze 2009. szeptember 7-ére. 

Megállapodtak a felek, hogy a lakóház szerkezet megerősítéséhez Búzás 

Miklós javaslatát elfogadják. 

A munka elvégzésére Kis Károly tabi vállalkozóval szerződött a Somogy 

Megyei Múzeumok Igazgatósága, aki a munkát szakszerűen elvégezte. A szoba 

és konyha válaszfalának újbóli felhúzásához térítésmentesen vályogtéglát 

biztosított a Baranya Tégla KFT.  

A múzeum megkeresésére tett felajánlásukat ezúton is köszönjük!   

Az épület faszerkezetének megerősítése után a tető zsúpszalmájának a cseréjére 

került sor, melyet a megyei múzeum Kaiser István magyarlukafai vállalkozóra 

bízott. Ezután a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény két karbantartója 

elvégezte a lakóház falainak külső-belső sározási munkáját. 

A pályázatban vállalt feladatok 2009. október végére befejeződtek. 

Novembertől az épület falazatának a kiszárítása folyik, tavasszal (április-

május) megtörténik a meszelés, majd a 2008-ban megújult kiállítás 

visszarendezése. 

 

 
 

Az építészek helyszíni egyeztető tárgyalása 

Búzás Miklós főépítész (SZNM), 

Levárdy Henriette (KÖH, Pécs), 

Lőrinczné Balogh Krisztina építész (ARKERS Iroda) 

Harsányi Csaba (statikus) 
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A szoba és konyha közötti falrész szétbontása után talpgerenda, majd András 

kereszt beépítése a favázas szerkezet stabilizálása érdekében. 

 

 

    
A lakócsai tájház szerkezet megerősítés,  A szoba és konyha közti új válaszfal szá- 

tetőfelújítás és sározás után    radás közben 
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VT-I-28 Malomkő Alapítvány/ 2.000.000 Ft  Vízimalom lakrészének és  

  Orfű       padlástérének felújítása,  

foglalkoztató kialakítása 

 

  „A földszinten mindkét helyiségben megtörtént a régi beton-, illetve 

téglaburkolat elbontása. A pályázatban szereplő módon a vállalkozó elvégezte az épület 

érintett falain a vakolat leverését, valamint az oldalfalakat szárítóvakolattal látta el. A 

meglévő mosdót és szerelvényeit a vállalkozó leszerelte, áthelyezéséhez megtörtént a 

vízcsatlakozás átkötése. Az elülső helyiségben, a vízszintes szigetelést követően, elkészült az 

„új” burkolat, amely bontott hatszögletű, illetve hagyományos padlástéglából került 

kialakításra, az épület hangulatához és korához illő módon. A belső helyiségben megtörtént az 

aljzat szigetelése és betonozása, a hajópadló burkolat lerakása a beton teljes kiszáradását 

követően kezdhető meg. 

A padlástérbe való feljutáshoz a gerenda födém deszkázatának megbontásával feljárónyílás 

került kialakításra. A belső nyílászárók felújításán, illetve a lépcsőfeljáró gyártásán az asztalos 

jelenleg dolgozik. A feljáró beépítése várhatóan a hónap végére megtörténik. 

Jelenleg folynak a villanyszerelési munkák, ti. a pályázatban szerepel a meglévő vezetékek 

falba süllyesztése, valamint a padlástéri világítás és áramvételi lehetőség kiépítése. 

A padlástérben megtörtént a jelenlegi – alacsony fekvésük miatt a közlekedést nehézkessé 

tevő – támasztó vízszintes fa-fogópárok kiváltása. A vállalkozó elvégezte a tetőszerkezet 

kőzetgyapottal történő hőszigetelését. 

A gipszkarton burkolat felhelyezése a villanyszerelési munkák után kezdődik meg. 

 

Elkövetkező hetek feladati: 

- Hajópadló burkolat kialakítása a földszinti hátsó helyiségben; 

- Villanyszerelési munkák (folyamatban van); 

- Belső nyílászárók felújítása; 

- Padlástérben gipszkarton burkolat kialakítása (a villanyszerelési munkálatok után); 

- Padlástérben a meglévő tetősík ablak cseréje (az ablak legyártása már folyamatban 

van); 

- Padlástérben szakipari fal helyszíni beépítése (asztalos munkája már folyamatban 

van); 

- Festés-mázolás; 

- Lépcsőfeljáró helyszíni beépítése (asztalos munkája folyamatban van). 
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VT-I-29 Báta Község Önkormány-  1.200.000 Ft  Világításkorszerűsítés, 

  zata/ Báta      tetőtér beépítés raktár és 

         kiállítás céljára 

 

 
 

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, a világítás korszerűsítése részben 

elkészült. A vakolatjavítás utáni meszelésre november közepén kerül sor.  

 

VT-I-33 Orfű Község Önkor-   1.900.000 Ft  Tetőfelújítás 

  mányzata/ Orfű 

 

     
Jó minőségű régi cseréppel a tető megújult, a bádogos munka folyamatban van, az épület 

november közepére elkészül. 

 

 

VT-I-36 Sióagárd Község  700.000 Ft   Állagvédelem, 

  Önkormányzata      tetőfelújítás, kút, 

          padlásfeljáró jav. 

   

  Az önkormányzat tájékoztató levele alapján a pályázatban vállalt állagvédelmi  

 Munka, tetőfelújítás, valamint a padlásfeljáró javítása megtörtént. Az előirány-

zott kútfelújítás a november 16.-i héten történik meg. 
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VT-I-39 Dunaszekcső Emlé-  500.000 Ft   Riasztórendszer, 

  keiért Alapítvány      kéményjavítás 

  A riasztó beszerelése megtörtént, a kémény javítása folyamatban van. Prob- 

  léma, hogy a két feladat elvégzése nem kerül annyiba, mint az elnyert támo- 

  gatás. Pályázat módosítására kérelmet nyújtottak be, az épület beltéri falainak  

  javítására, illetve a konyhába egy rakott tűzhely vissza/ megépítésére. 

  Ennek engedélyét várják.  

 

 

VT-I-41 Petőfi Sándor   1.900.000 Ft   Külső közösségi tér 

Művelődési Ház/      és tárolók kialakí- 

  Bátaszék       tása 

 

  A munkát október második felében, a szerződés megkötése után kezdték meg. 

  A fészer-tároló építéséhez faanyagot, tetőcserepet bontásból szerezték be. 

A kivitelezési munkát november elején kezdték, szeretnék időre befejezni.   

Az érdemi munka elhúzódása miatt, fotót nem tudtak a beszámolóhoz mellé-

kelni. 

 

 

VT-II-8 Sellye Város Ön-  800.000 Ft   Restaurálás, kiad- 

  Kormányzata       vány 

 

A megpályázott összeget nem sikerült elnyerniük, ezért módosított költségve-

téssel és tartalommal veszik igénybe az elnyert támogatást. A restaurálás és a 

kiadvány megjelentetése maradt bent a programban, a munkák folyamatban 

vannak. A restaurálási munkára a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával 

kötöttek szerződést. A tárgyak átadása megtörtént. A magyar nyelvű ismertető 

elkészült, az angol fordítás november 16-ra várható. A 16 oldalas színes kiad-

vány nyomdai munkálataira november második felében kerül sor. 

 

VT-II-9 Balaton –felvidéki  700.000 Ft   Konzerválás, res 

  Nemzeti Park/ Vörs      taurálás 

  Marton Vince keszthelyi restaurátor vállalta a vörsi tájház berendezési tár- 

  gyainak a konzerválását és restaurálását. Tájékoztatása szerint a műhelyébe  

eddig 80 db tárgy került át a buzsáki tájházból, a többi elszállítására november 

16 után kerül sor. Előreláthatólag a konzerválási munka befejeződik két tárgy 

kivételével, ezek olyan munkafázisokon mennek keresztül, melyek időigé-

nyesek, a folyamatot pedig siettetni nem lehet. (tulipános láda- 2008.64.1., 

asztal- 2008.09.1.).  

 
    

VT-II-10 Buzsák Község  800.000 Ft   Restaurálás, 

  Önkormányzata      digitalizálás, hon-

          lapfejlesztés 

  A buzsáki tájház berendezési tárgyainak az állagvédelmét szintén Marton  

  Vince vállalta szerződésben. A restaurátorhoz 94 db tárgy lett elszállítva, a 

  többire november második felében kerül sor. Az állagmegóvási munka úgy  

  tűnik, hogy a pályázatban rögzített határidőre befejeződik. 
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Könyvbemutató a Budapesti Szlovák Intézetben 
 

A „Szlovák néprajzi gyűjtemények Magyarországon” című könyv 

bemutatójáról, amelyet 2009. október 15-én 18.00 órakor tartottak a Budapesti 

Szlovák Intézet dísztermében 

 

A LEGATUM Kft. meghívására vettem részt az ünnepélyes könyvbemutatón. A 

könyv a szlovák állam támogatásával, a LEGÁTUM szervezésében, Andó 

György h. múzeumigazgató, elnökségi tag szerkesztésében.  

 

A jól áttekinthető, elegáns külalakú könyv megyénként ismerteti a 

gyűjteményeket, tájházakat szlovák és magyar nyelven. 

 

Az ünnepélyes bemutatón megjelent Fuzik János az Országos Szlovák 

Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Dr. Krupa András kutató, Lonovics János a 

kötet művészeti szerkesztője. A kötetet Andó György és Lanovics János mutatta 

be. A rendezvényt fogadás követte. 

 

A bemutató után rövid nyilatkozatot adtam a MTV1 nemzetiségi műsorok 

szerkesztőségének a Szövetség és a nemzetiségi tájházak kapcsolatáról. 

 

A LEGATUM Kft. egy tiszteletpéldányt a Szövetség Könyv- és 

dokumentumtárának adományozott.  
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XXV. Vendel-napi búcsú Magyarlukafán 
- Kékes Tóbiás - 

 

A gyerekek azért szeretik ugyanazt a mesét többször is meghallgatni, mert 

egyfajta biztonságérzetet jelent számukra a jól ismert történet.  

Valami hasonló történik a magyarlukafai Vendel-napi búcsú esetén is. Az elmúlt 

évtizedek során ez az esemény is megszokottá vált, és aki rendszeresen ellátogat 

ebbe a parányi baranyai faluba, az már tudja mire számíthat ezen az ünnepi 

napon. Idén huszonötödik alkalommal várták vendégeiket a lukafaiak, azzal a 

szigorúan megválogatott kézműves kínálattal, mely már messze földön híressé 

tette ezt a rendezvényt. Az a minőség - amivel itt találkozhat a látogató - jelenti 

azt a változatlan biztonságot, ami miatt évről évre egyre többen zarándokolnak 

el ide Vendel nap környékén.  

A búcsú története 1985-re nyúlik vissza, hiszen a Magyarlukafai Néprajzi 

Műhely köré szerveződött fiatal kézművesek ekkor döntötték el, hogy felújítják 

a falu védőszentje ünnepének hagyományát. Az első ilyen rendezvényen néhány 

lelkes kézműves, zenészek, táncosok, bábosok, no meg természetesen a faluban 

élők voltak jelen. Az idők során aztán a búcsú szépen lassan elkezdett 

növekedni, híre egyre messzebbre jutott. A program megszervezése, 

lebonyolítása egyre nagyobb előkészületeket kíván, és ezt a feladatot a 

magyarlukafai Kaptár Egyesület tagjai, valamint a helyi önkormányzat közösen 

oldják meg. 

2009 őszén 140 kézműves hozta el portékáját az ország minden részéből, és 

elmondásuk szerint igen jó vásárt csináltak. Ennek az az oka, hogy nem csak a 

mesterek portékáiban jelenik meg a minőség, hanem a látogatók is egy olyan 

érdeklődési körből kerülnek ki, mely eleve családias jellegűvé emeli a 

rendezvényt. Ők pontosan azt keresik, amit itt biztosan megtalálnak. Sokan már 

itt vásárolják meg a karácsonyi ajándékokat, és a biogazdák egyre bővülő 

jelenlétének köszönhetően a minőségi élelmiszer beszerzésének is fontos 

helyszíne lett a Vendel-napi búcsú. Talán furcsa, de a legfontosabb jelzése 

annak, hogy itt valami másfajta dolog történik évről évre, az az, hogy bár a falu 

elkülönített részén kipakolnak a műanyag- gagyi árusok is, a naphosszat 

hömpölygő tömeg visszafordul standjaik előtt. Ezt már évek óta keményen 

érzékelik ezek az árusok és egyre csökkenő számban jönnek el, hiszen számukra 

nem jó bolt ez a vásár. Az a tény, hogy ebben a 110 lakosú aprófaluban október 

25-én több, mint 6000 vendég fordult meg a legfényesebb bizonyítéka annak, 

hogy érdemes magas minőségű programokat szervezni, mert igenis hatalmas 

érdeklődés van ez iránt. Ez a garanciája annak is, hogy az óriási tömeg ellenére 

bensőséges tudott maradni ez a nap. 

Természetesen önmagában a vásár kevés lenne, ezért a Vendel napi búcsú idén 

is színvonalas programok sorával várta a látogatókat. A színpadi produkciók 

mellett (Márkuszínház bábszínháza, tárogató muzsikusok, Neofolk Zenekar, 

Misina és a Pelikán Néptáncegyüttesek), a Mutatványosok Terén igazi családi 
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programok fogadták a kicsiket és nagyokat asztali és logikai játékokkal, 

zsonglőrökkel, vándor fotográfussal, gyékényparipák lovaglásával.  A település 

egyetlen utcáján hömpölygő tömeg pedig időről időre szembetalálkozhatott az 

Agostones Együttes nemezsipkás muzsikusaival, a vásári képmutogatóval, a 

madárhangú emberrel. A Tájházban a Kaptár Egyesület kézművesei nemez, 

fazekas és csuhé  foglalkozást tartottak az érdeklődő gyerekeknek, felnőtteknek, 

de itt és a Faluházban volt látható a régió nemezkészítő kézműveseinek és 

iparművészeinek munkáit bemutató tárlat is. Ez utóbbi kiállításnak különös 

jelentőséget ad, hogy a nemezkészítés technikáját Magyarországon felújító 

Vidák István-Nagy Mari házaspár éppen harminc évvel ezelőtt itt 

Magyarlukafán készítették el első nemeztárgyukat.  

A Lukafa Galériában Kékes Marcell fotókiállításán az elmúlt esztendők 

búcsúiban készített fényképeket lehetett megtekinteni.   

A megszokott programokat, és a minden évben bővülő, újdonságokat is hozó 

Vendel-napi búcsú idén  is a Dél-dunántúli Pannon Mediterrán Ősz 

rendezvénysorozat záró eseménye volt. 2010-ben október 24-én, vasárnap várja 

majd látogatóit a magyarlukafai Vendel-napi búcsú. 
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Időszaki kiállítás az Ócsai tájházban 
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Energia árak 

 
Talán meglepi az olvasót az alábbiakban közölt néhány adat. Közlése mellett 

azért döntöttünk, mert a kedvezőtlen gazdasági helyzet (válság) közepette a 

tájházak működtetése egyre nagyobb problémát okoz. Közismert tény, hogy a 

házak és a bennük elhelyezett gyűjtemények legnagyobb problémája a házak 

fűtetlensége, temperálatlansága. Az ezzel kapcsolatos fejlesztési döntésekhez 

kívánunk adalékot szolgáltatni a jelenlegi energiaárak közlésével. 

 

Elektromos energia (ELMÜ-ÉMÁSZ) 

Évi 1320 kWh alatt 2250 - 12,26 Ft/MJ 44,12 Ft/kWh  

Évi 1320 kWh fölött 2250  -12,71 Ft/MJ 45,77 Ft/kWh  

Vezérelt (éjszakai) elektromos áram 750 Ft/mérı 7,38 Ft/MJ 26,56 Ft/kWh  

Hőszivattyús GEO tarifa 750 Ft/mérı 8,20 Ft/MJ 29,51 Ft/kWh (* szociális 

kedvezmények nélküli árak) 
 

Egyéni energiaellátás, átlagos kereskedelmi árszinten, a szállítási költség 

nélkül 

Feketeszén 24,7 MJ/kg 5300 Ft/q 2,15 Ft/MJ 7,74 Ft/kWh  

Barnaszén 18,8 MJ/kg 3800 Ft/q 2,05 Ft/MJ 7,38 Ft/kWh  

Tüzifa, légszáraz (20% nedvesség) 14,4 MJ/kg 2400 Ft/q 1,69 Ft/MJ 6,08 

Ft/kWh  

Biofabrikett, pellet 18,2 MJ/kg 5200 Ft/q 2,85 Ft/MJ 10,26 Ft/kWh  

Háztartási tüzelıolaj 42,6 MJ/kg 300 Ft/lit 8,40 Ft/MJ 30,24 Ft/kWh  

PB gáz 45,7 MJ/kg 3590 Ft/11,5kg 6,80 Ft/MJ 24,48 Ft/kWh  

(** háztartási mennyiségek, különbözı forgalmazóknál ±20% árkülönbözetre 

lehet számítani) 

 

Érdekes áttekinteni a hődíj földgázra vonatkoztatott arányát: 

 

Földgáz    1,00 

Távfűtés   1,36 

Elektromos energia 2,25-3,88  

Feketeszén   0,66 

Barnaszén   0,62 

Tüzifa (légszáraz)  0,51 

Biobrikett, pellet  0,87 

Háztartási tüzelőolaj 2,56 

PB gáz   2,07 
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HÍREK – ESEMÉNYEK 

 
2009. augusztus 17-én a Sóstói Múzeumfalu Jármi Kiállítóházában  

 

„Kérem, én még nem játszottam…” (Retro-játékok az 1960-as. 70-es 

évekből) 

 

címmel Tomasovszki Gábor gyűjteményéből időszaki kiállítás nyílt, amelyet dr. 

Bodnár Zsuzsanna etnográfus, főmúzeológus nyitott meg. 

 

 
 

Kelet-Magyarországi tájházak című kiadvány 
 

A 2009. szeptember 25-27. között a Nyíregyháza melletti Sóstói 

Múzeumfaluban megrendezendő VII. Országos Tájháztalálkozó (Magyarországi 

tájházak éves konferenciája) alkalmából jelentettük meg a kelet-magyarországi 

(hajdú-bihari és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei) tájházak bemutatását 

tartalmazó kiadványunkat. A füzet egy sorozatba illeszkedik bele, hiszen az 

elmúlt évben már megjelent az Észak-magyarországi tájházak, idén pedig a Dél-

dunántúli tájházak című, a tájházakat régiónkénti felsorolásban tartalmazó 

kiadvány, s most a keleti régió mintegy 60 ilyen jellegű épületét bemutató füzet 

készült el. 

 

A kötetben egy-egy tájház 1-1 oldalt kapott, melyen egy (vagy két) színes 

fénykép magát az épületet mutatja be, a szöveg pedig leírja a szerkezetet, az 

épület történetét, a berendezést, a tájházban folyó programokat, s közli az 

elérhetőségi címet, telefonszámot és más, fontosnak tartott információkat. 

 

A szakszöveget a tájházaktól kapott és a helyszíneken gyűjtött információk 

alapján népi építészetben jártas néprajzos szakember (dr. Páll István, a Sóstói 

Múzeumfalu igazgatója) írta meg, a fotókat pedig az adatgyűjtés során készítjük 

el. A kötet kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 
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Megjelent a „Bihari tájházak és kiállítóhelyek I.” 
 

Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma 

támogatásával, Sándor Mária és Kolozsvári István szerkesztésében megjelent kis 

kötet jól illeszkedik a hazai tájházakat bemutató, immár öt kötetből álló 

sorozatba. 

 

A szerzők: Kolozsvári István, Lakner Lajos és Sándor Mária 22 település 

tájházát és kiállítóhelyét mutatja be, részletes leírásokkal, fotókkal, az 

elérhetőség, a látogatási rend és a települések térképeinek közreadásával. A 

tájékozódást egy áttekintő térkép és angol/román nyelvű összefoglaló teszi 

teljessé. 

Jubileum Turán 
 

2009. október 18-án ünnepelték a Turai Falumúzem alapításának 20 éves 

évfordulóját. Ennek kapcsán felavatták Sára Ferenc múzeumalapító, népdalkör 

vezető emléktábláját a Falumúzeumban, ahol Dr. Asztalos István nyugalmazott 

múzeumigazgató ünnepi beszédét követően Dr. Bereczki Ibolya 

főigazgatóhelyettes (SZNM), elnök (Tájházszövetség) tartott előadást „A 

tájházak szerepe napjainkban” címmel. Az ünnepség szüreti mulatsággal zárult. 

 

 

 
 

Enteriör a tájházból 
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T a r t a l o m 

 
Tárgyak a tájházban 

- Dr. Füzes Endre -  

 
Hagyományok és értékek VII. konferencia Szalkán 

 
VII. Országos Találkozó - SÓSTÓFÜRDŐ   

 

Szakmai beszámoló a VII. Országos Találkozóról 
- Dr Páll István igazgató -  

 
TÁJHÁZI  AKADÉMIA 2009 

 
A  P A L O ZN A K I  T Á J H Á Z F E J L E S ZT É S I  

S T R A T É GI Á J A
 

-  C z e g l é d y  Á k o s  -   

 
Kibővített elnökségi ülés 2009. november 21-én a szlovákiai 

Boldogfán 

 

Hírek a „Vendégváró tájházak pályázat Dél-Dunántúli 

helyszíneiről 
- Kapitány Orsolya - 

 

Könyvbemutató a Budapesti Szlovák Intézetben 
 

XXV. Vendel-napi búcsú Magyarlukafán 
- Kékes Tóbiás - 

 
Időszaki kiállítás az Ócsai tájházban 

 
Energia árak 

 
HÍREK – ESEMÉNYEK 

 


