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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 

 

A Szövetség Közgyűlése jó hangulatban, méltó környezetben zajlott a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum konferenciatermében. A taglétszámhoz 

képest viszonylag alacsony részvételen az sem sokat változtatott, hogy a 

„Tájházi Akadémia 2009” tanúsítványait a Közgyűlésen adtuk át.  

 

Örömteli volt a „Vendégváró tájházak” pályázati eredményeinek 

összefoglalását hallgatni és néhány sikeres beszámolót hallva azt is 

megállapítani, hogy a pályázatok útján történő forrásbővítés egyre 

rutinosabb végzett feladata a tájházak fenntartóinak, kezelőinek. 

 

Jóleső érzés volt néhány új tájház avató ünnepségén részt venni, látva azt a 

folyamatot, amely a települések önbecsülésének növekedését, a múlt 

emlékeinek felértékelődését mutatja. 

 

Nyugtalanságot keltett tagjaink sorában a tájházak működési engedélyének 

kiadásával kapcsolatos rendelet-változás, amelynek előkészítésében sajnos 

nem nyilváníthattuk ki véleményünket, Bízunk abban, hogy a közeljövőben 

szakmai egyeztetések során sikerül e szabályozást a realitásokhoz igazítani. 

 

Az országot járva egyre több színvonalas, a kor követelményeinek 

megfelelő tájházat látunk. Látni kell azonban, hogy a leszakadó alsó 

harmad – különösen a kistelepüléseken – egyre nehezebb feltételek között 

várja a látogatókat. 

 

A szélsőséges időjárás és az ország több részét sújtó árvíz a tájházakat sem 

kímélte. Kérjük azokat a tagjainkat, akiknél kár keletkezett, rövid leírással 

és néhány fotóval jelezzék postai-, vagy mail-címünkön. 

 

VIII. Országos Találkozónkat ebben az évben Kiskőrösön rendezzük meg. 

Szeretnénk, ha tagjaink közül minél többen részt vennének ezen. A 

szakmai nap előadásai és az autóbuszos kirándulás egyaránt tagjaink 

ismereteinek bővítését, a személyes kapcsolatok kialakulását és ápolását 

szolgálja. 

 

Az év további részében sok érdeklődő látogatót, kiegyensúlyozott időjárást 

és jó egészséget kívánunk Mindannyiuknak! 

 

Jósvafő, 2010. június 10. 

Szablyár Péter 
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2010. évi rendes Közgyűlés 

 
amelyet 2010. március 20-dikán 11 órakor tartottunk  

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia termében 

 
Dr. Bereczki Ibolya elnök (továbbiakban BI) köszönti a megjelenteket. A 

jegyzőkönyv vezetésére Hegedüsné Majnár Mártát, a jegyzőkönyv 

hitelesítésére: Szonda Istvánt és Kispálné Luca Ilonát kérte fel. A 

szavazással járó napirendi pontokhoz a szavazatok összeszámlálásához 

Schill Tamást és Gottschall Pétert kérte fel. 

 

(BI) Megállapítom, hogy 23 jogi és 19 egyéni tag jelent meg. Alap-

szabályunk VI. fejezete 1.6 pontja alapján a Közgyűlés határozatképes. 

(115 egyéni, 100 jogi tagnak van mandátuma). 

 

1. Tisztelettel kérem a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak 

arról, hogy az előzetesen kiküldött napirendet elfogadják e? Javasolom, 

hogy a 2., 3., 4. és 5. napirendi pontok szerinti előterjesztésekről 

tételenként szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy 42 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 

nélkül a megjelentek az előzetesen kiküldött napirendet – a tételenkénti 

szavazással - elfogadták. 

 

2. Felkérem Szablyár Péter ügyvezető elnököt, hogy a 2009. évben végzett 

munkáról és a költségvetési terv teljesüléséről szóló elnökségi beszámolót, 

ill. a Tájházi Hírlevélben írásban kiküldött anyagok kiegészítését tegye 

meg. 

 

Szablyár Péter ügyvezető elnök vetített képes beszámolójában összegezte a 

2009-es év szakmai és pénzügyi tevékenységét, eredményeit. Kiemelten 

foglalkozott a következő témakörökkel: Vendégváró Tájházak c. OKM-es 

pályázat tapasztalatai; a 2009-es évben megtartott 5 elnökségi ülés, a 

határon túli tájházakkal kapcsolatos eredmények, a regionális találkozók, a 

Múzeumok Majálisa, a Sziget Fesztivál, a VII. Országos Találkozó és a 

Tájházi Akadémia kihatásai. 

 

(BI) Köszönöm a beszámolót. Kérdezem, hogy az elhangzottakkal 

kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás van-e? Kérem a 

hozzászólókat, hogy takarékoskodjanak az idővel! 

Elsőként szeretnék egy kiegészítéssel élni: Szentendre belvárosában 2009. 

augusztus 5-én a Malom utca 2. szám alatt Skanzen „képviselet”, ún. 
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Skanzen-ház nyílt, ahol többek között a Tájházi Információs Központ is 

helyet kapott. 

 

Amennyiben nincs hozzászólás, szeretném megerősíteni mindazt az 

információt, amely az ügyvezető elnök beszámolójában elhangzott, s 

kérem, szavazzanak a beszámolóról. 

 

Megállapítom, hogy 42 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 

nélkül a megjelentek a 2009. évben végzett munkáról szóló elnökségi 

beszámolót elfogadták, ezt a Határozatok Könyvébe 1/2010. sorszámon 

fogjuk bevezetni. 

 

3. Felkérem Dr. Páll Istvánt, a FB tagját, hogy a Felügyelő Bizottság 2009. 

évre vonatkozó jelentését ismertesse a Közgyűléssel! 

 

Dr. Páll István, a FB tagja felolvassa a jelentést, melynek lényege a 

következő: 

A Felügyelő Bizottságot az elnökségi ülésekre meghívták, melyeken 

közvetlenül tájékozódhattak a szövetség aktuális helyzetéről. A pályázati 

tevékenység kapcsán kiemelte a Nemzeti Civil Alaptól elnyert működési 

támogatást, ill. a Norvég Civil Alapnak köszönhetően azt a pályázati 

forrást, amelyből a Tájházi Akadémia képzési sorozat megvalósulhatott. A 

Múzeumok Majálisán a Tájházszövetség kiemelt vendég volt, s ennek 

megfelelő színvonalon képviseltette is magát a jeles eseményen. 

Elismerően szólt továbbá a Tájházi Hírlevélről, a regionális tájházas 

kiadványokról, s a Sóstón megrendezett VII. Országos Találkozóról is.  A 

szövetség gazdálkodásával kapcsolatban megállapította, hogy a működési 

költségek biztosításának nehézségei mellett stabilnak tekinthető, a 

tagdíjfizetési morál az elmúlt évben erősödött. 

Dr. Bereczki Ibolya elnök megköszöni az Felügyelő Bizottság tagjainak az 

elnökségi üléseken való rendszeres részvételt. 

 

(BI) Kérem, szavazzanak a Felügyelő Bizottság jelentéséről. Ennek 

eredményét a Határozatok Könyvébe 2/2010 sorszámon fogjuk bevezetni. 

 

Megállapítom, hogy 42 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

megjelentek a Felügyelő Bizottság 2009. évre vonatkozó jelentését 

elfogadták. 
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4. Kérem, szavazzanak a Szövetség közhasznúsági jelentéséről, amelyet a 

közgyűlési meghívóval együtt mindenki megkapott. Ennek eredményét a 

Határozatok Könyvébe 3/2010. sorszámon fogjuk bevezetni. 

 

Szablyár Péter ügyvezető elnök felolvassa a közhasznúsági jelentést. 

 

Van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben 

nincs, kérem, hogy a regisztrációs kártyák felmutatásával szavazzanak a 

közhasznúsági jelentésről. 

Megállapítom, hogy 42 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

megjelentek a Szövetség 2009. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentését 

elfogadták. 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Közhasznúsági jelentést www. skanzen.hu, 

ill. a tajhaz.lap.hu honlapokon nyilvánosságra hozzuk. 

 

5. A Szövetség 2010. évi munkatervét és költségtervét a Tájházi Hírlevél 

2010/1 füzetében minden jelenlévő megkapta. Kérem, hogy ezzel 

kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket tegyék fel! 

Hozzászólás, észrevétel? Szeretném hozzáfűzni a leírtakhoz, hogy a 

munkaterv struktúrája őrzi a hagyományosan kialakult szokásokat. Idén a 

Kiskőrösön szeptember 23-25. között megrendezendő Országos Találkozó 

mellett sor kerül a Szlovák Tájházak (április 10.), valamint a Német 

Nemzetiségi Tájházak (szeptember 11.) Országos Találkozóira is.  

 

Bodó László kérdése: várható-e a vajdasági tájházak találkozója idén, ill. 

mit takar az augusztus 23-i Szentendrei Éjszaka c. program? 

Dr. Bereczki Ibolya válasza: a Nagy Istvántól és Raj Rozáliától kapott 

információk szerint november végén, december elején várható 

Vajdaságban tájházas összejövetel.  

 

A Szentendrei Éjszaka központi gondolata „A felemelő század” − Nemzeti 

romantika és polgári felemelkedés a XIX. századi Magyarországon című, 

2010–2011-ben megvalósuló tematikus évadhoz kapcsolódik.  A 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a „A paraszti polgárosodás tárgyi világa és 

a nemzeti jelképek” című témákban, különböző, tájházi helyszíneken 

megvalósuló időszaki, illetve vándorkiállításokkal csatlakozik ehhez a 

kezdeményezéshez. 

 

Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzanak a Szövetség 

2010. évi munkatervéről és költségteréről. Ennek eredményét a 

Határozatok Könyvébe 4/2010. sorszámon fogjuk bevezetni. 
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Megállapítom, hogy 42 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

megjelentek a Szövetség 2010. évre vonatkozó munkatervét és 

költségtervét elfogadták. 

  

6.  Két éve határozta el a Tájházszövetség elnöksége, hogy az „Év tájháza” 

elismerés mellett az egyéni teljesítményt is díjazni kívánja, ezért 2009-ben 

a színvonalas, példamutató tájház vezetői munka elismerésére 

megalapította az „Év tájház vezetője” díjat, amit évente egy személynek 

ítél oda. Az Elnökség egyöntetű döntése alapján a díjat második 

alkalommal Juhász Lászlónak, a mezőcsáti tájház tulajdonosának és 

vezetőjének ítélte oda. Kérem, vegye át a díjat, ill. az azt jelképező 

kerámiát! További munkájához jó egészséget, kitartást kívánunk és sok-sok 

látogatót! 

Juhász László átveszi a díjat és szót kér: „Köszönetet szeretnék 

nyilvánítani az elismerésért, amely őszintén meglepett, de nagyon jól 

esett, nem csupán személy szerint nekem, hanem a családomnak is. Az ő 

nevükben is köszönöm!” 

 

7. A Norvég Civil Alap és társszervezeti által 2009-ben kiírt támogatási 

pályázat és Szabadtéri Néprajzi Múzeum hathatós támogatásával Tájházi 

Akadémia 2009. címmel bentlakásos szakmai továbbképző tanfolyamot 

szerveztünk 2009 októberében Szablyár Péter és Kovács Edina elnökségi 

tag aktív előkészítői és szervezői munkájának eredményeként. A képzési 

program tervét Szablyár Péter dolgozta ki, a Skanzen munkatársai és az 

elnökség tagjai vállalták az előadások megtartását, s mindehhez a teljes 

képzési anyagot tartalmazó oktató CD is készült. A Tájházi Akadémián 

részt vett jelentkezők záró dolgozattal és fejlesztési terv kidolgozásával 

adtak számot tudásukról.  

Most sor kerül a Tájházi Akadémia sikeres elvégzését igazoló 

„Tanúsítványok” átadására. Kérem a hallgatókat, vegyék át ezt a 

dokumentumot. A képzési program elvégzéséhez mindenkinek gratulálok, 

a távol maradottak postán kapják meg ezt. 

Felkérem dr. Füzes Endrét, tiszteletbeli elnökünket és Szablyár Péter 

ügyvezető elnököt a tanúsítványok átadására. 
 

A képzés résztvevői átveszik a tanúsítványokat és köszönetet mondanak a 

szervezőknek, megvalósítóknak.  
 

8. 20 perc kávészünetet rendelek el. 
 

Folytassuk a munkát! Engedjék meg, hogy rövid értékelést adjak a 

„Vendégváró Tájházak” pályázat tapasztalatairól.  

A vetített képes értékelés témái a következők voltak: 

 - Tájékoztatás az előzményekről, 
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 - A pályázat kiírásától a döntéshozatalig, 

 - Mitől volt újszerű a pályázat, 

 - Milyen kimenetet, hatásokat eredményez a kiírás, 

 - Támogatási területek, 

 - A pályázat résztvevői, 

 - Mérföldkövek, 

 - Eredmények, 

 - Az eredményhirdetéstől a lebonyolításig, 

 - Tapasztalatok (a megvalósítás és monitorozása) 

  

9. Felkérem a Szövetség elnökségi tagjait, hogy régiójukban, ill. a képviselt 

nemzetiségi területen megvalósult jelentősebb projektek eredményéről 

számoljanak be! 

- Andó György: röviden a magyarországi szlovák tájházakat támogató 

Legátum Kft. eredményeiről is beszámolt, majd a Vendégváró Tájházak c. 

pályázat támogatásával az endrődi tájházban, a hódmezővásárhelyi Tornyai 

János Múzeumban és az albertirsai tájházban megvalósult fejlesztéseket 

mutatatta be. 

- Kapitány Orsolya: a Dél-dunántúli pályázati eredményekről tartott 

összegzést. Baranya, Somogy, Tolna megyékben összesen 13 sikeres 

pályázat volt, ezek közül Hímesháza, Decs, Nagymányok, Lakócsa, Orfű 

(malom és tájház), Báta, Sióagárd, Dunaszekcső, Bátaszék, Sellye, Vörs, 

Buzsák települések tájházaiban történt beruházásokról beszélt. 

- Nagyné Bősze Katalin: a Kelet-magyarországi tapasztalatokról szólva 

Cigánd, Csökmő, Egyek és Tiszacsege pályázati eredményeit foglalta 

össze. 

- Horváth Attila: Nyugat-Magyarország négy tájháza szerepelt sikeresen a 

pályázaton, Tényő, Sarród, Fertőszéplak és Városlőd, ezek fejlesztéseit 

ismerhették meg a résztvevők. 

- Szonda István: a Dél-alföldi tapasztalatok közül ismételten említette a 

hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum példáját, majd a békési, a 

kiskőrösi és a kerekegyházi tájházak fejlesztéseit taglalta. 

- Kovács Edina: Közép-Magyarországon a szadai, a dunaszentbenedeki, a 

tabáni és a veresegyházi tájházak, valamint a kókai falumúzeum kaptak 

pályázati támogatást, ezekről hallhattak tájékoztatást a résztvevők. 

- Hegedűsné Majnár Márta: az Észak-magyarországi tájházak közül Füzér, 

Kisköre, Bánk, Boldog, Tard, Edelény, Mezőkövesd és Mezőcsát nyert 

pályázati forrást, az ebből megvalósuló beruházásokat részletezte. 
 

10. Felkérem 3 nyertes pályázó tájházunk képviselőjét, hogy számoljanak 

be röviden a náluk lezajlott fejlesztésekről  

- Füzes Kata, Orfűi Malommúzeum: a kiírás „Látogatóból vendég” 

témakörére pályáztak sikerrel, s a vízimalom lakó- és padlástér felújításait, 
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valamint egy foglalkoztató kialakítását valósíthatták meg. 2009. október 1. 

és december 15. között történt a kivitelezés.  
 

- Juhász László, Mezőcsát: az OKM által az elmúlt években biztosított 

pályázatoknak (ezek között a Vendégváró Tájházak kiírásnak) 

köszönhetően a megoldották a tájház szigetelését (injektálós eljárással), 

foglalkoztató teret hoztak létre, vizesblokkot alakítottak ki, felújították a 

nyílászárókat, s a konyhába visszaépítették a hajdani rakott sparheltet. 
 

- Pató Mária, Szolnok: a tabáni tájházban az „Oskolamester” program 

keretében a múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetük újra kiadását 

oldották meg, valamint 2009 júliusa és szeptembere között 7 alkalommal 

tematikus napokat szerveztek. 
 

11. 2010-11-ben a „Felemelő évszázad” jegyében készülünk egy érdekes 

programmal, amelyről röviden szeretném tájékoztatni Önöket. A Nemzeti 

Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet „A 

felemelő század” − Nemzeti romantika és polgári felemelkedés a XIX. 

századi Magyarországon című, 2010–2011-ben megvalósuló tematikus 

évad keretében tervezett programok megvalósítására. A Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum a „Város és falu határán”, „A polgárosodás 

sikertörténete” című kiállítások létrehozását valósíthatja meg a forrásból, 

továbbá „A paraszti polgárosodás tárgyi világa és a nemzeti jelképek” 

című témákban, különböző, tájházi helyszíneken időszaki, illetve 

vándorkiállítások valósulhatnak meg. 
 

12. Felkérem Varga Noémit, az OKM Közgyűjteményi Főosztályának 

munkatársát, hogy tájékoztassa a megjelenteket a muzeális működési 

engedéllyel kiadásával kapcsolatos változásokról. 

Kérem, hogy az esetleges kérdések, hozzászólások rövidek és célra törőek 

legyenek. 
 

Varga Noémi vetített képes tájékoztatójában a következő témakörökre tért 

ki: 

- Jogszabályi alapok (1997. évi CXL tv.) 

- Közérdekű muzeális kiállítóhellyel kapcsolatos követelmények 

- Közérdekű muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos elvárások 
 

Bereczki Ibolya reagálásában a kételyeit fogalmazta meg (leltárkönyv 

kérdése, muzeológus foglalkoztatása…), s kérte a minisztériumot, hogy a 

törvénnyel összhangban garantálja a leltárkönyv biztosítását az érintettek 

részére. 
 

Szablyár Péter ügyvezető elnök hozzászólásában kifejtette, hogy szakmai 

érdekképviseleti feladatokat is kíván ellátni a Tájházszövetség, s mivel 

nem támogató jellegű, hanem inkább kizáró a meglévő rendelet, kérni 
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fogjuk a módosítását. A minisztérium részéről sokkal inkább a 

minőségbiztosítás kellene, hogy a cél legyen, s ne csak a szabályozásban 

járjon élen, hanem a működésben segítse a fenntartókat. Az 1996-os 

támogatási konstrukciót említette pozitív példaként, amely évenkénti 

rendszeres támogatást biztosított a tájházak számára. Felszólalása végén 

kérte a minisztérium jelenlévő munkatársát, hogy a szövetség által 

megfogalmazott véleményt tanulmányozzák át, s nyújtsanak lehetőséget a 

rendelet tartalmának közös megvitatására. 
 

Bereczki Ibolya egyetértését fogalmazta meg Szablyár Péter 

hozzászólásával kapcsolatban. 
 

13. Immár hagyományainkhoz híven felkérem a VIII. Országos 

Találkozónk házigazdáját – Kispálné dr. Lucza Ilonát – hogy tájékoztassa a 

jelenlévőket a találkozó helyszínéről, programjáról! 
 

Kispálné dr. Lucza Ilona ismerteti, hogy Kiskőrösön, a Szlovák tájház lesz 

a házigazdája a soron következő országos találkozónak, amelyre 2010. 

szeptember 23-25-én kerül sor. Az első két napon a hagyományok szerint 

konferenciát rendeznek, melynek a központi témája a „Feltörekvő 

évszázad” tematikus év programja, s szellemisége lesz. Szeptember 25-én, 

a találkozó záró napján szakmai tanulmányúton Kiskőrösön a Közlekedési 

Szakgyűjteményt, a dunapataji, a hartai, a dunavecsei és a 

szalkszentmártoni tájházakat lehet majd megtekinteni. Az országos 

találkozóra mindenkit nagy szeretettel várnak. 
 

14. Az idő előrehaladtával kérem, hogy az „Egyebek” napirendi pont 

keretében az idővel gazdálkodva rövid, tömör hozzászólásokkal éljenek: 

- Bodó László: javasolja a regionális találkozók anyagának összegyűjtését, 

CD-n történő kiadását. 

Bereczki Ibolya válasza: a Tájházi Hírlevélben az előadások kivonata 

többnyire megjelenik, s ez az interneten a skanzen. hu oldalon is olvasható. 

- Lénárt István: több regionális pályázati beszámolóban is hallotta, 

hogy gondot okozott a zsúpszalma beszerzése. Ő ezt tudja 

termeszteni, de egy speciális gépre van szüksége az aratáshoz, 

amennyiben ez biztosítható, akkor tud segíteni azoknak, akiknek 

tájházuknál erre az anyagra van szükségük. 

 

15. Bereczki Ibolya megtartotta elnöki zárszavát, megköszönte a 

megjelenteknek a részvételüket. 
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottságának  

beszámolója a Szövetség 2009. évi tevékenységéről  

(készült a 2010. március 20-i Közgyűlésre) 
 

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a Szövetség alapszabálya VI. fejezet 

6.3 pontjának megfelelően állította össze. 
 

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre alapján a Szövetség 

alapszabályszerű működését, gazdálkodását és céljainak megvalósulását 

vizsgálta. Az Elnökség a Felügyelő Bizottság tagjait üléseire rendszeresen 

meghívta, felmerülő problémák esetén konzultált a Felügyelő Bizottság 

tagjaival. 

 

A Szövetség 2009-ben is meghatározó tevékenységének tekintette az OKM 

által kiírt „Vendégváró Tájházak” támogatási pályázat sikeres 

lebonyolításának támogatását. Elnökségi tagjai részt vettek a pályázatokat 

értékelő bizottság munkájában, figyelemmel kísérték a tervezett 

fejlesztések, programok előkészítését és lebonyolítását, a befejező-értékelő 

fázisban a monitorozás feladatait is eredményesen látták el.  

 

A hazai tájház-mozgalom megismertetésének és elfogadtatásának sikeres 

eseménye volt a 2009. évi „Múzeumok majálisa”, amelynek kiemelt 

vendége volt a Szövetség. A kétnapos Múzeum-kerti megjelenés; a 

kézműves-, néptánc- és népzenei bemutatók jól szolgálták ezt a célt. 

 

A határokon túli magyar nyelvterületek tájházaival elmúlt években 

kialakult együttműködés erősödött, ennek fenntartását – a feltételek 

nehezedése ellenére – a jövőben is támogatjuk. 

 

A tájház-vezetők képzésének és továbbképzésének több éven át sikeres 

programjai – a „Tájházi műhely”-ek – a közlekedési költségek növekedése 

és a munkahelyi távollétek nehézségei miatt egyre kevésbé voltak 

látogatottak. Ebben hozott sikeres változást a Norvég Civil Alap 

támogatásával megszervezett „Tájházi Akadémia 2009”, amelyen 30 fő 

vett részt 2x3 napos időtartamban. A koncentrált program sikerességét a 

záró-dolgozatok és az azokban foglalt fejlesztési tervek reményeink 

szerinti megvalósítása bizonyítja. 

 

Az elnökségi ülések megfelelően előkészítettek voltak, a napirendi pontok 

írásos – előzetes – előterjesztése hatékony tárgyalást és döntéseket tett 

lehetővé.  

 

A Tájházi Hírlevél rendszeresen és időben megjelent, jól szolgálta a 

tagság és a szakmai partnerek tájékoztatását. A kiadáshoz szükséges 
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pályázati támogatást 2009-ben  is az  NKA biztosította a Borsodi Tájház 

jelentős támogatásával. 
 

Az „Év tájháza” címre 2009-ben három tájház nyújtott nyújtott be 

pályázatot. A nemes versenyből nyertesként kikerült Dunaharaszti tájház 

(Heimatmuseum) létrehozásával és színvonalas berendezésével jó példának 

szolgál a hasonló törekvéseknek. 

 

A békési-, bihari- és északkelet-magyarországi tájházakat bemutató füzetek 

megjelenésével – ha részleteiben is – de már majdnem teljes lefedettséget 

ért el a hazai tájház-hálózatot bemutató kiadványsorozat. Egy országos 

bemutató kötet  

Létrejötte a szakmai összefoglaláson túl jelentős PR előrelépést is 

jelentene! 

 

A VII. Országos Találkozó méltó állomása volt a hasonló találkozók 

sorának, a vendéglátó Sóstói Múzeumfalu színvonalas programot és 

hátteret biztosított a rendezvénynek. 

 

A Szövetség gazdálkodása – különösen a működési költségek 

finanszírozása – változatlanul megoldatlan. A forráshiány csökkentésére 

változatlanul a pályázati lehetőségek jobb kihasználását és a jogi 

taglétszám növelését javasoljuk. Az egyéni tagként belépett tájházak 

fenntartóitól ezúton is kérjük, hogy tényleges státuszuknak megfelelően 

tagságukat változtassák jogira! 
 

A tagdíj-fegyelem erősödött, a rendezetlen tagdíjak volumene még így is 

10-15% körül mozgott. 

 

Összességében: megállapítható, hogy a Szövetség 2009. évben 

eredményes évet zárt, a mozgalom társadalmi elismertsége nőtt.  A FB 

2010-ben is igyekszik támogatni az egyesületet, mind szakmai, mind 

szervezeti kérdésekben: 
 

Szentendre, 2010. március 20. 

 

 Antal Anna sk. dr. Páll István sk.  Dr. Vígh Annamária sk. 

     a FB tagja      a FB tagja           a FB elnöke 
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A szlovákiai magyar régió tevékenysége 2009-ben  
- Dr. Danter Izabella - 

  

Hasonlóan az előző évekhez 2009-ben is megvalósult annak a 

szemináriumnak a VII. évfolyama, amelyet hagyományosan a szlovákiai 

magyar régiókban működő tájházak, helytörténeti, néprajzi gyűjtemények 

és a bennük elhelyezett tárgykollekciók és magángyűjtemények fenntartói, 

vezetői és kezelői számára rendezünk. A Hagyományok és értékek című 

egynapos szemináriumnak 2009. szeptember 24-én a Szalkai Tájház adott 

otthont. A rendezvény szervezői az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai 

Társaság, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, a szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum és a Magyarországi Tájházak Szövetsége voltak. A 

szeminárium a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma Nemzeti 

kisebbségi kultúra program 2009 támogatásával valósult meg. A nap 

programját Józsa János, Szalka Község polgármestere és Dikácz 

Zsuzsanna, a Szalkai Tájház vezetője nyitották meg. A programban több 

szakmai előadás hangzott el. Ezen írás szerzője a helytörténeti és néprajzi 

gyűjtemények helyéről és szerepéről az új múzeumi törvény tükrében 

tartott előadást. Szablyár Péter előadásában a tájházak változó szerepével 

fogalakozott a kistelepülések életében. Füzes Endre előadása elemezte a 

tárgyalkotó népművészet alkotásai bemutatásának problematikáját a 

tájházakban. Dr. Bereczki Ibolya ismertette az időszaki kiállítások 

rendezésének módjait a tájházakban. A program második felében Gaál Ida 

a Martosi Tájházat, Császár Zsuzsanna pedig az érsekújvári régióban 

található helytörténeti és néprajzi gyűjteményeket mutatta be. A program 

befejező részében a résztvevők betekintést nyertek az Ipolymenti Kulturális 

és Turisztikai Társaság tevékenységébe, a tájház udvarán pedig 

megtekintették a hagyományos népi mesterségek bemutatóját, kötetlen 

beszélgetés formájában kicserélték a témával kapcsolatos tapasztalataikat.  

A 2003 óta éves rendszerességgel Hagyományok és értékek címmel 

megrendezésre kerülő rendezvény terveink szerint 2010-ben (szeptember 

8-án) nyolcadik alkalommal Nagyfödémesen valósul meg. 

 A Magyarországi Tájházak Szövetsége VII. országos találkozóján 

Nyíregyháza-Sóstón 2009. szeptember 25-27. között két szlovákiai magyar 

résztvevő vett részt a Nyíregyháza-Sóstói Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

által benyújtott pályázaton elnyert anyagi támogatásának köszönhetően. A 

szeminárium témáihoz kapcsolódó kiadványaikkal hozzájárultak a 

szeminárium programjának gazdagításához. A résztvevők ezúton köszönik 

a részvételi lehetőséget és a szívélyes vendéglátást. 

 A Magyarországi Tájházak Szövetsége kibővített választmányi 

ülésére 2009. november 21-én Boldogfán került sor. Megtiszteltetés volt 

számunkra, hogy helyet biztosíthattunk az ülés megvalósításához, s hogy 

bemutathattunk a valamikor Boldogasszonyfalva, Pozsonyboldogfa néven 



Tájházi Hírlevél – 2010.. 2. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

ismert kisközséget, árpád kori templomát falában a római kori síremlékkel, 

benne a románkori keresztelő medencével, a helyi művelődési központban 

A magyarok tárgyi emlékei a szlovákiai múzeumokban című kiállítást és a 

szomszédos Szencet, a prédikátor és zsoltárfordító Szenczi Molnár Albert 

szülővárosát. 

 A Mátyusföldi Muzeológiai Társaság rendezésében a Szlovák 

Köztársaság Kulturális Minisztériuma Nemzeti kisebbségi kultúra 

programja támogatásával 2008-2009-ben megvalósult A magyarok tárgyi 

emlékei a szlovákiai múzeumokban című vándorkiállítás. 

Megvalósításában hathatósan részt vettek a kiállításon bemutatott 

múzeumok szakemberei. A kiállítás 16 nagyméretű (magasság: 100 cm, 

szélesség: 70 cm) és 13 kisméretű (magasság: 70 cm, szélesség: 50 cm) 

tablóból áll. A tablók a Dél-Szlovákiában található múzeumi 

intézményeket és ezek állandó kiállításait örökítik meg, mégpedig azokat 

a múzeumokat és állandó kiállításaikat, amelyek a szlovákiai magyarok 

tárgyi emlékeit őrzik és mutatják be. A tablók szerkezete egységes: 

a háromnyelvű (magyar-szlovák-angol) szöveges rész a múzeum rövid 

történetét, műtárgygyűjteményének szerkezetét, tevékenységének fő 

célkitűzéseit, állandó kiállításainak jegyzékét és elérhetőségét tartalmazza. 

A fényképek a múzeum székhelyét, jellegzetes műtárgyakat és az állandó 

kiállítás olyan részleteit mutatják be, amelyek a szlovákiai magyarok tárgyi 

emlékeit dokumentálják. Minden egyes múzeumi intézmény és önálló 

épülettel rendelkező állandó kiállítás önálló tablót kapott. A tablók 

sorrendje és összeállítása egy-egy kiállításon belül tetszés szerint 

megváltoztatható. A bemutatott múzeumok között szerepelnek olyan 

intézmények, amelyek a 19. század 2. felében az elsők között, majd az azt 

követő évszázadban és a 21. század első évtizedében jöttek létre. A 

legkorábban a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum, a rimaszombati Gömör-

Kishonti Múzeum, a komáromi Duna Menti Múzeum és rozsnyói 

Bányászati Múzeum alakult meg. A 20. század elején jött létre az 

a gyűjtemény, amely az ipolysági múzeum alapjait teremtette meg. A régió 

adminisztratív újrafelosztásának következtében a múzeum 1924-ben 

megszűnt. Újjászületésére 1994-ben került sor, s ma városi múzeumként 

Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria néven működik. A két 

világháború közötti időszakban megalakult múzeumok közül bemutatjuk 

a lévai Barsi Múzeumot és az Érsekújvári Honismereti Múzeumot, amely 

2006-ban felvette Thain János, alapító-igazgatója nevét. A 2. világháború 

után megalakult múzeumok közül a nógrádi régióban több éven keresztül 

a losonci és a füleki múzeum közös intézményként működött. 

A későbbiekben a Füleki Városi Múzeum önállósodott és 1994-től 

vármúzeumként működik. A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria pedig 

önálló regionális intézmény lett. A 20. század 50-es éveiben alakult meg 

a nagymihályi Zempléni Múzeum és a Tőketerebesi Honismereti Múzeum. 
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A 60-as években a délnyugat-szlovákiai régióban további múzeumok jöttek 

létre. Ezek a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum és a Galántai 

Honismereti Múzeum. A kiállításon olyan fiatal intézmények is helyet 

kaptak, mint a kassai Löffler Béla Múzeum, a Párkányi Városi Múzeum és 

a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra 

Múzeuma. A bemutatott 16 múzeumon kívül Szlovákiában még több olyan 

múzeum működik, amely a magyarok tárgyi kultúráját kutatja, gondozza és 

bemutatja. Idetartoznak a tájházak, a városi, községi múzeumi és képtári 

gyűjtemények, valamint a magángyűjtemények. Ezekből 13 a kisebb 

méretű tablókon kerül bemutatásra. A tájházak közül külön tablót kapott 

a martosi, a nagymegyeri, a vágsellyei, a taksonyi, a nagyfödémesi és 

a szőgyéni tájház. A dél-szlovákiai műszaki in situ látogatható műemlékek 

közül bemutatásra kerül a jókai, a dunatőkési, a tallósi és a gútai 

vízimalom. A kiállításon bemutatkozik a somorjai Városi Honismereti Ház, 

a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház és az alsóstregovai Madách 

Kastély. Az elmúlt két évben a kiállítás több helyen (pl. a somorjai Fórum 

Kisebbségkutató Intézetben, a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumban, a 

galántai Kodály Zoltán Gimnáziumban, a szenci Szenci Molnár Albert 

Gimnáziumban, a komáromi Ipari Középiskolában, Galántai Városi 

Hivatal kiállítótermében, a Nagyfödémesi Helyi Művelődési Központban, 

a Boldogfai Helyi Művelődési Központban és máshol) bemutatásra került 

önállóan vagy más hasonló témájú program kísérőrendezvényeként. 

A kiállítás teljes anyaga vagy válogatás (a tablók tetszés szerinti 

összeállításával) előre megegyezett időpontban az elkövetkező időszakban 

díjmentesen kikölcsönözhető.  

 

 
 

A nagymegyeri tájház
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Juhász László laudációja az „Év tájház-vezetője” cím 

elnyerése alkalmából 
- Hegedüsné Majnár Márta -  

 

 
 

Juhász Lászlót a mezőcsáti Általános Művelődési Központ Egressy Béni 

Általános és Alapfokú Művészeti  Iskola tanárát, a hegyvidék szerelmesét 

Edelényből a felesége nagyszülői háza vonzotta közel húsz éve az alföldi 

jellegű kisvárosba. Néprajzi érdeklődése fiatal diplomásként is 

megmutatkozott, hisz már Edelényben is írt a Boldva völgy népi 

építészetéről!.  

Két fiával, feleségével, kezdetekben kizárólag a család anyagi 

áldozatvállalásával, kemény kétkezi munkával lépésről-lépésre végezték a 

romos épület felújítását. Hasonlóan a házhoz, az eredeti és a pótolt 

berendezési tárgyak is saját kivitelezésben újultak meg.  

Pedagógusként tanítványaival rendszeresen járják a települést, a város 

múltat idéző emlékeit, így a tájházat is hónapról-hónapra a képzőművészet 

eszközeivel örökítik meg. Mezőcsát népi építészetéről több évtizeden át 

gondosan készített, sajnos mára már sok esetben emléket őrző, gazdag 

fotódokumentációval rendelkezik. Az egyre növekvő számú látogatónak - 

gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt -, személyesen mutatja be tájházát, 

ahol igény szerint helytörténettel kapcsolatos előadásokat tart, kézműves 

foglalkozásokat vezet. Az elkötelezettségen túl számára igazi megnyugvás 

a tájházban való tartózkodás, a hétköznapok gondjait, problémáit 

legkönnyebben ott tudja feldolgozni. 

2009. december 17-én a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, 

középiskolai pedagógusi munkája mellett elért tudományos eredményeiért, 

 a társadalom-, gazdaság és humán tudományok területén: Pedagógus 

Kutatói Pályadíjban részesítette „ A településszerkezet és az építkezés 

változásai Mezőcsáton a honfoglalás  korától a XX. század végéig” című 

pályamunkájáért, melyhez ezúton is szívből gratulálunk! 
 

A tájháznak otthont adó épület építtetője S. Nagy Tamás, egy 70-80 kh-on 

gazdálkodó középbirtokos volt. Az épület 1883-ban a család tulajdonában 

lévő ólaskertre épült, amelyen az építést megelőzően már állt egy istálló és 
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néhány egyéb gazdasági épület. A méretei, az alaprajzi tagolása, az igényes 

külső formai megjelenítése, a lakószobáinak berendezése a kisnemesi 

lakóházépítés és lakáshasználat mezőcsáti hagyományait tükrözik. 
 

A lakóházat övező egykori gazdasági épületek mára eltűntek, közülük csak 

a pince és a gémeskút maradt meg. A telket palánkkerítéssel kerítették, a 

kerítés mellett a telek minden oldalán akácfák álltak, az udvarra eperfákat 

ültettek. A nagyméretű telek az állattartás, a gazdálkodás igényeit 

szolgálta, nem folyt rajta kertművelés.  
 

A II. világháború utáni évek politikai kényszerei miatt a családi 

gazdálkodás leépült, fokozatosan eltűntek a lakóház környezetéből a 

funkcióikat vesztett gazdasági épületek. A lakóházat a benne lakók 

hagyománytisztelete és a szűkös anyagi körülményei mentették meg az 

eltűnéstől. (A 60-as évektől fellendülő építkezési hullám nyomán sorra 

tűntek el a városból a kisnemesi és paraszti építkezés szép emlékei.) A 

házat 1972-ben műemléki védelem alá vonták. A 80-as évek végétől az 

építtető leszármazottainak munkája nyomán megújult, szobáinak 

berendezése az építés évtizedeit követő állapotoknak megfelelően 

rekonstruálódott. 1994-re a család az idegenforgalom számára is 

látogathatóvá tette az épületet. Újságcikkek, rádió- és televízió műsorok, 

turisztikai kiadványok segítették a bemutatását, 1998-ban egy kiadvány 

jelent meg róla. 

Az eltelt évek alatt sokan látták: diákcsoportok, turistacsoportok, családdal 

kirándulók, külföldiek. A város és a környék iskolásai rendhagyó 

honismeret órák keretében, szakköri foglalkozásokon, rajz órákon 

látogatják. Szakmai segítséget adott főiskolások, egyetemisták 

diplomamunkáinak elkészítéséhez. A ház múzeumi kínálatát bővíti egy a 

városban és múzeumok archívumaiban gyűjtött fotó- és írott dokumentum 

gyűjtemény, amely megidézi a régi Mezőcsát népéletét, 

településszerkezetét, utcáit, házait. 

Az épület legnagyobb belső terű helyiségének, a kamrának eredeti 

berendezését (nagyméretű gabonahombárok) elbontották, rekonstrukciója 

nem volt megoldható. A helyiséget kiállítótérré alakították, időszaki 

kiállítások helyszíne lett. Egy későbbi funkcióbővítéssel ez a helyiség 

bútorokkal, audiovizuális berendezéssel, kézműves foglakozások 

eszközeivel felszerelve diákfoglalkozások helyszíne lett. Az átalakítással 

az épület minden helyisége múzeumi funkciót teljesít, szakmai, kulturális 

és turisztikai célokat szolgál. A Nemzeti Kulturális Alap és az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium pályázati támogatásaival az épület az utóbbi 

években megújult, múzeumi kínálata kibővült. 2003-ban muzeális 

intézményként minisztériumi működési engedélyt kapott, így része lett az 

országos múzeumi hálózatnak. 
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Füzes Kata beszámolója a Közgyűlésen  az Orfűi 

Malommúzeum projekt megvalósításáról a „Vendégváró 

Tájházak” OKM pályázat kapcsán 
 

A pályázatot az Orfűi Malommúzeumot működtető Malomkő Alapítvány 

nyújtotta be, amely a 2008. évben sikerrel pályázott a Reneszánsz Év 

keretében kiírt „Tájházak a Közösségért – Mi Kiállításunk” és „Mi 

Programunk” című programjaira. A „Mi Kiállításunk” keretében felújításra 

kerültek a malmok berendezései, megtörtént állagmegóvásuk, s egy 

betörés- és tűzvédelmi rendszer is kiépítésre került. 

 

Jelen pályázat keretében a tavaly elkezdett fejlesztések mintegy 

folytatásaként a vízimalomnak olyan tereit kívánták a múzeum egészébe 

integrálni, amelyek jelenleg nem megfelelően kihasználtak, valamint 

állapotuk is méltatlan egy olyan értékkel bíró ipartörténeti emlékhez, mint 

az orfűi vízimalom. 

 

Nevezetesen a vízimalom egykori lakó helyiségeinek (a két kis helyiség, 

összesen kb. 35 nm), továbbá az épület nem használt – és a malom 

berendezések által el nem foglalt – padlásterének felújítása abból a célból, 

hogy a tereket 2010-től alternatív kiállítótérként tudják hasznosítani. 

A projekt keretében megtörtént a helyiségek víz elleni szigetelése (egyrészt 

alulról, másrészt a falak szigetelő vakolatos kezelésével), a padlózat cseréje 

(eredetileg hajópadló fedte a helyiségeket). Felújításra kerültek a 

nyílászárók. Továbbá, a falak meszelését és vakolathibáinak javítását is 

elvégezték. A terek megfelelő – kiállításokhoz is alkalmas – világítása, 

valamint fűthetőségének megoldása is megtörtént. 

A padlástér jelenleg nem hasznosított részének felújításával egy kis, kb. 15 

főt befogadó vetítőterem - foglalkoztató jött létre. Ehhez elvégezték a tér 

teljes hőszigetelését, a tetőszerkezetet tartó fogópárok kiváltását, a 

természetes fény beeresztéséhez ablak nyitását a hátsó homlokzaton, 

valamint egy egyszerű feljáró kialakítását. A bútorozáshoz egyszerű 

Retextil ülőpárnákat, és bútorokat szereztek be. Ezenkívül a vetítőterem és 

a padlástér másik fele közé egy nagyméretű üveglappal ellátott válaszfalat 

emeltek, amely révén megtekinthetővé vált a padlástérben elhelyezkedő 

gépek és berendezések is.  

 

Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa lett. Orfű is számos 

programmal kapcsolódik az eseményhez illetve az EKF programjait 

felkereső turisták nagyszámban Orfűn fognak megszállni. A pécsi 

programokban viszont nem kap kellő hangsúlyt a néprajz, a magyarországi 

falvak kultúrája, amelyet a malmok látnivalóit kiegészítő és gazdagító, 

kapcsolódó kiállításokkal és programokkal (2010-ben a nyári főszezonban 
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– Péter-Pál napjától az „Új Kenyér Ünnepéig” – hétvégenként két 

különböző európai ország pékjei vívnának „párbaj”-t a nemzeteikre 

jellemző péktermékeikkel) kívánjuk valamelyest ellensúlyozni. 

A fejlesztést 2010-ben a múzeum fennállásának negyvenéves évfordulója 

is indokolta. A jubileumra a malomépület teljes pompájában fogadhatja 

látogatóit.     

Végezetül a beruházás segítségével létrejött kiállítóterekben minden évben 

más és más kiállításokat rendezhetnek meg, amelyekkel azok számára is új 

élményeket illetve ismeretanyagot adhatnak át, akik már a korábbi években 

megtekintették a múzeumot. Tervezett kiállítások: 40 éves a 

Malommúzeum; Mézeskalács kiállítás; Aratókoszorúk; Fotókiállítás az 

egykori baranyai malmokról; Molnárcéhek. 
 

Elérhetőségek: Malomkő Alapítvány; Székhelye: 7677 Orfű, 

Malommúzeum, hrsz. 540/2; Levelezési címe: 7624 Pécs, Radnics u. 25. 

Kapcsolattartó: Füzes Kata, Telefonszáma: 0620/466 55 06; E-mail címe: 

fkatus@freemail.hu; Honlap: www.orfuivizimalom.hu 

 

 

 
 

Orfű – helyreállítás – tetőtér beépítés 

 

mailto:fkatus@freemail.hu
http://www.orfuivizimalom.hu/
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Válogatás a „TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009” záró-

dolgozataiból 
 

SZLOVÁK   TÁJHÁZ – KISKŐRÖS 

Kispálné dr. Lucza Ilona  

 

A tájház létrejötte: 

 

Kiskőrös város legnagyobb iskolájában egy lelkes magyar-ének 

szakos tanár, Dulai András kezdeményezésére és szervezésében a tanulók 

nagyszüleik padlásáról az iskola pincéjébe összegyűjtötték a már 

használaton kívüli tárgyakat és egyéb néprajzi vagy kulturális értékeket. A 

nagy mennyiségű és széles keresztmetszetű anyag alkalmasnak bizonyult 

arra, hogy ebből egy tájházat /néprajzi gyűjteményt rendezzenek be. A 

gyűjtemény megléte és a városvezetés szándéka szerencsésen találkozott, 

így létre lehetett hozni az 1718-tól településünkön élő szlovákság tárgyi és 

kulturális értékeit, életmódját, öltözködését híven átadó komplett kiállítást. 

A város megvásárolta az akkor még lakott Szent István utca 23. számú 

nádfedeles házat melléképülettel és jó nagy portával, és 1977 tavaszán 

megnyílhatott a működési engedéllyel rendelkező, felkészült néprajzos 

által forgatókönyv alapján berendezett tájház. A megnyitásra kiállítás-

vezetőt is készített az említett néprajztudós, Dr. Bárth János. 

 

 

A tájház élete: 

 

A megnyitás a helyieknek olyan momentumot jelentett, amitől érezhették, 

hogy nem fognak megsemmisülni a XIX. század végi, XX. század eleji 

életkörülményeik, tradícióik, viseletük személyhez és közösséghez kötődő 

elemei. 

A működtetést kezdetben a település művelődési osztályáról, később a 

városi könyvtárból irányították, egy állandó gondnoka volt a háznak 1998 

áprilisáig. 

A tájház ekkor az újonnan létrehozott, városi működtetésű  Petőfi 

Szülőház és Emlékmúzeumhoz került azzal a szakmailag indokolt 

döntéssel, hogy a város működtette közgyűjteményi egységek alkossanak 

egy intézményi struktúrát. (Kiskőrös város önkormányzata 1998. január 

elsejétől kivonta a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezetből  Petőfi 

szülőházát és az irodalmi múzeumot, és összekapcsolta előbb a kiskőrösi 

működtetésű Petőfi Sándor Képtárral, később a tájházzal.)  
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Ekkor új periódus kezdődött a tájház életében is, hiszen a Petőfi-ház 

látogatóinak szisztematikusan ajánlottuk a tájházat is, minden egységünkre 

érvényes belépőt alkalmaztunk. 

Ezzel a látogatók száma jelentősen megemelkedett. 

A humán erőforrásban mennyiségi változást ugyan nem jelentett az új 

struktúra, de minőségit mindenképpen hozott, hiszen a dolgozókat 

rendezvény esetén az éppen aktuális helyszínre lehetett „mozgatni”. 

 

 

A tájház állagmegóvása, felújítások: 

 

Az épület 1838-ban épült, vert agyagfalai vannak, ez eleve szükségessé 

teszi a gondoskodást. 

A kisebb karbantartási munkákat éves rendszerességgel, illetve szükség 

szerint a város intézményeit is karbantartó részleg végezte, a csoport 

műszaki vezetője szaktudásával és gondosságával felügyelte a ház állagát, 

szükség szerint megrendelte vagy elvégeztette az éppen aktuális munkát. 

Nem maradtak el a tisztasági meszelések, a nádtetőt szükség szerint, 2-3 

évente átnézette szakemberrel. 2006 óta nehezebb a helyzet, ez a 

karbantartó csoport megszűnt, az intézmény feladata lett a műszaki állapot 

felügyelete, illetve a javítási munkák megszervezése.  

Nagyobb fejlesztésekre az új struktúrában került sor. 

Az első lépés a szolgálati vizesblokk kialakítása, illetve a telefon 

bevezetése volt. 2001-ben a szigetelés nélküli falak a magas talajvízszint 

miatt veszélyessé váltak, így meg kellett oldani a szigetelést, ami igen nagy 

anyagi ráfordítást és az erők koncentrálását igényelte, hiszen ha már ki 

kellett üríteni a házat, kézenfekvő volt a majd 25 éves kiállítás felújítása is. 

Ezt Dr. Bellon Tibor néprajzkutató szakmai irányításával Baranyainé 

Fekete Judit történész kolléganőnk forgatókönyve alapján végeztük el.  

Sikerült forrást találni a sürgető feladatokra, így most biztonságos, szigetelt 

falazata van a tájháznak. 

A régi épületek legnagyobb gondja szokott lenni, hogy a téli-nyári jelentős 

hőmérséklet-különbség megviseli a helyiségeket is és a berendezést is. Ezt 

sikerült a 2006-ban megvalósított temperáló fűtéssel kiiktatni. Ez jól 

igazodik a műemléki követelményekhez, hiszen az agyagpadló alatti 

fűtésből semmi sem látszik az épületben.  

A legjelentősebb bővítést a tájházi igényekhez is igazodva a foglalkoztató 

kialakítása jelentette, amit két lépcsőben sikerült megvalósítani 

szakminisztériumi, városi és civil segítséggel. 

 

A tájház programstratégiája: 

 

 Ismétlődő, bárki számára elérhető  
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Az intézményvezetés elsődleges célja a városvezetéssel szinkronban az 

volt, hogy a helyi lakosság is fedezze fel a hagyományápolásra kiválóan 

alkalmas tájházi portát. Ehhez kiszámítható és állandó program kellett, 

hogy készülni lehessen rá. 

Ilyen program a már hagyományos egész napos alkotóudvar, amikor 

családok, gyerekek, felnőttek idős szlovák, népviseletes asszonyokkal 

találkozhatnak, akik gyerekkoruk mondókáit, énekeit hajlandók ott 

elmondani, elkészítik azokat az egyszerű családi játékokat, amikkel saját 

gyermekeiknek kedveskedtek, illetve a város kézműves mesterei jönnek 

már hagyományosan minden és szeptemberének első szombatján a szüreti 

és szlovák nemzetiségi napok keretében. 

Része ennek a programnak a szlovák ételek készítése is, aki ki akarja 

próbálni, vagy meg akarja kóstolni a jellegzetes rajbókát, vagy hólabdát, 

esetleg kalácsot, az megteheti. 

Ez a program 2000 óta minden évben megvalósul, és egyre több érdeklődőt 

vonz. Látogatottsága az utóbbi években 200-300 fő. 

 

 Egyszeri, helyi sajátosságokra építő program: 

 

A Szlovák Tájház adottságai rendkívül jók, nagy udvarával és füves 

portájával sok ember befogadására alkalmas. Ezt használjuk ki akkor, 

amikor nagyobb rendezvényt szervezünk, bár ebből túl sokra nincs 

lehetőség. Ilyen volt a szlovák lakodalmas, amit – akkor még volt –  

néprajzos kolléga gyűjtése alapján játszottunk el, a gyűjtést lektorált füzet 

formájában meg is jelentettük a program időpontjára. Ez a program sok 

kiskőrösit is megmozgatott, a Múzeumok Éjszakája országos programba 

ezzel kapcsolódtunk be, és így csalogattuk a városlakókat az azóta már 

népszerű Múzeumok Éjszakája programokra.  

 

 

 Tematikus programlehetőségek: 

 

 

Az állandó nap mellé olyan foglalkoztatásokra/foglalkozásokra is 

lehetőséget biztosítunk, amelyeken célcsoportok népismereti órát 

tarthatnak, vagy kérésre mi is megtartjuk. 

A népismereti csoportokat az alábbiak érdeklik leginkább:  

 

 

1. néprajzi tárgyak, lakáskultúra, öltözködés 

2. népi gasztronómia 

3. népi játékok 
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A művészet-oktatásban a grafikusok ismerkednek meg szívesen a tájházi 

kiállítási darabokkal, a helyszínen készítik el a rajzaikat, majd ezekből a 

munkákból „ereszalja”vagy tornáckiállítást rendezünk. 

 

A jeles napok a népi kultúrában szintén nyitott lehetőség és népszerű 

foglalkozás, amit a Mi programunk pályázat tesz lehetővé tartósan (a 

kellékeink megvannak). Ezek közül a luca-napi szokások, a húsvéti 

tojásfestés, karcolás, berzselés, és a Szent Iván napi szokások a 

legnépszerűbbek. 

Ezekre a programokra változó létszámmal jönnek elsősorban gyerekek, a 

húsvétira kb. 300-at tudunk fogadni. Tapasztalat szerint csoportbeosztást 

kell készíteni. 

 

Hagyományápolók a tájházban: 

 

A Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és Citerazenekar még nem szervezett 

önálló programot a tájházba, közreműködőként szívesen jönnek.     

 

  Nagy-Kultúra Élmény tanulmányi kirándulások: 

 

A tájház pályázott az OKM múzeumpedagógiai programjában meghirdetett 

kirándulási lehetőségekre, összeállítottunk néprajzi előzetes, 

múzeumlátogató és visszaidéző feladatlapokat, népi gasztronómiát is 

tettünk az ajánlatba, és úgy tűnik, szívesen választják az iskolák a tájházi 

programunkat is.  Ez valószínű, abból a kedvező tájházi helyzetből fakad, 

hogy a Petőfi szülőházzal egy intézményi struktúrába tartozik a tájház. 

 

Múzeumok Éjszakája  

 

Ezen a programon a város minden múzeuma részt vesz összehangolt 

programmal.  A Petőfi múzeum/szülőház, a Szlovák Tájház és a Közúti 

Szakgyűjtemény  (Petőfi-szlovák kultúra, hagyományok- közlekedés 

témakörben) helyszíneken zajlik az éjszaka, különleges varázsa attól 

alakult ki, hogy minden helyszínre ellátogathat (ingyenes közösségi 

közlekedési eszközzel, az úthengerrel) az érdeklődő, és együtt láthatja 

Kiskőrös muzeális értékeit, különös programjait. 

 

A programstratégiánk összegezve: olyan lehetőségeket kínálni a kulturális 

turizmusban résztvevőknek és a helyi lakosoknak, iskolásoknak, 

óvodásoknak, hogy megismerjék, megszeressék a tájházunkat, lehetőség 

szerint tárgyi ismeretekkel gyarapodva távozzanak. A 

programlehetőségeket célcsoportok szerint állítjuk össze, meg-
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valósításukkor számítunk a pedagógus aktív részvételére és civil segítőkre, 

amennyiben a program jellege olyan, és a múzeum pedagógus végzettségű 

munkatársaira, amennyiben múzeumpedagógiai foglalkozásról van szó. 

 

A Szlovák Tájházban évente 5500-6000-en fordulnak meg látogatóként 

vagy a program résztvevőjeként. 

 

Együttműködő partnerek 

 

A Szlovák Tájház a környék egyetlen „nagy múltú és rendezett státusú” 

néprajzi gyűjteménye, ezért szívesen látogatják a kistérség iskolásai is. A 

15 településből álló kistérségi oktatási intézményekkel, óvodákkal, a város 

könyvtárával, a Közúti Szakgyűjteménnyel és a Városi Művészetoktatási 

Intézménnyel 2008 februárjától együttműködési megállapodásunk van, ami 

a kereteket rögzíti, a konkrét programokhoz, tervekhez, projektekhez külön 

megállapodást készítünk. 

 

A Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és Citerazenekarra programokon lehet 

számítani, ami nem csupán a tájházra érvényes. A múzeumba is szívesen 

jönnek kiállítás-megnyitóra énekelni. 

 

A múzeum mellett 2003 óta működik egy közhasznú alapítvány, civil 

segítőkkel, és ha szükséges, anyagiakkal is támogatja a múzeum munkáját. 

Pl. a Szlovák lakodalmas füzetet az alapítvány adta ki, és finanszírozta. 

Éves szinten 30 napra tehető az önkéntes segítők munkavégzése. 

 

A tájházról eddig leírtak elsősorban az intézmény erősségeit tartalmazták. 

Természetesen gyenge pontjai is vannak, erről is essen szó: 

 

A néprajzi eszközök, különleges kulturális értékek, népviseleti darabok 

gyakran kerülhetnének a tájház gyűjteményébe, hiszen sok jó szándékú 

ember szívesen adná a múzeumnak. Egyik nagy hátrányunk, hogy nincs 

megfelelő raktárunk, így nem is tudjuk fogadni csak a nagyon különleges 

vagy ritka darabokat. 

Gyengéje még a múzeumnak, hogy a korábban szerződéssel alkalmazott 

néprajzos státusát leépítették, a szükséges létszám csak közhasznúakkal 

biztosítható, így szakmai illetve tartós munkára nem lehet építeni.  

 

Elkezdtük a tájházi gyűjtemény elektronikus leltárát, a programot 

megvásárolta az intézmény, a feltöltés folyamatban van, csak lassan 

haladunk vele, hiszen létszámgongjaink vannak.  

A szabályos és szakszerű raktárkezeléshez beiskoláztuk egy kolléganőnket, 

a Nemzeti Múzeum OKJ-s képzésében vesz részt (ez erősség is).  
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Tervek a Szlovák Tájház működésével kapcsolatban 

 

Minden elképzelés annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. A Szlovák 

Tájházban 2000 óta minden évben van program, kezdetben évi egy volt, az 

utóbbi 4 évben 3-4 nagyobb, sok kisebb. Az intézmény alkalmas téli 

kiscsoportos és nyári foglalkozásokra. Az udvari kemence alkalmas a 

hagyományos ételek elkészítésére, hihetetlen népszerűsége miatt csak az 

iskolákkal és az óvodákkal előre egyeztetett csoportokat tudunk fogadni. A 

jeles napok jól bevált program, folytatni kell. 

 

Tervünk tehát a tájház egészére: 

 

Megőrizni az épület jelenlegi állagát 

A működés anyagi feltételeinek biztosítása (városi feladat) 

A működés személyi feltételeinek biztosítása  

A fent leírt programokat szisztematikusan megszervezni 

Vendégváró tájházként működni 

Civil erőket bevonni a programokba 

Népszerűsíteni a tájházat (PR-tevékenység)  

 

  
 

Részletek a kiskőrösi szlovák tájházból
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A KÓKAI KOSSUTH FALUMÚZEUM FEJLESZTÉSI TERVE 
- Gyuricza Anita - 

 
1. A MÚZEUM BEMUTATÁSA, MŰKÖDTETÉSE 
 

1.1 ALAPÍTÁS, ÜZEMELTETÉS 
 

Az 1980-as évek elején Tóth József, kókai történelemtanár helytörténeti 

szakkör vezetésével igyekezett felhívni az általános iskolai diákság 

figyelmét a környék múltjának értékeire. Kerékpárral járták be a környező 

településeket, és gyűjtötték a tárgyi emlékeket, valamint az azokhoz fűződő 

történeteket. A kókai Kossuth Falumúzeum megalapítására közel 2 

évtizedes gyűjtőmunka eredményeként 1998-ban került sor. Az akkori 

faluvezetés méltónak találta a gyűjteményt arra, hogy az önkormányzati 

tulajdonban levő tanítói lakást a gyűjtemény bemutatására bocsássa, és 

átadja a múlt kultúrájának megőrzésére. 

 

Az elmúlt 11 év során a múzeumi nyitva tartás vasár- és ünnepnapokra 

korlátozódott, valamint előzetes bejelentkezéssel egyéb időpontokban is 

fogadta a látogatókat. A tárlatvezető az alapító Tóth József, aki a 

múzeumot üzemeltető, az önkormányzati tulajdonban levő Kóka Sport 

Kulturális és Kereskedelmi Kft. megbízási szerződéssel dolgozó nyugdíjas 

alkalmazottja. 

A múzeum állagmegóvásáról, rendben tartásáról és programjairól a Kft. 

vezetése gondoskodik, egyeztetve a mindenkori képviselő-testülettel. 

Költségvetése a gazdasági társaság éves költségvetésekor kerül 

kidolgozásra, annak szerves részét képezi.  
 

1.2 PROGRAMOK, PÁLYÁZATOK 
 

A múzeumot üzemeltető Kóka Kft. jelenlegi vezetőségének célja, hogy a 

múzeum már ne csak kiállító térként üzemeljen, hanem aktív közösségi 

színtérré váljék. 

Ennek elindításaképpen a Kft. 2008-ban pályázatot nyújtott be az Oktatási 

és Kulturális Minisztérium „Tájházak a közösségért” című kiírására.  

A pályázaton nyert 500 ezer forintból „Mátyás király udvara” címen 

kulturális seregszemlét és tábort szerveztünk. A programok során a 

látogatók létszáma elérte az éves átlagot (200 fő), és az interaktív 

foglalkozásokon a résztvevő diákság jóval nagyobb figyelmet fordított a 

kiállítás anyagára. A két, egymással összefüggő program keretében 

reneszánsz-korabeli mesterségeket ismerhettek meg és próbálhattak ki a 

gyerekek. A múzeum falai között berendezett „TAKÁCSHÁZBAN” szőni és 

gobelinezni tanulhattak; 
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a „FAZEKAS-MŰHELYBEN” korongozással és cserépedény-készítési 

technikákkal ismerkedhettek meg; 

az ÉKSZERKÉSZÍTŐ- és a KOVÁCSMŰHELYBEN pedig bőrből, gyöngyből és 

fémekből készíthettek díszeket. 
 

A tábori foglalkozásokat a reneszánsz korban közkedveltté vált lovagi 

tornával, csoportoknak készített kvíz-kérdéssorral és a „Kakukktojás” 

játékkal színesítettük. Ez utóbbi olyannyira elnyerte a gyerekek tetszését, 

hogy a diák-csoportok látogatásakor azóta minden alkalommal eljátsszuk. 

Lényege, hogy a tárlat bemutatása után helyiségenként egy jellegzetes 

tárgy más enteriőrbe kerül áthelyezésre. A látogatók feladata, hogy 

megtalálják, jellemezzék és visszahelyezzék a „kakukktojást” a helyére. 
 

A 2009 nyarán megrendezett sátor-tábor programjának alappillére volt a 

hagyományos paraszti élet, a népi hagyományok és mesterségek 

megismerése. Az interaktív foglalkozásokon kosárfonást, szakajtó-készítést 

tanítottunk, kenyeret dagasztottunk és sütöttünk kemencében, gyümölcsöt 

aszaltunk, tejfölt- és túrót készítettünk. Láttunk vályogvetést, 

megismerhettük a haszonállatok hagyományos tartási körülményeit. A 

szakmai programokat kirándulásokkal és a természet-közeli életmód 

megtapasztalásával tettünk még emlékezetesebbé. 

A bemutatott témák anyagából játékos vetélkedőkön mélyítettük a 

gyerekek táborban megszerzett ismereteit.  
 

1.3 FELÚJÍTÁS 
 

2009-ben a „Vendégváró tájházak” című pályázati kiíráson 200 ezer 

forintot nyertünk az épület felvizesedett falainak rendbetételére és 

tisztasági meszelésére.  

Azóta, a Tájházi Akadémián szerzett ismereteim alapján már tudom, hogy 

–  

a beton aljzat miatt – az épület alatt levő nedvesség néhány éven belül újra 

az oldalfalakat károsítja majd . Ennek megelőzésére a Képviselő-testület 

jóváhagyta az épület körbe-drénezését, és a vízelvezetés szakszerű 

kivitelezését. A munkát 2010 tavaszán végezzük. 
 

1.4 SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS 
 

2009 júniusában történt szakfelügyeleti ellenőrzés számtalan hiányosságra 

hívta fel a figyelmünket. A jelentés eredményeként a szervezeti működési 

szabályzat és a munkaköri leírások kidolgozásra kerültek, az új leltár 

elkészítését néprajzos segítségével, az E-SKANZEN MONARI Leltár-

program alkalmazásával fogjuk végezni. A számítógépes program 

megvásárlását és a leltározás munkadíját a jövő évi költségvetésbe építjük, 

a munkát tavaszra ütemezzük. 
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1.5 NYITVA TARTÁS, MEGNYITÓ 
 

Gyűjteményünk a téli időszakban – takarékossági okokból – évek óta zárva 

tart. Ennek szükségét a jelenleg folyó munkák is alátámasztják. Mivel a 

működési engedély megtartásának feltétele a heti három napos nyitva 

tartás, a jövőben ezen a gyakorlaton változtatnunk kell. 

A felújítás utáni ünnepélyes megnyitó időpontjának 2010. március 15-öt 

tűztük ki. A nemzeti ünnepnap egyébiránt már évek óta a múzeum tavaszi 

megnyitójának időpontja szokott lenni.  
 

Az alábbiakban részletezett új arculatot néprajzos segítségével alakítjuk ki, 

állandó összeállításunkat pedig alternatív kiállításokkal és programokkal 

szeretnénk folyamatosan vonzóvá tenni vendégeink számára.  
 

2. MÚZEUMI KONCEPCIÓ, FEJLESZTÉSI TERVEK 
 

2.1 ÉPÜLET-FELÚJÍTÁS, FEJLESZTÉS 
 

A felújítási tervekben már szereplő vízelvezetés és a tároló szín bővítése 

mellett a továbbiakban a legégetőbb feladat a tetőszerkezet javítása, 

lehetőség szerint a teljes cseréje. A jövőben ebben a témában keressük a 

pályázati lehetőségeket. 
 

A színvonalas kézműves foglalkozások és a csoportos programok 

biztosításához elengedhetetlen egy fedett foglalkoztató kialakítása, melyet 

a meghosszabbított szín vonalába tervezünk építeni. Az átalakítások és 

programok alapot teremthetnek a belépődíj bevezetésére, és ennek révén 

csökkennének a működtetés költségei. 
 

2.2 ÚJ KIÁLLÍTÁSI ARCULAT 
 

A parasztház előkertjét a településre jellemző parasztházak dísz- és 

gyógynövényeivel ültetjük be, törekedve a hiteles külső biztosítására.  
 

A TISZTA SZOBÁBAN, a LAKÓSZOBÁBAN  és a KONYHÁBAN az 1950-es évek 

paraszti életformáját idéző enteriőr kiállításokat tervezünk bemutatni, a 

paraszti kultúra visszafogott, tiszta ízlésvilágának tükrözésével. 

  

A gyűjtemény jelentős részét képező, és igen tág időintervallumot átfogó 

dísztárgyakat és eszközöket – a korábbi kiállítási formától eltérően – 

tárolókban és vitrinekben fogjuk elhelyezni, a verandán.  

Időrendi sorrendben következő kiállítási részlegeket alakítjuk ki:  
 

1. A középkori Kóka története és tárgyi emlékei régészeti és történelmi 

magyarázattal keretbe foglalva: 

 A honfoglalástól az 1700-as évek elejéig előkerült érmék, edények 

és cserépedény-maradványok; 
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 az 1700-as évekből származó felsőhegyi harang;  

 A vallásos életet őrző régmúlt tárgyi emlékeinek megjelenítése egy 

tárolóban és a körülötte levő falakon. A részleg tervezését és a 

kivitelezését kókai régészünk, Bóka Gergely segítségével végezzük, 

aki – Kóka középkori történelmének összegzése irányába – már 

korábban is végzett kutatásokat.  

2. Kóka a Károlyi-család korában 

Iskola- és óvoda-alapítás története, tárgyi emlékek 

3.  A 120 éves Kókai Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a 100 éves Kókai 

Futballcsapat emlékét őrző fotók és tárgyak 

4.  Azok a háztartási eszközök, melyekből több is szerepel a 

gyűjteményben, vitrinekben kerülnek elhelyezésre, a verandán.  

5. Borospince: 

A településen folyó szőlőtermesztés és a borkészítés több évszázados 

hagyományokra visszatekintő múltját és jelenét a gyűjtemény 

borospincéjében mutatjuk be. Rendezvényeinken a felnőtt látogatók 

megízlelhetik és kitalálhatják, hogy az előző évben mely borok nyertek 

érmes helyezést a már 11 éve minden év áprilisában megrendezett Kókai 

Borfesztiválon. 

6. Szín 

Az épület mögött, a parasztgazdaság nélkülözhetetlen eszközeit tároló 

színben raktár-szerűen zsúfolásig vannak ömlesztve a 100-150 éves 

tűzoltósági- és bortermelő eszközök. A kiállítási anyag áttekinthetetlen, és 

nehezen rendben tartható. A tároló bővítésére és zárhatóvá tételére e hónap 

közepén nyújtottunk be pályázatot a LEADER-programra. 

  

Zárt tároló biztosítása megoldaná azon tárgyak raktározási problémáját, 

amelyek állapotuk miatt restaurálás nélkül már nem mutathatók be, illetve 

az időszakos és az alternatív kiállítások anyagai is elhelyezésre 

kerülhetnének.  

A foglalkoztató eszközeit ugyancsak itt tárolhatnánk. 
 

2.3 KÉZMŰVES MESTERSÉG-BEMUTATÓK 
 

1. Fonó 

 

A Kókán több évtizedes múlttal rendelkező, és az ’50-es években iparággá 

vált gobelin-kör a családok nagy részének biztosított kereseti lehetőséget. 

A felújítás megkezdése előtt a gobelinezők munkájának a tiszta-szoba 

egyik sarkában állított emléket az Alapító. Gobelin képek, gobelinező 

eszközök és az iparág dolgozóiról készült képek, újságcikkek mutatják be a 

hajdan volt kedvtelés majd kenyérkereseti lehetőség szépségeit.  
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A lakószobában kapott helyet a szövő szék, melyen rongyszőnyeg 

készítése is bemutatásra került. A hajdani parasztházakban sok helyen 

megtalálható eszköz használatát, és a gobelinezés alapjait először a 

„Mátyás király udvara” címen megrendezett kistérségi kulturális 

seregszemlén, majd a 2008-as „Mesterségek táborában” tanította a 

diákoknak három kókai néni. 
 

Azóta a művelődési házban működő szövő szakkör 3 alkalommal gyűlt 

össze a Múzeum falai között, hogy a hagyományt hiteles körülmények 

között mutassuk be a fiataloknak. Ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni 

szeretnénk. 
 

2. Fazekas-műhely 

A tároló-szekrények használata, és az így felszabaduló hely révén a 

kamrában lehetőség nyílik egy korongozó állandó elhelyezésére, mellyel – 

a „Mátyás-napon” szerzett tapasztalatok alapján – fazekas bemutató, és 

mikro-csoportos foglalkozások szervezhetők.  
 

A bemutatókat és foglalkozásokat vezető fazekast, és a szövőszakkört 

vezető néni hetente 1-1 alkalommal tárlatvezetőként kerülhetnének 

alkalmazásra, így biztosítva a működési engedély megtartásához szükséges 

plusz két napos nyitva tartást. 
 

2.4 ÜNNEPI NÉPSZOKÁSOK, ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK 
 

KERESZTÉNY ÜNNEPEK 

 

Húsvétkor és a karácsonykor a tiszta szobában és a konyhában alternatív 

kiállításokon keresztül elevenítjük fel az ünnepekhez kötődő 

népszokásokat. Betlehemes, és az ünnepet jellemző beigli vagy húsvéti 

kalács, hidegtál és hímes tojás kerül az asztalra.  
 

A bemutatót az imádságos könyv odaillő oldalának felnyitásával tesszük 

teljessé. Idővel minden keresztény ünnepet szeretnénk jelzés értékkel 

bemutatni a gyűjtemény falai között. Húsvétra komplett falusi népszokás-

bemutatóval várjuk vendégeinket.  

Községünkben pár éve felelevenítésre került a vödrös locsolkodás szokása. 

Húsvét hétfőn a férfiak és a legények lovas-kocsikon, vonós-banda 

kíséretével végig látogatják az ismerős fehérnépeket. Tervem, hogy jövőre 

a Polgármesterrel a múzeumnál fogadjuk a locsolókat, hogy mindenki 

számára láthatóvá és élvezhetővé tegyük a húsvéti szokásokat. 
 

A gyerekek az udvaron felállított asztaloknál kipróbálhatják a tojásfestés 

egyszerűbb, hagyományos módjait. Az általunk bemutatott rátétes díszítésű 

vagy írókázott, hagyma-lében festett tojások mellett – alternatív kiállításon 
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–bemutatásra kerülhetnek a különböző tájegységek festett húsvéti 

szimbólumai is. 
 

A múzeum mögötti rét és erdő kiváló terep a „tojás-vadászatra”, mellyel a 

fiúkat szeretnénk odacsalogatni a programra.  
 

MÚZEUMOK MAJÁLISA 
 

A Nemzeti Múzeum kertjében 2009 májusában megrendezett programon 

fellépett a 15 éve alakult, tavaly minősített Kóka Néptáncegyüttesünk 

felnőtt csoportja. Az elkövetkező években szívesen részt veszünk 

gyűjteményünk anyagának bemutatásával is.  
 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
 

A „Múzeumok Éjszakája” című országos program nyári rendezvényeihez 

jövő nyáron a kókai gyűjteménnyel is csatlakozni szándékozunk. A Szent-

Iván éjszakáján elmaradhatatlan tábortűz mellett táncházas mulatságba 

várjuk látogatóinkat, akiket a híres-hírhedt kókai lencsegulyással és pár 

korty kókai borral vendégelünk meg. 
 

2.5 ZENEI ÖRÖKSÉGÜNK BEMUTATÁSA 
 

A felújítás végén minden helyiségbe hangszórót szerelünk fel. Ezeken 

keresztül „100 év legszebb dalai Kókáról” címen, a Kókai Nyugdíjas Klub 

által felénekelt CD anyaga lesz hallható, élettelivé varázsolva az enteriőr 

kiállításokat. 
 

2.6 KIADVÁNY MEGJELENTETÉSE 
 

A Kókai Művelődési Ház és Sportcsarnok weboldalán 

(www.kokamuvhaz.hu) ízelítőül már helyet kapott a Kókai Kossuth 

Falumúzeumot bemutató néhány filmkocka. Múzeumunk programjait jövő 

évtől a kókai rendezvényekről készülő éves prospektusban jelentetjük meg. 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

Tervem, hogy a gyűjteményünk a falusi turizmusnak ne csak múltbeli 

hátterét biztosítsa, hanem a népi hagyományok megőrzésének közösségi 

színterévé is váljon. Ezért tavasztól olyan programokkal várjuk a 

gyűjteménybe látogató iskolás csoportokat, melyek ötvözik az interaktív 

tanulás és az önfeledt szórakozás lehetőségét.  
 

A múzeum fejlesztési koncepciójának kialakításához nagyon sok ötletet és 

információt kaptam a „Tájházi Akadémia” című tanfolyam előadásain, és 

az ott megismert Kollégáktól. Remélem, hogy a MONARI leltár-program 

alkalmazása és a tanfolyamon kötött ismeretségek révén egymás unkájának 

segítésére, és közös kiállítások megrendezésére is találunk módot. 

http://www.kokamuvhaz.hu/
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Medvehagyma minden mennyiségben – Az Orfűi Tájház 

fesztiválja  

- Tánczos Orsolya – 
 

Az Orfűi Tájház azok közé a vidéki gyűjtemények közé tartozik, ahol 

mindig történik valami. A látogatónak nem muszáj megelégednie a 

régi tárgyak látványával és a helyi hagyományok ismertetésével: 

többet ki is próbálhat közülük. Legutóbb a Medvehagyma Fesztiválon 

jártunk. 

 

A kanyargós hegyi út gyönyörű völgybe vezet – Pécstől csupán tizenöt 

kilométerre található Orfű, amelyről kevesen tudják, hogy egy több 

környékbeli kis falvat összefogó terület közigazgatási központja. A 

völgyben megbúvó négy tó és a körötte magasodó dombok csendes osztrák 

falvak hangulatát idézik. Persze ez manapság már csak az év egy részére, 

így a kora tavaszi időszakra igaz, mert az üdülőhely nyáron az állandó 

lakosságának többszörösét kitevő turistát fogad. 

 

Kemencemúzeum? 
 

Miután első ámulatunkból felocsúdunk, egy rendezett, mégis izgalmas 

porta hívja fel magára a figyelmünket. Hófehér, bájos templom és 

számtalan különféle kemence áll hívogatóan az út mellett, a Pécsi-tótól pár 

percre: az Orfűi Tájház és a Kemencés Udvar. Az ország egymástól távol 

eső szegleteinek kemencetípusait bemutató, működő gyűjtemény áprilistól 

szeptemberig várja a látogatókat különféle programokkal és kemencés 

finomságokkal, a tájház mozgalmas, élő környezeteként.  

 

 

Mutassuk meg, amink van! 
 

 

Orfű azonban nem csak a mesebeli környezetnek és a takaros tájháznak 

köszönheti népszerűségét. Néhány évvel ezelőtt helyi kezdeményezésre 

előtérbe került a Mecsek erdeinek csaknem elfelejtett növénye, a 

medvehagyma, amelynek levelét felhasználva ízletes, egészséges fogások 

készíthetők. E felfedezés népszerűsítésére rendezik meg a medvehagyma 

szedésének ideális időpontjában, április elején a Medvehagyma Fesztivált. 

Helyi asszonyok nyújtják, kelesztik, szaggatják a tésztát, amelyből 

hamarosan ropogós pogácsa és gőzölgő kenyérlángos (itt langallónak 

hívják) lesz: hosszú sütőlapáttal húzzák ki a kemencéből, és pár perc múlva 

már kínálják is a látogatóknak. 

http://www.orfumuskatli.hu/tajhaz.html
http://www.orfumuskatli.hu/kemencesudvar.html
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Szem-szájnak ingere 
 

A rendezők nagy hangsúlyt fektetnek a népi hagyományok ápolására és 

bemutatására. A környékbeliek készítette madárijesztőket évek óta szakértő 

zsűritagok bírálják el. Előadások hívják fel a figyelmet a medvehagyma 

sokszínű felhasználásának lehetőségére és az egészségre gyakorolt kedvező 

hatására. A szomszédos Muskátli étteremben ezen a hétvégén a környék 

újonnan felfedezett régi kincséé a főszerep. A medvehagyma feltűnik az 

étlap minden rovatában: a medvehagyma-krémlevestől a rántott 

camembert-en és fejes salátán át a medvehagymás töltelékkel gazdagított 

húsokig. Az igazán bátrak kipróbálhatják a medvehagymás bort vagy teát 

is, kezdőknek inkább a medvehagymás túrókrémmel töltött paradicsom 

ajánlott.  

 

Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, gyógyító 

hatásairól ismert növény (Allium ursinum) arról kapta nevét, hogy állítólag 

a téli álmából előbújó medve első csemegéje volt. A medvehagyma 

manapság is többtonnányi mennyiségben borítja a környékbeli erdőket, így 

az ide érkezők a virágzás előtti időpontban kedvükre szüretelhetik. Annak 

sem kell bánkódnia, aki lemarad a tavaszi szezonról. Orfűn egész évben 

kínálják a medvehagymás ételeket, illetve a medvehagyma-mézet. Ezekhez 

kísérőül házi főzésű sört, és a jellegzetes pécsi szőlőfajtából, a cirfandliból 

készített bort is választhatunk. 

 

Orfűn nincs megállás 
 

Ha a tavak közelében sétálunk, könnyen rábukkanunk Orfű másik 

nevezetességére, a Malommúzeumra, az ország egyetlen működési 

engedéllyel rendelkező patakmalmára is. Szomszédságában impozáns 

épület áll, benne szárazmalommal és olajütővel. A Malommúzeum az őrlés 

történetét mutatja be a már őskorban is használt dörzsölőkövektől napjaink 

őrlési technológiájáig. A gyönyörű környezet nemcsak jó levegőjével vonz: 

otthont ad a helyi népművészeti egyesület alkotótáborának, nyári 

szezonban pedig különféle interaktív programok várják a látogatókat.  

 

Az orfűi völgyben sok a magánszállásadó-hely: ha több napot töltünk itt, 

bejárhatjuk a környéket, a közeli falvakat, az abaligeti barlangot, 

megismerhetjük Magyarhertelend fazekasságát is. A Mecsek oldalában 

Pécsről a bicikliút kiépítése is megkezdődött. A legismertebb üdülőfalu, 

Orfű a közelmúltban jelentős változásokon ment keresztül. Az orfűi tavak 

már most is számtalan lehetőséget kínálnak a vízi sportok és a fürdőzés 

szerelmeseinek, hamarosan pedig termálvizes strandfürdő is a pihenésre 

vágyók rendelkezésére áll. 

http://www.malommuzeum.hu/
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Mivel idén Pécs Európa Kulturális Fővárosa, érdemes összekötni az 

idelátogatást egy környékbeli kirándulással, mindenképpen útba ejtve a 

kulturális főváros gasztrofaluját, a kulináris élvezetekről és vendégszerető 

lakosairól híres Orfűt. 
 

 

Orfűi kaleidoszkóp 

 

  
 

  Az orfűi tájház    A kemencés udvar 

 

 
 

Egy győztes madárijesztő
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„Hallottátok hírét…” 
- Szonda István – 

 

„Hallottátok hírét…” Előadások a népballadáról címmel került 

megrendezésre a VII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi 

Konferencia. A hagyományokhoz híven az endrődi városrészen, a 

megújult Népház konferenciatermében hallhatták az érdeklődők a magyar 

népballadát bemutató tudományos előadásokat. A rendezvény díszvendége 

volt Dr. Kriza Ildikó MTA doktor, a magyar népballada nemzetközileg 

elismert kutatója, aki előadásában a magyar népballadakincs 

nemzetköziségét és a magyar balladák erkölcsi tartalmát hangsúlyozta. Dr. 

Ujváry Zoltán professzor emeritus, a rendezvény fővédnöke a régiónkban 

gyűjtött betyárballadák bemutatását végezte el. Dr. Vitéz Ferenc főiskolai 

docens és Kovács László Erik PhD ösztöndíjas a balladaillusztrációk 

elemzésével, ez eddig még nem kutatott megközelítésben tárgyalták a 

balladákat.  

 

Dr. Bartha Elek tanszékvezető egyetemi tanár felolvasott előadásában az 

építőáldozat néhány néprajzi és régészeti kutatás során feltárt példáit tárta a 

nagyközönség elé. Dr. Szonda István egy helyi ballada, a Szosznyák 

Lajos balladájának történeti források tükrében elvégzett elemzésével 

mutatott rá a helyi, új stílusú balladák hitelességére. A konferencia elnöke, 

Dr. Dénes Zoltán plébános, egyetemi docens a szív jelképet vizsgálta a 

magyar népballadakincsben. A rendezvényt színesítette, hogy Molnár 

Albert és Oláh Gizella tolmácsolásában felcsendült a Szosznyák ballada.  
 

Az évente ismétlődő tudományos rendezvény az Endrődi Tájház és 

Helytörténeti Gyűjtemény és a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének 

összefogásával valósul meg és bízunk abban, hogy jövőre új témával és új 

kutatókkal bővülhet az előadók palettája.  

 

A rendezvény támogatói voltak MTA DE Néprajzi Kutatócsoport, 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Kistérségi Közművelődési-

muzeológiai Referensi Szolgálat, Templárius Alapítvány, Dr. Csoma 

Antal, Tímár Andrásné, Poharelec László, Pájer Sándor. A szervezési 

és technikai munkálatokban végzett segítségét köszönöm Jakus Imre 

képviselő úrnak.  
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Képek a konferenciáról 

 

  
 
     Dr Újvári Zoltán em. professzor      Molnár Albert és Oláh  Gizella 

  
 

Dr Vitéz Ferenc előadása Kovács László Erik phd. 

ösztöndíjas 



Tájházi Hírlevél – 2010.. 2. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

A X. Magyarországi Szlovák Tájházvezetők Országos 

Konferenciájáról 
amelyet 2010. április 10-én tartottak Tatabánya-Bánhidán 

- Szablyár Péter – 

 

A LEGATUM Nonprofit Közhasznú Kft. kitűnő szervezésében lezajlott 

konferencián a Szövetséget Dr. Füzes Endre tiszteletbeli elnök, 

Jaszmann Gabriella elnökségi tag és Szablyár Péter képviselte. 

 

A bánhidai Puskin Művelődési ház nagytermében megtartott konferencia 

első részében köszöntők hangzottak el Fuzik János (Országos Szlovák 

Önkormányzat elnöke), Schmidt Csaba (Tatabánya alpolgármestere, Dr 

Németh Imre (Tatabánya-Bánhida Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

elnöke, Németh Erika (Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségi Főosztály főigazgatója) és Andó György (LEGATUM Kft) 

részéről. 

 

Ezt követően Varga Noémi (OKM Közgyűjteményi Főosztály) tartott 

előadást „A muzeális intézmények működési engedélyeinek kiadása” 

címmel (a Tájházszövetség ez évi Közgyűlésén elhangzottakkal azonos 

tartalommal). 

 

A kávészünetet követően Dr. Kemecsi Lajos tud. igazgató (SZNM) 

„Nyilvántartási ismeretek gyakorlati alkalmazása” címmel a leltározás 

csínját-bínját mutatta be a megjelenteknek gyakorlati példákkal 

illusztrálva. 

 

Szablyár Péter „Tájházak lehetséges szerepe a kistelepülések szakrális 

emlékeinek védelmében” címmel tett ajánlást a tájházaknak ezen a 

területen végzendő értékmentő-megőrző feladataira. 
 

Andó György az évek óta sikeresen működő LEGATUM Kft. 

tevékenységét és eredményeit ismertette. 
 

Ezt követően a résztvevők a közeli Bánhidai Szlovák Házba vonultak át, 

ahol egy nemrég megnyílt helytörténeti kiállítást tekintettek meg, majd a 

Szent Mihály templomba látogattak, ahol Nagy László plébános tartott 

anekdotákkal színesített idegenvezetést. 
 

A Művelődési Házban felszolgált ebédet követően lehetőség nyílt a 

Szabadtéri Bányászati Múzeum – Ipari Skanzen megtekintésére. 

 

A találkozó jól szolgálta az ismeretszerzést és a személyes kapcsolatos 

kialakítását-ápolását. Gratulálunk a szervezőknek. 
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 Szent György napi kihajtás Szokolyán 

 
 

A szokolyai Kacár-tanyán 2010. április 24-én Lénárt István tanyagazda 

ötödik alkalommal rendezte meg népünnepélynek is beillő attrakcióját. Az 

ideális időjárási viszonyok, az alkalmas helyszín, a gazdag program 

garantálta a rendezvény sikerét. A kézműves bemutatók és foglalkozások, a 

néptánc (Juhász Katalin néptáncosai), népzene (Pál Pista bácsi dudás, 

Romháti Krisztián tekerő, Bocfa duó – Gyenes Tamás és felesége), 

Karakas Zoltán dudabemutatója, a váci Barantások pásztorbemutatója, a 

Görömbölő kompánia mesés-táncháza, a kirakodóvásár, a helyi termékek 

vására és a kulináris élvezetek minden résztvevő számára emlékezetessé 

tették ezt a tavaszi napot. 

Gratulálunk a szervezőknek! 

 

 

   

   

 

  
 

Szablyár Péter 
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Tájház-avató Bódvaszilason 2010. május 8-án 
 

 

 

Az a megtiszteltetés ért, hogy én mondhattam az avató beszédet a 

bódvaszilasi tájház ünnepélyes megnyitóján, amelynek létrejöttét és az 

elmúlt 5 évben folytatott kitartó, „önerős” megújító-gyűjtő munkát 

lépésről-lépésre megfigyelhettem, támogathattam. A tájház Koleszár 

Krisztián mérnök tulajdona. 

 

A porta – egy katolikus nagygazda 19/20 század fordulóján épült módos 

lakóépülettel és melléképületeivel – tiszta szobáját és konyháját enteriőrrel, 

lakószobáját (hátsó ház) időszakos kiállítással („In memoriam Szilas” – 

helytörténeti kiállítás) rendezték be. A csatlakozó további két helyiségben 

(kamrák) 4+2 fő számára berendezett falusi szálláshelyet alakítottak ki 

színvonalas berendezéssel és komforttal. A gyűjtött anyag leltározása 

befejezéshez közeledik (kb. 1000 tárgy). 

 

A kiállítást Laki Lukács László helytörténész, népi iparművész nyitotta 

meg. A több száz résztvevőt Tornai balladákkal és népénekekkel Váraljai 

Réka és Dobos Péter, valamint Kalász László „Hazám” című versével 

Salamon Gábor, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója köszöntötte. 
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Laki Lukács László kiállítás-megnyitó beszéde   

 

Hölgyeim és Uraim! Kedves Koleszár család! Tisztelt Vendégek! 

 

Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép májusi délutánon, e 100 

esztendős szilasi portán, a példaértékűen létrehozott szilasi tájház és 

vendégház ünnepélyes átadásán. 

 

Az ősi Torna vármegyében vagyunk. „Torna méltán számíttathatik a Haza 

legszebb vidékei közé” írja 1839-ben útirajzában Édes János. Ő a Balaton-

felvidék, a Duna-kanyar, és Tokaj-hegyalja után a negyedik helyre teszi 

Tornát a magyar föld tájai között. 

 

Szilas a Gömör-Tornai karszton az Alsó-hegy vonulatához tartozó Kerek-

hegy mellől eredő Szilas-patak völgyében, a Dusa keleti fennsíkjának 

keleti lábánál fekszik. A falu eredetileg egyutcás, patak parti Torna-megyei 

település volt. A község szántói, rétjei részben a Bódva-partján fekszenek. 

A kies szép Bódva-völgy középső szakasza ez, hajdan a kereskedők, a 

hadak útja ment itt keresztül. Szendrő, Szádvár és Torna vára között, Kassa 

felé. Dél felé a Bódva túlsó partján az Esztramos-hegy áll őrt. 

 

Fekvése, helyzete mindig különleges és kiemelt. Lakói és urai mikor hogy 

éltek, vagy nem éltek ezekkel az adottságokkal. A Szilason tősgyökeres 

Bencs család 1909-ben épített lakóházában az elmúlt évek szakszerű 

helyreállításai után kialakított múzeumi szobákban a település múltja hűen 

tetten érhető. 

A hátsó házban, a hátsó szobában „In memoriam Szilas” című kiállítás az 

elmúlt évszázadok elevenednek meg, egy veretes vasajtó mögött, körül 

feltárul a múlt egy-egy pillanata. 

 

Főként fotók, térképek, színek hozzák közelebb a község életének jeles 

időszakait, 5 korszakra osztva fel az eseményeket. 

A fotók nagyítását és egyéb munkálatait Jozef Peniaskó Tornagörgőn élő 

mérnökember, egy magyar közösségben élő szlovák fotóművész, kedves 

barátunk készítette.  

 

I. Az első kor, az aranykor: 

1686 táján a császáriak felrobbantották Szádvárt, a vidék 

középkor óta meghatározó igazgatási központját. Ezzel a 11. 

század óta fennálló Szilas falu lesz a Szádvári Uradalom 

központja. Új ura Esterházy Pál herceg és örökösei, 14 falu 

uradalmi székhelye, jelentősége megnő, társadalma megváltozik, 

arculatát a barokk kor épületei formálják. A falu első virágkorát 
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1869-ig éli. Kiemelt helyen szerepel Eszterházy Miklós herceg 

portréja, aki a római katolikus templom kegyura, építtetője és a 

református templom mecénása volt. 

 

II. A kivándorlás kora, a remény zöld színével: 

A 19. század végére az uradalmi központ fénye megkopik, az 

uradalmat földarabolják. Szilas a zsarnói Koós család kezébe 

kerül.  A telkek felaprózódnak, a földművelésből alig lehet 

megélni. Sok család, mint a völgy annyi településéről a tengeren 

túl keresnek megélhetést. Sokan kinn maradnak, sokan 

visszajönnek. A kint szerzett pénzen házat építenek, földet 

vásárolnak. Külön világ, az „amerikás magyarok” világa. A kint 

élés miatt más a mentalitásuk, a gazdálkodásuk, a 

lakáskultúrájuk, és még sok minden. A kiállításon látható 

feliratos hajókuffer szép emléke ennek az időszaknak. Számos 

fotót hoztak, küldtek ezek az emberek. Kedves helyiek segítsék 

még ennek gyűjtésében Koleszár Krisztiánt. 

 

III. A Horthy korszak, a barna színnel a látszólagos nyugalom 

éveinek kora: 

A trianoni békediktátum, 1920 után, Bódvaszilas hirtelen 

határfalu lesz, ugyanakkor az új járási székhely, Torna város 

helyébe lép. A sáros falu újraéled, ismét központi szerephez jut. 

Hivatali épületek sorát húzzák fel, javul közellátása. 1938 után a 

Felvidék visszacsatolásával a járási központ „haza költözött” 

Tornára. Majd 1945-től ismét járási központ rövid ideig.  

 

 IV.-V.  A vörös korszak, ennek a leggazdagabb a fotóanyaga: 

  

 1950-től a tanácsházán dőlnek el a község dolgai. Az államosítások, 

a beszolgáltatások évei jönnek. 1956 végén zajlanak a Forradalom- és 

Szabádságharc helyi eseményei, majd emigrációk és büntetések 

következnek. Rákosi rendszerét, Kádáré váltja. Bódvaszilas, tanácsi és 

termelőszövetkezeti székhely lesz. A paraszti életforma felszámolódik, a 

szövetkezetesítéssel.  Minden átalakul. Vannak itt képek a 

termelőszövetkezet, az iskola, a római-katolikus egyház életéből, Szilas 

jeles embereiről, ez időszak eseményeiről, Szilas természeti értékeiről, a 

karsztkutatásról. Köszönet Székely Kingának, a képek válogatásáért. A 

végső summázatot így olvashatjuk a kiállításon: „Bár 1983-ban a hétszáz 

éves községet ünneplik, a 3 napos csoda után nincs folytatás, a múlt ez idő 

tájt nem lehet érték, az új dolgoknak már nincs kapcsolatuk a régivel: nem 

abból formálódnak ki, így előzmény nélküliek, gyökértelenek. Új utcák, új 

középületek, új házak, új emberek, új Szilasiak. Elvándorlók, elöregedő 



Tájházi Hírlevél – 2010.. 2. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

tősgyökeresek. Tanácsi központ szerepkör a helyi társadalom teljes 

kiüresedésével, és ’90 sem hoz változást. Mindez napjainkra, vegyül az 

értékvesztett-értékmentes valósággal, a hogyan továbbra adandó válasz 

hiányával.” 

 

Kemény szavak, elgondolkodtató. Így lett a kiállítás címe In memoriam 

Szilas- Emlékezés Szilasra. Kedves vendégeink főként kedves Szilasiak 

ugye lesz folytatás? Bízva bízunk lesz feltámadás! S ezért is ajánlom a 

kiállítást minden Szilasinak, a településért felelősséget érző, vállaló 

embernek. 

 

Kedves ünneplők! 

 

Mielőtt megnéznénk a kiállításokat, szólnunk kell az emberről, aki 

megálmodta, családjával megvalósította és majd működteti ezt a múzeumot 

és vendégházat. Reméljük sokunk örömére. 

 

Ki Koleszár Krisztián? Mit mível Koleszár Krisztián? 

Miskolcon született, Miskolcon lakó és dolgozó környezetmérnök. Ezek a 

hivatalos adatok. De ez így nem igaz. Bódvaszilasra született, itt járt 

iskolába, itt élnek szerettei, és minden hétvégén ide jön haza. 

A hivatali ember minden szabadidejében elhívatottan kutatja, gyűjti, menti 

szülőföldje minden értékét, és perel megmentésükért.  

 

Szerkeszti, szöveggondozza saját maga és mások köteteit, honismereti 

cikkeket és újságokat. Örültem mikor sorra vettem, már most számos 

írását, köteteit. Nem tudom, hogy van ennyi ideje! 

Edelényi gimnazista korától lelkes híve a Torna-vármegyei kutatásoknak. 

Bódvaszilas mellett a Gajaság falvainak ( a Galyasági Településszövetség 

titkára is), Hídvégardó, Tornaszentandrás, Tornagörgő tudós ismerője. 

Különösen az építészeti örökség (népi lakóházak, kúriák,) temetők 

megszállott szószólója. Egyszerű, önzetlen, segítőkész, tartása van, szóval 

JÓ EMBER, így nagy betűkkel. 

 

Nem kínozom tovább, nem szereti, ha szembe dicsérik, de ezt most meg 

kellett tennem. Helytörténeti kutatóként úgy érzem előttem az utódom, itt 

az „édes kis-Hazánkban”. Kívánok további sok erőt, kitartást és örömöt a 

munkájában. Támogatásáért és a sok munkáért kívánok sok jó egészséget 

és boldogságot a Koleszár és a Molnár család minden tagjának.  

Nézzük meg, amit létrehoztak. 
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Múzeumok majálisa 

(2010. május 15-16.) Budapest – Múzeumkert 

- Szablyár Péter – 
 

8. alkalommal készültünk részt venni a Majálison, ami szombaton még 

kedvező időjárási viszonyok között kezdődött. Délelőtt a Nagytótfalui 

Tájház mutatkozott be népes csapattal – a Simor család vezetésével. A Dél-

Dunántúli régiót – a hamarosan megnyíló lakócsai Tájház bemutatásával -  

Kapitány Orsolya elnökségi tagunk és az Orfűi Malom-múzeum gabona- és 

őrlemény – simogatója képviselte. Délután Budai Kinga csuhé-programja 

és Tábori Katalin fazekas foglalkozása (korongozás) vonzotta az egyre 

ritkuló közönséget. Kiadványaikkal képviseltette magát a Magyarlukafai 

Néprajzi Műhely, az Orfűi Malom Múzeum, Szentlászló község, és az 

Aggteleki Nemzeti park.  

 

A mezőkövesdiek – Majnár Márti jóvoltából – énekeltek a mi sátrunknál is. 

Köszönjük!  Két óra után elkezdett esni az eső, így hamarosan katasztrófa 

sújtotta területté vélt a múzeumkert. Felkereste sátrunkat Dr. Füzes Endre 

tiszteletbeli elnökünk, Dr. Bereczki Ibolya elnökünk, Dr. Szentpéteri 

Erzsébet, Kunkovács László etnofotográfus, Ráday Mihály városvédő, és 

még sok régi ismerős. Fél hatig kitartottunk, addigra a közönség is 

elfogyott. 

 

A vasárnap reggeli TV adásokban még az hangzott el, hogy a majális 

folytatódik, a helyszínen viszont már azt közölték, hogy a szabadtéri 

standokat nem nyitják meg, csak Múzeumon belül lesznek programok. 

Sajnos a mai résztvevőink közül Szonda Istvánt és Horváth Attilát már 

nem sikerült időben értesíteni, Ők hiába utaztak fel, ezért így utólag is 

elnézésüket kérem. Jövőre talán nagyobb szerencsénk lesz az idővel!!! 
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Mozaikok a Múzeumok Majálisáról 
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Tájház avató Szakadáton 
- Jaszmann Gabriella – 

 

A magyarországi német tájházak közössége 2010 májusában újabb taggal 

gazdagodott. A Tolna megyei Szakadáton Pünkösd vasárnapján gyűlt össze 

a falu apraja-nagyja, hogy birtokba vegye az új tájházat.  

 

  
 

Magyarországon jellemzően az egykori „Schwäbische Türkei” (Sváb 

Törökország), vagyis nagyjából Tolna és Baranya területe büszkélkedhet a 

legtöbb német nemzetiségi tájházzal, tájszobával, vagy egyszerű 

gyűjteményes kiállítóhellyel. A jelenleg feltérképezett közel 140 ilyen 

„intézmény” közül 38 található Baranyában, ebből sajnos csupán öt 

rendelkezik működési engedéllyel, Tolna megyében 25 gyűjteményből 

nyolcnak van engedélye is. A sorban Pest megye következik, ahol 22 

gyűjteményről tudunk, és ezekből szintén nyolcnak van engedélye. 

Egyébként még a többi, egykoron németek lakta vidékek közül közel 10-10 

tájház, illetve kiállítóhely található Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-

Esztergom, illetve Veszprém megyékben és szórványosan néhány más 

megyében is.  

 

A házak és kiállítások színvonala igen vegyes képet mutat, attól függően 

milyen gazdasági erő, illetve mennyire agilis személyek állnak a 

kiállítóhelyek mögött. Sajnos nagyon sok településen a 30-40 éve 

berendezett tájház, kiállítás létrehozói megöregedtek, belefáradtak, vagy 

elhunytak és nem sikerült megfelelő kézbe továbbadniuk az „örökséget”.  

 

Szakadáton nem ez a helyzet. Ennek a II. Világháború előtt szinte teljesen 

németajkú falucskának kis közössége rendkívülit teljesített. A tavaly, 2009-

ben megvásárolt régi parasztportát ez év májusára rendbe tette és 

tájházként berendezte. A falunak volt eddig is egy kis tájszobája, ám azzal 

nem voltak elégedettek. Olyan helyre vágytak, ahol összejöveteleket 

rendezhetnek, beszélgethetnek elmúlt időkről, jut hely sütésre-főzésre, 

dalolásra.  



Tájházi Hírlevél – 2010.. 2. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

 

Erre a most birtokba vett porta tökéletesen alkalmasnak tűnik. A két, kb. 

30-as évekre emlékeztető stílusban berendezett helyiség – szoba és konyha 

– mellett maradt még szabad tér az együttlétekre, sőt vendéglakosztályt is 

létrehoztak, amelyben régimódi dunnás ágyban alhatnak az arra vágyók. A 

lakóház mögötti gazdasági épületben, egy kicsiny istállóban és nyitott 

színben helyezték el az egykori gazdálkodási eszközöket, szerszámokat, a 

löszfalba vájt kiváló, hűvös pincében pedig a falu borát. A tágas, kies 

udvar szinte csalogat szabadtéri rendezvények szervezésére.  

 
 

Jól sikerült maga a megnyitó is, melyen a falu polgármestere Laszk Gábor, 

a tájház lelke és gondnoka, Ritterwald János, a szakadáti német 

nemzetiségi író-költő, Kanter József, a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata nevében pedig Krémer György (akinek egyik őse is ebben 

a házban lakott) mondott ünnepi köszöntőt. A ház utolsó tulajdonosa, a 

jelenleg Németországban élő Kremer Emil, (aki kifejezetten tájház céljaira 

engedte át az épületet) levélben üdvözölte az egybegyűlteket. Az ünnepi 

műsorban a helyi vegyes kórus énekelt német népdalokat. Radnóti Miklós 

„Nem tudhatom…” című verse után annak a Kremer Katalinnak a 

dédunokája mesélt, aki a házat 1917-ben megvásárolta. Kremer Péter több 

mint harminc éve hangfelvételt készített nagyszüleivel a naptári év 

szakadáti népi és egyházi szokásairól, a falu életéről. Ebből hallhattak az 

egybegyűltek érdekes részleteket.  

És hogy mik a tervek? Feltétlenül élő házat szeretnének, nem érik be az 

arra vetődő évi 3-4 turistacsoporttal. Rendszeresen összegyűlnek majd a 

házban a helybeliek – használni szeretnék azt. A kiállítást is tervezik 

„modernizálni”, interaktívvá tenni: bizonyos tárgyaknál elhelyezett 

portokon lehívhatóvá szeretnék tenni a Kremer nagyszülők 

visszaemlékezéseinek odaillő részleteit. Arra is van ötlet, hogy a 

szomszédos üres telken, a tájházhoz kapcsolódóan, kempinget 

létesítenének. 

Sok erőt és kitartást kívánunk ezúton is a szakadátiaknak közösségépítő-, 

és megtartó terveikhez! 
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Regionális találkozók a Dunántúl északi és déli felén 

 (2010. június 4-5.) 
- Szablyár Péter – 

 
A VIII. Dél-dunántúli Regionális Találkozót és a felújított lakócsai horvát 

nemzetiségi tájház megnyitó ünnepségét 2010. június 4-én tartották a 

kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a lakócsai iskola nagytermében. 

Matyók József polgármester köszöntője után Frankovics György a 

drávamenti horvátok hagyományvilágát felidéző „Falombban élő istenek” 

című előadása következett. Lőrinczné Balogh Krisztina a  lakócsai tájház 

megújulásának történetét ismertette, majd Kapitány Orsolya elnökségi 

tagunk az új állandó kiállítást mutatta be.  A szünet után Buchert Eszter a 

Duna-Dráva Nemzeti Park képviseletében a Dráva-melléke rejtett értékeit, 

majd Szablyár Péter a kistelepülések tájházainak lehetséges szerepét 

vázolta a szakrális emlékek védelmében. Bereczki Ibolya elnökünk a 

pályázati lehetőségeket ismertette, bemutatva az elmúlt időszak e területen 

elért eredményeit. Az előadóülés a 18. században épült katolikus 

templomban fejeződött be, ahol Darnai József Ágoston a plébánia 

történetét ismertette. Az iskolában elfogyasztott ebéd után a helyi néptánc 

csoport (Dráva Hagyományőrző Egyesület) és a lakócsai Általános Iskola 

néptánccsoportja színvonalas műsorral köszöntötte a vendégeket. Innen a 

tájházhoz vonultunk, ahol akkor már elállt az eső. Itt Dr. Költő László 

megyei múzeumigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Ljiljana 

Pancirov Horvátország főkonzulja és Szolga József a Somogy Megyei 

Területi Horváth Kisebbségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a 

megjelenteket. 

 

A tájház kiállításának megnyitó beszédét Dr. Bereczki Ibolya elnökünk 

tartotta, példaértékűnek minősítve a lakócsai tájház megmentésének és 

újramegnyitásának jelentőségét. A tájház megújításában és a megnyitó 

ünnepség és VIII. Regionális Találkozó megszervezésében és 

lebonyolításában Kapitány Orsolya elnökségi tagunk elévülhetetlen 

érdemeket szerzett. 

 

Június 5-én került sor Tényőn az Észak-Dunántúli Regionális Tájház 

Találkozóra a 2010-évi Tényői Mulatságok keretében, a helyi 

önkormányzat és a civil szervezetek összefogásában. Varga Gábor 

polgármester köszöntője után Váray Lászlóné Bíró Ibolya muzeológus 

idézte fel a tájház létrejöttét, majd Nyáriné Sulyok Renáta ismertette az 

elmúlt években végrehajtott fejlesztéseket, a mai állapot kialakulását. 

Bazsó Szilvia mutatta be a Tényői barangoló című kiadványt. Eszes Tibor 

(KÖH) a népi építészet ökológiai tanulságait foglalta össze szenvedélyes 

hangvételű előadásában, számos példával illusztrálva. Dr Bereczki Ibolya 
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az élhető parasztházak mai létjogosultságát mutatta be, számos vetített 

képes példával. Dombi Alajosné a felpéci tájházban folyó oktatási 

tevékenységet ismertette. A bőséges, helyszínen főzött gulyás-leves 

elfogyasztása után a Molnár Emlékház magángyűjteményének 

megtekintése és egy Táborvölgyi séta zárta a tartalmas napot. 

 

A június 4-i programokon Dr. Bereczki Ibolya, Dr. Füzes Endre és 

Szablyár Péter, az 5-i találkozón Horváth Attila és Czeglédy Ákos 

elnökségi tagok vettek részt. 

 

Mindkét rendezvény színvonalas, jól szervezett volt, köszönet a 

szervezőknek és résztvevőknek. 
 

Mozaikok a regionális találkozókról 
 

  
 

Részlet a megnyitóról. . . . . . és a szövőszék a tájházban 

 

    
 

Előadás Tényőn…..és a tájház tiszta szobája. 
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ISMÉT „ÉV  TÁJHÁZA” PÁLYÁZAT 
 

Pályázati felhívás 
az „Év tájháza” cím elnyerésére 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem előtt 

tartva – a hazai tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű 

megismertetése és a gyűjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek 

áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében meghirdeti az „Év 

tájháza” cím elnyerésére kiírt pályázatát. 

 

A pályázaton részt vehet a Szövetség mindazon tagja, aki 2009. évben 

működési engedéllyel rendelkezett, fenntartótól függetlenül. 

 

A folytonosság és esélyegyenlőség biztosítása érdekében a pályázatok 

tény-adatait a 2009. év mutatói alapján kell összeállítani, de a beérkezett 

pályázatok elbírálásában meghatározó jelentősége lesz a pályázó 

helyszíneket bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. 

 

A pályázati űrlapot – lehetőleg nyomtatott betűvel, v. géppel kitöltve –  

 

2010. augusztus 19-ig 
 

kérjük visszaküldeni zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének 

fel-tüntetésével a Tájház Szövetség címére. (3758 Jósvafő, Dózsa György 

utca 3.). 

A kiírásnak nem megfelelő, hiányos, vagy határidő lejárta után érkezett 

pályázatokat a bíráló bizottság nem vesz figyelembe, azokat nem őrzi meg 

és nem küldi vissza. 

 

A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-30-531-9444 számon 

kapható Szablyár Pétertől. 

Az „Év tájháza” kitüntető cím évente egy tájháznak adományozható, 

amely 50.000+50.000 Ft pénzösszegből és egy – a Szövetség emblémáját 

és az „Év tájháza 2009.” Feliratot tartalmazó – táblából áll, amelyet a 

győztes házában kihelyezhet. 

A díj átadására minden évben a Szövetség által szervezett Országos 

Tájházi Találkozó alkalmával – ez évben Kiskőrösön – kerül sor. 

A régi szlogent idézve: „a részvétel és nem a győzelem a fontos”. Emeljük 

ezzel is szeretett intézményeink rangját, hírnevét. Várjuk pályázataikat! 
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„Év tájháza” 
pályázati adatlap (a 2009-évi tény adatok alapján töltendő ki) 

 

 

1. A tájház neve: 

2. A tájház címe: 

3. Fenntartója (önkormányzat, múzeum, egyesület, egyéb civil 

szervezet, magánszemély, egyéb……………………………….) 

4. Éves költségvetése és annak főbb elemei: 

 

 

 

 

5. 2009-ben végzett felújítások értéke (eFt): 

6. Ebből a „Vendégváró tájházak” pályázaton elnyert összeg (eFt) 

7. 2009-ben végzett beruházás értéke (eFt): 

8. Ebből a „Vendégváró tájházak ” pályázaton elnyert összeg (eFt) 

9. Látogatószám és annak megoszlása (felnőtt, gyermek, 

kedvezményes) 

10. Jegybevétel :   eFt 

11. Kiállítások (állandó, időszakos) bemutatása (max 2 A4 oldal) 

12. A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1A4 

oldal) 

13. A tájház szerepe a településen folyó hagyományőrző, helyismereti 

tevékenységben (max. 1 A4 oldal) 

14. A tájházban kapható magyar nyelvű kiadványok (szórólap, 

prospektus, levelezőlap, TKM füzet, CD, stb;.ezekből 1-1 pld-t 

kérünk mellékelni); 

 

 

15. A tájházban kapható idegen nyelvű kiadványok (mint 12. pontnál) 

 

 

16. A tájházban árusított ajándék- és élménymegőrző tárgyak 

(felsorolás): 

 

 

17. A tájházban tartott rendezvények bemutatása (max. 2A4 oldal); 

18. Ebből a „Vendégváró tájházak” pályázat által támogatott:  

19. Évente rendszeresen ismétlődő rendezvények: 

 

 

20. A leltárba vett tételek száma: 
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21. Ebből a MONARI rendszerben nyilvántartott tételek száma:  

22. 2009-évi gyarapodás mértéke: 

23. A tájház vendégkönyvének legtartalmasabb beírása 

24. A tájház legnagyobb erőssége, legemlékezetesebb része: 

 

 

25. A tájház legsürgősebben fejlesztendő területe (állományvédelem, 

maga az épület, kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvű 

tájékoztatás, stb) 

26. Infrastruktúra kiépítettsége, állapota (WC-mosdó, ruhatár, 

tájékoztató táblák, idegen-nyelvű feliratok, akadálymentesítés, 

vagyonvédelem) 

 

 

27. Van-e honlapjuk (ennek egy kinyomtatott példányát kérjük 

mellékelni, vagy elérhetőségét megadni); 

28. Milyen pályázaton vettek részt 2009-ben, milyen eredményt értek el, 

mire fordították az elnyert összeget? 

29. Milyen pályázaton vesznek részt 2010-ben?  

30. A ház bemutatása, leírása (max. 3db  A4 oldal) 

 

31. A pályázattal kapcsolatban kereshető személy: 

 

 

Neve: 

Címe: 

Beosztása: 

Telefonszáma: 

E-mail címe 

 

 

 
……………………….2010.  ……hó ……-n. 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . 

       a pályázó képviselője 
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VIII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ - KISKŐRÖS 

E l ő z e t e s  p r o g r a m  
 

 

VIII. Országos Találkozó - Kiskőrös    

 

A felemelő 19. század lenyomata a tájházakban 

Egyéniségek és dinasztiák a paraszti közösségekben 

 

Vendégünk a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete 
 

2010. szeptember 23. (csütörtök) 

16.00 – 20.00  Regisztráció 

 

2010. szeptember 24. (péntek)   -   szakmai nap 

 

8.00 – 9.30  Regisztráció 

9.30 – 10.00   Ünnepélyes megnyitó – Domonyi László polgármester, 

dr.Bereczki Ibolya, Laczkó János megyei múzeumigazgató 

Az „Év tájháza” díj átadása 

 

10.00 – 10.20 Flórián Mária: A paraszti öltözetek és a falusi kultúra 

változásai a 19. században 

10.20 - 10.40  E. Csorba Csilla: Jókai és kora 

10.40 - 11.00  Kispálné dr Lucza Ilona: A Petőfi család szerepe a 

kiskunsági közösségekben 

11.00 – 11.20  Szünet 

11.20 - 11.40  Nagy Molnár Miklós: A Badár-család Mezőtúron 

11.40 - 12.00  Szablyár Péter: Kis Dánieltől a Klein családig – Jósvafő 

meghatározó személyiségei 

12.00 - 12.20  Szonda István: Iparos dinasztiák a hajdani Endrődön 

12.20 - 12.40  Dr. Danter Izabella: Jeles személyiségeknek emléket állító 

kiállítóhelyek Dél-Szlovákiában. 

13.00 – 14.30 Ebéd 

14.30 – 14.50 Bereczki Ibolya: Nyitott kapukkal −  A „Vendégváró 

tájházak” pályázat eredményei 

14.50 – 15.20 Három nyertes pályázat bemutatkozása 

15.20 – 16.20 Tájházak bemutatkozása, hozzászólások, vita 
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16.20 - 17.00 A Nemzeti jelképeink és a paraszti polgárosodás tárgyai 

tájházainkban című vándorkiállítás megnyitása 

18.30 -  Vacsora a szlovák tájházban 

 

2010. szeptember 25. (szombat):  tanulmányi kirándulás: 

 

9.00 -  Indulás (Kiskőrös – Közúti Gyűjtemény – Harta – Dunapataj 

(ebéd) – Dunavecse – Szalkszentmárton – Kiskőrös 

18.00 -  Vacsora és baráti találkozó a Szlovák tájházban 

 

2010. szeptember 26. (vasárnap): fakultatív kirándulások 

 

Jelentkezési lap mellékelve!  A kért határidők pontos betartását 

kérjük! 

 

 
 

KISKŐRÖS  VÁR! 
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T a r t a l o m 

 

2010. évi rendes Közgyűlés 

 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottságának  

beszámolója a Szövetség 2009. évi tevékenységéről  

 

A szlovákiai magyar régió tevékenysége 2009-ben 

 

Juhász László laudációja az „Év tájház-vezetője” cím elnyerése alkalmából 

 

Füzes Kata beszámolója a Közgyűlésen az Orfűi Malommúzeum projekt 

megvalósításáról a „Vendégváró Tájházak” OKM pályázat kapcsán 

 

Válogatás a „TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009” záró-dolgozataiból 

 

SZLOVÁK TÁJHÁZ – KISKŐRÖS 

 

A KÓKAI KOSSUTH FALUMÚZEUM FEJLESZTÉSI TERVE 

 

Medvehagyma minden mennyiségben – Az Orfűi Tájház fesztiválja  

 

VII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia. 

 

A X. Magyarországi Szlovák Tájház-vezetők Országos Konferenciájáról 

 

Szent György napi kihajtás Szokolyán 

 

Tájház-avató Bódvaszilason 2010. május 8-án 

 

Laki Lukács László kiállítás-megnyitó beszéde   

 

Múzeumok majálisa 

 

Tájház avató Szakadáton 

 

Regionális találkozók a Dunántúl északi és déli felén 

 
„ÉV TÁJHÁZA” PÁLYÁZAT 

 

VIII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ - KISKŐRÖS 

 


