„BOLDOG NYERTE EL AZ ÉV TÁJHÁZA CÍMET”
A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2017. október 5-7-én a Csongrád megyei Algyőn rendezte
meg XV. Országos szakmai konferenciáját és találkozóját. A konferencia napján, pénteken adta át a
szövetség az „Év Tájháza” kitüntető címet, melynek idén a Boldogi Tájház lehet a büszke birtokosa.
A találkozóra az ország minden részéből érkeztek a tájházakat működtető intézmények küldöttei. A
szegedi Móra Ferenc Múzeumban, valamint az Alsóvárosi Tájházban töltött csütörtöki nyitónapot
követően a találkozó Algyőn folytatódott.
A konferencia kezdetén dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke adta át az „Év Tájháza” díjat,
melyet Laczkó Roland, a Heves megyei Boldog polgármestere, és Kepesné Tóth Katalin tájház
vezető vettek át.
Az Év Tájháza cím odaítélésénél 2017-ben a Bíráló Bizottság értékelése alapján az első helyen
holtverseny alakult ki, a Bodrogközi Múzeumporta és a Boldogi Tájház közötti éles versenyben
végül az utóbbi tudhatja magáénak a szakmai elismerést.
A cigándi Bodrogközi Múzeumporta óriási fejlődést mutathat fel egy jól gondozott és menedzselt
tájházzal az élén. A kiemelkedő munkát a Szövetség 2014-ben az Év Tájháza címmel már elismerte.
Boldog a következetes és célzott fejlesztésekben és az újraélesztett hagyományok tekintetében
kimagasló színvonalú kiállítást és gyűjteményt hozott létre. A Kubinyi Ágoston Programban
ütemenként pályáztak a fejlesztési támogatásokra, melyeket az elmúlt években sikeresen meg is
nyertek. A megújult kiállításuk a 21. századi múzeumi bemutatásnak megfelelő, modern elemeket is
tartalmazó enteriőrökből és tematikus bemutatásokból áll. A boldogi lakodalmi viseletet és
szokásokat kiválóan tárja a látogatók elé.
A folyamatosan fejlődő Boldogi Tájház méltán érdemelte ki az Év Tájháza címet és jó
gyakorlatként, példát mutatva állhat a többi tájház elé.
A díjátadó utáni előadások középpontjában a II. világháborút követő időszak tájházi megjelenítése
állt, különösen arra összpontosítva, hogy a hagyományos tudás milyen módon hasznosítható a XXI.
századi ember életében.
A konferencia során a témáról elsőként dr. Bereczki Ibolya, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum főigazgató helyettese beszélt, majd Dr. Kiss Róbert Károly az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark XX. századi vonatkozásait ismertette.
A parasztgazdaságok hagyományából kiindulva a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és

Kulturális Antropológiai Tanszékéről Dr. Simon András és Mód László a XXI. századi tájházi
környezetben megvalósítható szőlészetet és gyümölcsészetet próbálta követendő példaként
megjeleníteni.
Az időszak dél-dunántúli, Szeged – alsóvárosi, székkutasi, füzéri és tiszaújvárosi megjelenési
formáiról a nap folyamán érdekes, újszerű megoldásokat ismerhettek meg a résztvevők.
Kora este kerülhetett sor az Algyői Tájház és az Ezerjókert gyógynövényház megtekintésére, ahol
kézműves bemutatókkal, helyi termékek kóstolójával fogadták a vendégeket.
A következő napra szervezett tanulmányi kiránduláson a résztvevők megismerkedhettek Makó,
Tótkomlós és Kiskundorozsma tájházaival, gyűjteményeivel, azok csodálatos világával.
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