VIII. Országos Tájháztalálkozó
A felemelı 19. század lenyomata a tájházakban
Egyéniségek és dinasztiák a paraszti közösségekben
Vendégünk a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete

2010. szeptember 23. (csütörtök) – Gyülekezı
16.00 – 19.00 Regisztráció (Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum – Petıfi S. tér 5.)
19.00 – Bemutatkozik a Kiskırösi Petıfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola Vincellérképzı tagozata (borkóstoló – ugyanitt)
2010. szeptember 24. (péntek) - szakmai nap
(Helyszíne: Kiskırös Város Polgármesteri Hivatal díszterme, Petıfi tér 1.)
8.00 – 9.30 Regisztráció (Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum – Petıfi S. tér 5.)
9.30 – 10.00 Ünnepélyes megnyitó, köszöntık – Domonyi László polgármester, E. dr. Csorba Csilla
(fıigazgató, Petıfi Irodalmi Múzeum), Dr.Bereczki Ibolya (elnök, Magyarországi Tájházak Szövetsége)
Az „Év tájháza” díj átadása
10.00 – 10.20 Dr. Flórián Mária: A paraszti öltözetek és a falusi kultúra változásai a 19. században
10.20 - 10.40 E. dr. Csorba Csilla: Jókai alakja emlékházaink tükrében
10.40 - 11.00 Kispálné dr. Lucza Ilona: A Petıfi család szerepe a kiskunsági közösségekben
11.00 – 11.20 Szünet
11.20 - 11.40 Dr. Nagy Molnár Miklós: A Badár-család Mezıtúron
11.40 - 12.00 Szablyár Péter: Kis Dánieltıl a Klein családig – Jósvafı meghatározó személyiségei
12.00 - 12.20 Dr. Szonda István: Iparos dinasztiák a hajdani Endrıdön
12.20 - 12.40 Dr. Danter Izabella: Jeles személyiségeknek emléket állító kiállítóhelyek DélSzlovákiában
13.00- 13.30 Sajtótájékoztató
13.30 – 14.30 Ebéd
14.30 – 14.50 Dr. 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 (majd átvonulás az Emlékmúzeumba)
16.45 - 17.00 Kávészünet
17.00 - 17.45 A Nemzeti jelképeink és a paraszti polgárosodás tárgyai tájházainkban címő vándorkiállítás megnyitása – megnyitja dr. Vígh Annamária (helyszín: Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum galériája – ugyanitt kapcsolódó kézmőves foglalkozás 16.00-tól)
18.0 0 - Borkóstoló az 1989-ben alapított BORANAL Kft.- nél (Kiskırös, Középcebe 1.) – autóbusz
indul az emlékmúzeumtól, amely a Szlovák Tájházhoz szállítja vissza a résztvevıket, ahol a közös
vacsora lesz (Szent István u. 23.)
2010. szeptember 25. (szombat): tanulmányi kirándulás (az autóbusz a Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum melletti parkolóból indul)
9.00 - Indulás (Kiskırös – Közúti Győjtemény – Harta (Helytörténeti Győjtemény és Tájház; Német
Nemzetiségi Tájház) – Dunapataji Tájház (ebéd ugyanitt) – Dunavecsei Tájház – Szalkszentmárton
(Petıfi Sándor Emlékmúzeum) – Kiskırös (visszaérkezés kb. 17.00 órakor)
18.00 - Vacsora és baráti találkozó a Szlovák tájházban (Szent István u. 23.)
2010. szeptember 26. (vasárnap): fakultatív kirándulások

A találkozó ideje alatt a Petıfi szülıház udvarában megtekinthetı „ A Felemelı Század” – Nemzeti
romantika és polgári felemelkedés a 19. századi Magyarországon program keretében 2010. szeptember
3-án megnyílt „Petıfi kultusz a kiskırösi szlovák hagyományokban” címő idıszaki kiállítás.
Kapcsolódó program (2010. szeptember 24.):
„1800-as járat, Erkel Ferenc és a nemzeti romantika kora” - a Petıfi Irodalmi Múzeum utazó kiállítása
(az autóbusz az evangélikus templom elıtt a sétálóutcában (Luther tér) parkol)
Az 1800-as járat Erkel Ferenc gazdag mővészi pályafutását és a zeneszerzı mőködése által is nagyban
formált kort, a nemzeti romantika korát jeleníti meg. A kiállítás a zeneszerzı születésének
bicentenáriumához kapcsolódik, bemutatja Erkel Ferenc sokirányú munkásságát, miközben kitekint a
korszak kulturális életének különféle területeire. Kapcsolatokat mutat fel Erkel és a nemzeti romantika
megannyi más jelentıs szereplıje, az irodalom, a színházmővészet változatos mőfajai – az operától
egészen a népszínmővekig – a polgáriasult társasági élet és mővelıdés kiteljesedése között.
A multimédiás eszközök lehetıvé teszik az ismert és kevésbé ismert Erkel-részletek mellett a kor elsı
hallásra is befogadható, illetve figyelemfelkeltı, korjellemzı melódiáinak meghallgatását, a játszani
vágyó érdeklıdık pedig karmesteri pálcát vehetnek a kezükbe, hogy néhány dallamot maguk is elvezényelhessenek. A mozgóképes monitorokon az Erkel címő életrajzi film, illetve a korszakot feldolgozó
filmes interpretációk részletei láthatók, míg a látogatók ellenırizhetik tudásukat a korszak kultúrájáról
a számítógépes kvízjáték segítségével. (részlet a PIM honlapjáról)
Az elızetes jelentkezés alapján foglalt szállás a Középiskolai Kollégiumban lesz (lásd térkép), melynek költségét a helyszínen kell fizetni.
Kérjük, hogy a befizetett vagy átutalt részvételi díjat igazoló bizonylatot hozzák magukkal és a regisztrálásnál mutassák be.
A teljes részvételi díj, ill. a szakmai nap, vagy a kirándulás részvételi díja magában foglalja a központi
szálláshelyként igénybe vehetı kollégiumi reggelik, a 23-diki esti borkóstoló, 24-diki ebéd és borkóstoló valamint vacsora (tájházban), és a 25-diki ebéd (Dunapatajon a tájházban) valamint a 25-diki vacsora (tájházban borkóstolással) költségeit és a kirándulás buszköltségét.
Javasoljuk, hogy a szabadtéri programokra és a hővös idıre való tekintettel megfelelı meleg ruházatot
hozzanak magukkal és esetleges esıre is készüljenek.
Ha bármilyen kérdése van, hívja a Tájházszövetség 30-531-9444, vagy a társrendezı Petıfi Szülıház
és Emlékmúzeum 06-78-312-566 számait.
Szeretettel várunk mindenkit, reméljük emlékezetes élményben lesz részük!
Jósvafı, 2010. szeptember 8. Rendezıség

