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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Remélem, már várták a Hírlevél megérkezését. Amint azt tudják, Hírlevelünk a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jelent meg a múlt évben. A 
Borsodi Tájházzal együttmőködve ebben az évben is benyújtottuk 
pályázatunkat, de hiába figyeltük az nka honlapjának pályázati eredményeket 
közlı oldalait, a jelzett április 29-i idıpontban sem jelent meg a kuratórium 
döntése…. 
 
Örömteli hír volt viszont a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 
levelében, amelyben Elnökünket értesítették, hogy mőködési költség támogatási 
pályázatunk eredményes volt, most már csak azért drukkolunk, hogy ne a 
harmadik negyedévben érkezzen meg számlánkra a támogatás, hiszen 
„mőködni” addig is kell… 
 
Összeállítottuk és határidıre benyújtottuk pályázatunkat a Nemzeti Civil 
Alapprogram mőködési célú támogatására. Végre: hiszen most telt el a két év a 
bejegyzésünket követıen. 
 
Örömmel számoltunk be március 19-i Közgyőlésünkön az elmúlt év 
történéseirıl, taglétszámunk lassú, de fokozatos emelkedésérıl. Kevésbé volt 
örömteli a tagdíjak emelése, mégis javasolnunk kellett, és ez a tagság 
megértésével találkozott. Köszönjük! 
 
Megkezdtük Tájházi Mőhely képzési sorozatunkat ebben az évben is, sajnáltuk, 
hogy kevesen vettek részt az elsı képzési alkalommal, pedig kitőnı elıadók 
adták át tapasztalataikat és a gyakorlati foglalkozás sem maradt el. Köszönjük 
mindezt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársainak! 
 
A zord tél szívet melengetı eseménye volt a Mezıkövesden megrendezett 
Észak-Magyarországi Regionális Fórum, amelyet már kitavaszodva követett a 
búcsi Dél-Szlovákiában és a fertıhomoki május 7-én. A szervezık mindhárom 
helyen kitettek magukért, tartalmas szakmai programot állítottak össze, de 
sikerült éreztetniük a helyiek vendégszeretetét és a tájház-mozgalom 
törekvéseivel kapcsolatos együttérzésüket is. Mindkettıért köszönet! 
 
Megkezdtük a III. Országos találkozónk szervezését is. Reméljük, hogy minden 
eddiginél többen fogják jelentkezési lapjukat visszaküldeni és a tagság zömével 
együtt tölthetjük a szeptemberi hétvégét Ócsán! 
 
Jósvafı, 2005. május 8. 

Szablyár Péter 
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége  

2005. évi  
 

KÖZGYŐLÉSE 
 

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia termében 
2005. március 19-én (szombat) 

 
 

Napirend: 
 

1. Elnöki köszöntı (Dr. Füzes Endre) 
2. A tájházak küldetése és üzenete a 21. századi 

Magyarországon (elıadó: Dr. Cseri Miklós fıigazgató, az 
ICOM Magyar Nemzeti Bizottság elnöke)  

3. Az Elnökség beszámolója a 2004. évben végzett munkáról, a 
költségvetési terv teljesülésérıl (Szablyár Péter) 

4. Elnökségi tagok beszámolója a régiókban végzett 2004. évi 
munkáról 

5. A Felügyelı Bizottság 2004. évre vonatkozó jelentése (Dr. 
Vígh Annamária, a FB elnöke) 

6. Közhasznúsági jelentés (elızetesen kiküldve) 
7. A Szövetség 2005. évi munkaterve  (elızetesen kiküldve) 
8. Javaslat az Alapszabály egyes részeinek módosítására (tagdíj, 

mandátum) 
9. Szavazás az Alapszabály módosításáról 
10. Egyebek 
11. Elnöki zárszó 

 
A Közgyőlés határozatai: 

 
1/2005. sz. határozat: megjelentek a 2004.  évben végzett munkáról és a 
költségvetési terv teljesülésérıl szóló elnökségi beszámolót elfogadták 
2/2005.  sz. határozat: megjelentek a 2004.  évben a régiókban végzett munkáról 
szóló elnökségi beszámolókat elfogadták 
3/2005.  sz. határozat: megjelentek a Felügyelı Bizottság 2004. évre vonatkozó 
jelentését elfogadták. 
4/2005. sz. határozat: megjelentek a Szövetség 2004. évre vonatkozó 
Közhasznúsági jelentését elfogadták. 
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5/2005. sz. határozat: megjelentek a Szövetség 2005. évre vonatkozó 
munkatervét elfogadták. 
6/2005. sz. határozat: megjelentek a Szövetség Alapszabályának módosítását 
elfogadták, e szerint: 

• IV. fejezet 1. pont kiegészül: 2005. évre az egyéni tagdíj 2000 Ft, a jogi tagdíj 
15000 Ft.; 

• VI. fejezet 1.3 pont: jelenleg: A döntéshozatal során minden tag egy szavazattal 
rendelkezik; 
Módosított szöveg: A döntéshozatal során minden egyéni tag egy szavazattal, 
minden jogi tag két szavazattal rendelkezik. 

 
• VI. fejezet 1.7 pont „k” alpont törölve, helyette: 2.5 g) pont: Az Elnökség által 

kiküldött 3 tagú ad hoc bizottság javaslata alapján dönt az „Év tájháza” oklevél és 
díj adományozásáról. 

 
VI. fejezet 2.3 pont: A Közgyőlés az elnökség tagjai közül – eddigi tevékenységét 
megköszönve – felmentette Dr. Kovács József Lászlót, és tagjává választotta Kovács 
Edinát (Gyömrı), aki a Közép-Magyarországi régiót fogja képviselni. Ennek megfelelıen 
az Alapszabály korábban módosított VI. fejezet 2.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

• 2.3 Az Elnökség tagjai: 
 

elnök:   Dr. Füzes Endre 
lakcím: 1124 Budapest, Tornalja u. 4. 

 ügyvezető elnök: Szablyár Péter 
    lakcím: 3758 Jósvafő, Dózsa Gy. u. 3. 

elnökségi tag:  Andó György 

lakcím: 5600 Békéscsaba, Bem u. 34. 

elnökségi tag:  Horváth Attila 

lakcím: 9492 Fertıhomok, Akác u. 44., 

 elnökségi tag:  Fuchszné Benák Katalin 
lakcím: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 9. II. 13. 

 elnökségi tag:  Jakabné Heller Anna 
lakcím: 7735 Himesháza, Kossuth u. 112. 

 elnökségi tag:  Kapitány Orsolya 

   Somogy megyei Múzeumi Igazgatóság; Kaposvár, Pf. 70; 7401 
  elnökségi tag:  Hegedűsné Majnár Márta 

lakcím: 3325 Noszvaj, Honvéd u. 4. 

elnökségi tag: Kovács Edina 

   lakcím:  2230 Gyömrő, Attila út 12. 

 elnökségi tag:  Danter Izabella 
lakcím: 92526 Boldog 159, Szlovákia 

 elnökségi tag:  Vargáné Dócs Valéria 
lakcím: 3973 Cigánd, Kertköz u. 76. 
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 MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 

 
KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉS  2004 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetségét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei 
bíróság Pk.63.434/2002-02. számon 2003. február 10.  napjától 

közhasznú szervezetnek minısítette és vette nyilvántartásba. 
 

1. Beszámoló a közhasznú tevékenységrıl 
 

A Szövetség egyéni és jogi tagjai 
 

- a hazai tájház hálózat létesítése, fenntartása, győjteményeinek gyarapítása és 
védelme útján szolgálták a nevelés, oktatás, a képességfejlesztés és ismeret-
terjesztés céljait az ország területén és a határain túl; 

- A tájházak közösségi funkcióinak bıvítésével ezen intézmények fokozatosan  
a honismereti és helytörténeti tevékenység központjaivá váltak; 

- A tájházak építményeik és környezetük védelmével és megırzésével 
meghatározó példáivá válhattak  a mőemlékek, védett településrészek  értékei-
nek megırzésének és a vendégforgalom szolgálatába állításának; 

 

A Szövetség 
- Tájházi Hírlevél címő – évente négy alkalommal megjelenı – kiadványával 

rendszeresen tájékoztatta 

- tagjait, és a világháló segítségével az érdeklıdıket  a szakterület újdonságairól, 
a szakmai kérdésektıl a pályázati lehetıségekig; 

- országos találkozójával lehetıséget teremtett tagjai szakmai továbbképzésére 
és személyes kapcsolataik fejlesztésére, 

- regionális találkozókkal az egyes régiók képviselıinek biztosított szakmai 
fórumot; 

- a szakmai és felügyeleti szervekkel-szervezetekkel (NKÖM, KÖH, NKA, Civil 
Alapprogram,  Megyei Múzeumi Szervezetek, ICOM, Pulszky Társaság) foko-
zatosan kiépített kapcsolatrendszerrel megteremtette az érdek-képviseleti 
munka alapját. 

- egy adatbázis fejlesztésével. 
 

2. A fentiekben részletezett közhasznú tevékenységek kiadásaihoz 2003-évben a Szövetség  
 

- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától mőködési támogatásként 
1.200 eFt-t, 

 

3. A Szövetség vezetı tisztségviselıi részére a Szövetségtıl 2004. évben kifizetés nem 
történt. A Szövetségnél munka-viszonyban senki nem állt. 

 

Jósvafı, 2005. február 28. 

Dr. Füzes Endre  Szablyár Péter  

                                           elnök sk.           ügyv. elnök sk 
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A Tájházszövetség közhasznú 
egyszerősített éves 

beszámolójának 
eredménykimutatása 

 

2004. év  

  
  
 Tárgyév eFt 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3.350 
2.Pályázati úton elnyert támogatás 1.200 
3.Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 363 
5.Egyéb bevétel 875 
Tagdíjból származó bevétel 912 
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 
C. Összes bevétel 3.350 
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3.448 
1.Anyagjellegő ráfordítások 3.315 
2.Személyi jellegő ráfordítások 33 
Egyéb ráfordítások 100 
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 
F. Összes ráfordítás 3.448 
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -98 

  

 
 
 

 

2004. év  

  

  

 Tárgyév eFt 

A. Befektetett eszközök 0 

B .Forgóeszközök 108 

II.Követelések 0 

IV.Pénzeszközök 108 

C. Aktív idıbeli elhatárolások 0 

ESZKÖZÖK /AKTÍVÁK/ ÖSSZESEN 108 

  

D. Saját tıke -871 

I.Induló tıke 598 

V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl --98 

E. Céltartalékok 0 

F. Kötelezettségek 979 

II.Rövid lejáratú kötelezettségek 979 

G. Passzív idıbeli elhatárolások 0 

FORRÁSOK /PASSZÍVÁK/ ÖSSZESEN 108 
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelı Bizottságának  
beszámolója a Szövetség 2005. március 19-i közgyőlésére 

 
A FB beszámolóját a Szövetség alapszabálya VI. fejezet 6.3 pontjának 
megfelelıen állította össze. A FB feladat- és hatásköre alapján a Szövetség 
alapszabályszerő mőködését, gazdálkodását és céljainak megvalósulását 
vizsgálta. 
 
A Tájházszövetség mőködésének második éve már egy tudatosan kialakított 
program végrehajtásával telt el, errıl a FB tagjai rendszeresen tájékozódtak az 
Elnökség ülésein és a Szövetség különbözı rendezvényein. Ezek alapján 
megállapítható volt, hogy az alapszabály szerinti mőködés 2004. év folyamán 
biztosított volt. 
 
Az elnökségi ülésekre rendszeresen készített – a Szövetség pillanatnyi pénzügyi 
helyzetét bemutató – dokumentumok alapján megállapítható volt, hogy a 
Szövetség 2004. évben is folyamatosan forráshiánnyal küzdött, a 2003. évi 
kiegyenlítetlen számlák rendezésével párhuzamosan azonnal megkezdıdött a 
hiány „újratermelése”. Mindenki számára nyilvánvaló tény, hogy ez tagdíjakból 
és a több hónapi késedelemmel átutalt támogatási összegekbıl nem rendezhetı. 
2004. év végére ismét meghaladta a Szövetség „tartozása” az egymillió Ft-t.  
 
A Hiller István miniszter úr részére összeállított középtávú program és 
költségterv benyújtásától a tartós forráshiány enyhülését remélte a Szövetség , 
ez azonban elmaradt.  
 
Mindez azért is sajnálatos, mert a Szövetség még 2005-ben sem pályázhat a 
Civil Alapprogram forrásaira, mivel bírósági bejegyzése csak 2003. februárjában 
történt meg. 
 
A Szövetség által kitőzött célok megvalósulásával kapcsolatban az alábbiakat 
állapítottuk meg: 
 

- A taglétszám egyenletesen nıtt, de a jogi tagok létszámának arányát a 
taglétszámon belül szükséges és indokolt növelni; 

- A regionális szervezeti mőködés szerepe és súlya határozottan 
megerısödött, ezért köszönet illeti az Elnökség tagjait, s az Elnök, illetve 
az Ügyvezetı Elnök tevékenységét. Néhány régióban (Közép-
Magyarország, Ny-Dunántúl) fontos 2005-ben ennek  mértékét növelni; 

- a Tájházi Hírlevél negyedévenként rendszeresen megjelent az NKA 
támogatásával, elektronikus változata a SZNM honlapján és a 
museum.hu-n létrehozott tájházszövetségi önálló honlapon olvasható; a 
folyóirat színvonala jó, sok aktuális információt hordoz, 
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- az „Év tájháza” pályázatra 2004-ben már többen pályáztak, a pályázat 
népszerősítése és a pályázók számának növelése szükséges; 

- A Tájházi Mőhely továbbképzési fóruma jelentıs számú érdeklıdıt 
vonzott, mindenképpen folytatni, s pályázati forrásból kiszélesíteni 
érdemes; 

- a II. Országos találkozó megszervezése jól szolgálta a szövetség 
célkitőzéseit, rendszeressé tétele a tájház-mozgalom kiteljesedéséhez 
vezethet; 

- folytatni szükséges a 2004-ben eredményesen megkezdett határon túli 
tájházakkal foglalkozó regionális fórumok sorozatát. 

 
A Felügyelı Bizottság a jövıre nézve szükségesnek tartja, hogy a Szövetség 
mőködéséhez szükséges források idıarányosan rendelkezésre álljanak. Kétséges 
, hogy a személyi mőködési kölcsönök gyakorlata a Civil Alapprogram 
pályázhatóságáig fenntartható-e? 
Összefoglalva: a Felügyelı Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az 
Elnökség beszámolóját fogadja el, határozatban fejezze ki köszönetét az 
Elnökségnek az eredményes munkájáért, s jogosítsa fel a 2005. évi program 
megvalósítására. 
 
Budapest, 2005. március 7. 
 

 
T. dr. Bereczki Ibolya  Sisa Béla     Dr.Vígh Annamária. 

  a FB tagja   a FB tagja   a FB elnöke 
 

 

 
 

Dr Vígh Annamária a FB  beszámolóját tartja 
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Mozaikok a Közgyőlésrıl 
 

 
 

A résztvevık egy csoportja 
 

 
 

Szablyár Péter az Elnökség 
beszámolóját ismerteti 

 

 
 

Horváth Attila  

 
 

Kapitány Orsolya 
 

 
 

Andó György 
 

 
 

Fuchszné  Benák Katalin 
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Hegedüsné Majnár Márta 
 

 
 

Vargáné Dócs Valéria 

 
 

Dr. Danter Izabella 
 

 
 

Sisa Béla programigazgató (KÖH) 
 

 

 
 

Dr. Füzes Endre elnök 
 

(a beszámoló felvételeit T.dr Bereczki Ibolya készítette)
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Egy önkormányzat lehetısége  a tájház fenntartásában és 
mőködtetésében 

- Wiesner Sándor polgármester - 
 
Hazánk önkormányzatainak többsége  forráshiányos. Igen sok esetben több 
tízmillió sıt, akár százmillió is hiányozhat a mőködési költségekbıl. A 
fejlesztésekre jutó kevés pénz pedig nem elég az utakra járdákra intézmények 
felújítására. Egy ilyen pénzügyi kényszerzubbonyban kell megtalálnunk a 
lehetıségeket, eszközöket ötleteket a tájház mőködtetésére, fenntartására. 
 
Karád községnek Külsı-Somogyban a fentiekben említett valamennyi 
hátránnyal nap mint nap meg kell küzdenie. Évekkel ezelıtt ahogy csökkentek a 
mőködésre jutó pénzeink  a tájház akkori  gondnoknıje éppen nyugdíjba ment. 
Helyette a szomszédban  lakó könyvtáros pedagógus vette át a gondnoki 
teendıket. Amíg az elızı gondnoknı még a tanácsi idıkbıl éves állásban volt, 
addig a jelenlegi csak akkor dolgozik amikor látogató érkezik. A látogatások 
nagyobbrészt a nyári idıszakra esnek  amikor a pedagógusok   szabadságukat 
töltik. Így nem gond a feladat ellátása. Ha olyankor érkezik látogató amikor a 
gondnok tanít, akkor a  teendıket megtanult édesanyja látja el ugyanezt a 
feladatot. Így a nyitva tartás zökkenımentesen megoldott. 
 
Egy nem lakott épületben is vannak állandóan feladatok az állagmegóvást 
illetıen. Takarítás, szellıztetés, portörlés. Ezeket a belsı munkákat 
gondnoknınk lelkiismeretesen elvégzi családtagjaival. A földes szobák 
járófelületét  idınként fel kell mázolni (lószarozni) ahogy az itteni népek 
mondják. A recept: 5 kg sárgaföld és kb. 2 kg lótrágya, vízzel sima péppé 
keverve, ezzel mázolják fel a földes padlót .Vannak még a faluban idısebbek 
akik ismerik ezt az eljárást és megmutatják. Így a fiatalok továbbviszik a régi 
bevált módszereket. 
 
A tájházunk udvarát és az utcafronti részt a közhasznú dolgozók kaszálják és 
tartják rendben. Komolyabb gondjaink akkor keletkeznek amikor pénzt kell 
költeni a felújításokra. Azonban nem engedjük, hogy a nehézségek úrrá 
legyenek rajtunk. Az önkormányzat karbantartói úgy lettek összeválogatva, 
hogy minden kézmőves szakmához értenek a legkisebb javításoktól a szakipari 
munkáig mindent ık csinálnak. 
 
A kaposvári múzeum vezetıségével és munkatársaival kiváló a kapcsolatunk és 
a tájházunknál  adandó munkákat velük egyeztetve az ı  útmutatásaiknak 
megfelelıen készítjük el. Három évvel ezelıtt Kapitány Orsolya a múzeum 
fımunkatársa és csapata tisztították ki és tették rendbe  a textíliákat.   
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Ajtózár csere, székek asztalok javítása külsı-belsı vakolás, meszelés, kerítés, 
vagy hídjavítás, vízelvezetés, cserepek megigazítása bármiféle munka ami egy 
lakóháznál elıfordul  a mi embereink végzik el, mert ez a legolcsóbb megoldás. 
Szakiparos vállalkozó csak akkor dolgozik a mi tájházunkon, ha pályázaton 
nyert pénz elköltése miatt kötelezı, vagy  ami igen ritkán fordul elı - embereink 
szaktudását meghaladná a feladat. Két esetben elıfordult, hogy vállalkozóval 
kellett dolgoztatni, mert a  pályázati pénz elszámolásához kellettek az árajánlatot 
adó vállalkozó számlája is. Úgy tudtunk a kevés pénzbıl többet csinálni, hogy a 
vállalkozó minden munkafolyamatra részletes költségvetést adott. Ezután 
leültünk és azokat a tételeket amelyeket a mi karbantartóink is el tudtak végezni 
azokat mi csináltuk meg és az így megtakarított pénzbıl a vállalkozó másik 
fontos munkát is megcsinált és ha kellett mi adtuk a segédmunkát is. Így lehet 
pl. százezer forintból akár kettıt is csinálni. 1994 óta tájházunkra kb. 8-900 ezer 
forintot költöttünk mint pályázaton nyert összeget. Azonban az elvégzett munka 
értéke legalább 1,3 millió forint. 
 
Egy lelkes karádi születéső lakosunk, Markaf Attila  (aki mőemlék helyreállító 
cégnél dolgozik) két ciklusban mint önkormányzati képviselı minden 
pénzforrást és lehetıséget felkutatott nekünk és folyamatosan figyelemmel kíséri 
a pályázatokat. 
 
Úgy gondolom szeretni kell a tájházat és szeretettel gondját viselni. Sajnos 
mienknek nagyon kicsi az udvara és nincs hely ahhoz, hogy községi 
rendezvényeket tartsunk az udvaron mint azt sok helyen megtehetik. A mi 
tájházunk a falusi életnek paraszthagyományainknak kis ékszerdoboza. És 
tavasszal amikor a  Nap  elsı meleg  sugara megsimogatja az oldalát - 
nekiállunk kívülrıl meszelni. Szépen ahogy illik, ahogy a falusi asszonyok 
csinálták minden tavaszon évszázadokon keresztül. Jönnek arra a népek és 
némelyek megállnak egy jó szóra. Akinek pedig sietıs dolga akad,  arra 
rászólunk  „ há rohan már megint ?  - emék arra be – válaszol, győjjön ide,  
inkább beszélgessünk egyet, nézze meg milyen szép  lesz az idén is a tájházunk! 
Bemegyünk a házba, majd vissza az udvarra. Beszélgetünk a múltról, a 
valamikori lakókról – az egyiknek az öreganyja még ismerte „üket” -  ragyog a 
Nap, vakítóan verıdik vissza a fehér falról.  Beszélgetés közben egyre többen 
leszünk, mert  az ısök lelkei is körénk győlnek, talán İk is érzik a tavaszi friss 
mész illatát.  Beszéd közben a tárgyak megelevenednek, mivel mit és hogyan 
csinálták, mit dolgoztak vele…szeretettel simogatjuk a tárgyakat… kezünk 
melegét újból átadjuk, mint elıdeink, amikor nekik ezek a használati tárgyak 
még a mindennapi küzdés segédeszközei voltak … szeretjük tájházunkat, mert 
tükröt tart múltunknak és ırzi a hely, az idı, a század tulajdon alakját és 
lenyomatát.  
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Kakuk Imre, a jándi parasztács 
(beszéd Jándon, 2004. aug. 14-én a tájház falán Kakuk Imre tiszteletére 

elhelyezett emléktábla avatásán) 
- Dr. Páll István - 

 
 

„Kakuk Imre áts mester tsinálta Bán Péter leginyével”. Micsoda büszkeség 
feszül ebben a szépen kalligrafált betőkkel gerendába vésett mondatban! Szinte 
kirobban belıle az a jó értelemben vett „kivagyiság”, az a mesterségét csak 
nemrég kezdett, de ezzel az alkotással immár a halhatatlanság magasságába 
emelkedett fiatalember dicsekvése, amivel világgá akarja kiáltani: nézzétek 
emberek! Ezt a gyönyörőséget én csináltam, ez az én kezem munkája!” A 
dicsekvés azonban nem csak saját magára vonatkozik: az alig negyedszázadot 
megért fiatalember nem feledkezik meg segítıjérıl, Bán Péter nevő legényérıl 
sem, akinek nevét a sajátja mellett – mint egyenrangú alkotóét – vési fel a 
gerendára. 
 
 

 
 

A jándi fatorony (Myskovszky Viktor munkája) 
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Az alkotás – mert itt a szó legszigorúbban vett értelmét tekintve valóban 
alkotásról van szó – igazi remekmő. Az 1781-ben elkészült lónyai fatorony a 
felsı-tisza-vidékiek között az egyik legszebb. Sudár, égretörı, hegyes sisakja, a 
négy sarkán elhelyezett fiatornyai, a szoknya és a törzs egymáshoz viszonyított 
aránya az ácsmesterségbe épp hogy „beleszokott” ifjú ember remeke. A felirat 
egyben hirdetés is: akinek tetszik, megrendelheti tılem, Kakuk Imrétıl az ilyen 
vagy ehhez hasonló tornyot, itt a minta, tessék, csak tessék…! 
 
És az adatok szerint jöttek is a megrendelések: a következı évben Vitka 12 öles 
(23 m) magas harangtornya viseli a kezenyomát. Ez a mára már elpusztult, de 
fényképen megmaradt torony szinte hasonmása a lónyainak. De ugyanilyen a 
szintén csak ábrázolásban fennmaradt szamoskéri is, amirıl írásos adatok híján 
eddig nem sikerült egyértelmően bebizonyítani, hogy ı készítette volna.  
Külön történet a matolcsi toronysisaké. Igaz, hogy az egy vihar miatt késıbb az 
enyészeté lett, ám az 1790-ben a bokrétaünnepen megesett nem mindennapi 
esemény nem várt fordulata miatt megörökített történet ismét rávilágít a még 
mindig fiatal ácsmester merészségére, a veszélyekre fittyet hányó cselekedetére: 
az utolsó sátorfa helyére illesztésekor a torony tetején állva – kezében egy pohár 
bort tartva – tósztot mond az alant álló egybegyőltekre és bámészkodókra, majd 
közéjük hajítja a poharat. És az nem törik el! Ez a csuda ismét jó arra, hogy 
beszéljenek a különleges mesterrıl, elvigyék a hírét, növeljék ázsióját. 
 
És csak ekkor jön a szülıfalu kérése: építsen tornyot Jándon is, de nagyobbat, 
mint az eddig építettek. Nem tudni, hogy az addigi munkái nem gyızték-e meg 
eléggé a helyi elöljáróságot, vagy fiatalnak és elegendı tapasztalat híján lévınek 
ítélték-e meg, a tény az, hogy a jegyzıkönyvbe belevették: Kancza József 
útmutatásai szerint kell megépítenie a mintegy 35 méter magas építményt. És a 
munka 8 hónap alatt, április közepétıl december közepéig elkészült. A csak 
Myskovszky Viktor metszete alapján ismert torony magasan, sudáran tör az ég 
felé, mellette szinte eltörpül a középkori templom. És a csak „parasztács”-ként 
emlegetett Kakuk Imre ismét olyan remekkel gazdagította Bereg 
reformátusságát, ami valódi mőremekként öregbítette alkotója hírnevét. És ezt a 
helybéli lelkész által is „mőízlésre valló”, „az ısi kálvinista magyar 
faépítmények között páratlan valódi mőbeccsel bíró” fatornyot bontatta el a 
jándi gyülekezet 1895-ben, hogy helyére a ma is álló neogót templomot és 
tornyot emelje! 
 
Nemrég elhunyt öreg barátom és volt kollégám, Koroknay Gyula a csak Kakuk 
Imrére jellemzı mesterségbeli fogások és stílusjegyek alapján a jándi születéső 
ácsmester munkái közé sorolta a nábrádi és a fehérgyarmati téglatornyok tetején 
magasodó sisakokat, valamint a ma Ukrajnához tartozó Csetfalva páratlan 
fatornyát is (ez utóbbinál érdemes megjegyezni, hogy az ottani gótikus templom 
mennyezetkazettáit a Tákosról ismert Asztalos Lándor Ferenc festette…). A 
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XVIII. század utolsó éveiben készített munkák ugyanolyan magas mesterségbeli 
tudás bizonyítékai, mint a jó másfél évtizeddel korábbiak.  
 
Az 1808-ban elhunyt Kakuk Imre jó két évtizedes mőködésének négy olyan ma 
is álló remekmő állít emléket, melyek a középkor építıgyakorlatában 
gyökerezve az újkorba mentették át azt a nemes építıhagyományt, melynek ma 
már csak elvétve lehetünk tanúi. Meg kell becsülnünk, emlékeznünk kell rá, 
hiszen egy olyan kis település esetében, mint Jánd, ahol a természeti csapások, a 
politikai vagy hadi események pusztításai (esetleg – mint azt a torony sorsa 
mutatja – az emberi butaság) miatt nem maradtak fenn jelentıs mőemlékek, csak 
az alkotókra való emlékezéssel vagy a népi mőemlékek megırzésével tudjuk a 
múlt valamilyen csoda folytán ránk maradt emlékeit utódainknak 
továbbörökíteni. 
 
Ehhez a munkához kívánok a magam és a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma által kinevezett szabadtéri muzeológiai szakfelügyelet nevében 
erıt, kitartást, és sok-sok szerencsét. 
 
 

 
 

Jánd 2004 augusztus 
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Bemutatkoznak tájházaink - A hajdúdorogi tájházX 

 
A Helytörténeti Győjtemény megnyitásával egyidejúleg adtuk át a látogatóknak 
a Hajdúdorogi Tájházat. Az ország 243. ilyen jellegő múzeumi egységét. Egy 
kisparaszti lakóházat tettünk idıtállóvá és azt korhően berendeztük, hogy 
megırizzük, bemutassuk sok-sok hajdúdorogi család  egykori életét. 
 
A Rózsa utca 18. szám alatt található parasztház a XIX. század végi népi 
építészetet reprezentálja. Nádfedeles, vertfalu lakóépület. Egyszerő emberek 
lakták. 
Alaprajzi elrendezése alapján hármas osztatú. Ahogy belépünk a házba a 
szabadkéményes konyhában, pitvarban találjuk magunkat. A városban már 
egyedül ez az épület ırzi a szabad kéményt. A szabad kémény elıtt a pitvart 
gazdagon díszítettük cserépedényekkel, fali tányérokkal, kancsókkal, 
köcsögökkel. A kemence szájánál láthatók a nélkülözhetetlen szakajtó kosarak, 
a kenyérsütı lapát, a piszkafa, szivanó. 
 
Az elsı szoba a tiszta szoba szerepét töltötte be, ide került a stafirungba kapott 
új bútor. A szoba berendezésekor a múltat hően követtük: az ágyakat a fal mellé 
helyeztük. A székeket a bevetett és mintás ágytakarókkal letakart ágy mellé 
állították. A két ablak közé került a komód, amelyen helyet kapnak a 
kegytárgyak. A tiszta szoba központi helyén áll a támlás székekkel körülvett 
asztal, mögötte a kanapé. A szoba falára szentképeket, keresztet és órát 
akasztottunk. A helyiség másik fontos sarka a kemence volt. Padkáján 
rongyszınyeg, a sutban birkabır és falvédı, amely arra utal, hogy a gyerekek itt 
aludtak. Az ajtó mellett található a fogas és a szekrény. 
A XIX. század végi jellegzetesség, hogy a kamra szerepét a hátsó szoba vette át. 
Itt elhelyeztük az ágyat, asztalt, székeket, stelázsit, ahol fızı-sütı edényeket, 
befıtteket, szentelt vizet tartottak.. Egy megterített asztal fogadja a kedves 
vendégeket. 
 
A lakóház mellett egy melléképület található, amely korábban disznóólként és 
fáskamraként funkcionált. A belsı telket és a gazdasági udvart egy 
sövénykerítés választja el. 
 
2000. évben kenyeret, 2001 és 2002-ben pedig kenyérlángost és káposztás 
kunkorgót sütöttünk a kemencében, idén is igyekszünk valamilyen finomsággal 
megvendégelni látogatóinkat. Egy látogató gondolataival zárnám be a 
bemutatást: „Olyan ez a füstös kis házikó, mintha most is laknának, élnének 
benne.” 
 
X Lapzártakor érkezett Hajdúdorogról a levél, amely szerint az Önkormányzat pénzügyi 
helyzete miatt kilépnek a Szövetségbıl. Sajnáljuk! 
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Kenderfeldolgozás a beregdaróci tájházban 
- Tóth Miklósné - 

 
Községünkben már négy éve megrendezésre kerül a DARÓCI KENDERES 
NAPOK, melyen a kenderfeldolgozás minden mőveletét bemutatjuk. 
 
A tájház mőködtetése lehetıvé teszi, hogy az érdeklıdık az év bármely napján 
megismerhessék ezt a folyamatot. 
 
Az udvar hátsó részére vetjük a kendert, így májustól novemberig láthatják a 
növényt a látogatók. 
 
A telken lévı istálló és szén alkalmas arra, hogy a szárított kendert és a kinti 
eszközöket tárolhassuk. 
 
A bemutatás a feldolgozás sorrendjében történik. A kendertörést, dörzsölést, 
szöszcsinálást az udvaron – rossz idı esetén a szénben – mutatjuk be. Akiket 
érdekel, ki is próbálhatják az eszközök mőködését. 
 
A további munkákat  a lakásban folytatjuk. A lakás közepén lévı konyhából 
(melybıl egy spájz van leválasztva)  az elsı és a hátsó szobába jutunk. Az elsı 
szobában  a fonást, motollálást, szapulást, fonaltekerést, csüllést, a fonal 
megvetését, szövést, a szedett minták készítését mutatjuk be. 
 
A hátsó szobában két mőködı esztováta (szövıszék) és egy nyüstkötı van. A 
konyhában mosószék, sulyok, mángorló, csüllı, kerekesguzsaly van. Itt 
vásárolhatnak a látogatók különbözı vászonból készült ajándéktárgyakat. 
 
A tájházat a legkülönbözıbb technikákkal készült kendık, falvédık, függönyök 
díszítik, illetve egyben szolgálják a bemutatást is. 
 
Még nem eléggé ismert, de akik egyszer megnézik, biztosan ajánlják az 
ismerıseiknek. 

 
 

MUTASSA  BE  TÁJHÁZÁT  HÍRLEVELÜNKBEN!  A KÉZIRATOKAT 
ÉS A FOTÓKAT LEHETİSÉG SZERINT ELEKTRONIKUS 

FORMÁBAN KÉRJÜK ELJUTTATNI A szinlo@axelero.hu E-MAIL 
CÍMRE! KÖSZÖNJÜK!
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Látogatóban Duber István győjteményében 
 

Ez év elején keresett meg Duber István szendrıi nyugdíjas, aki tájékoztatott 
arról, hogy szögligeti szülıházában néprajzi győjteményt rendezett be, amelyet 
szeretne a jövıben a nagyközönségnek is bemutatni. Kérésére 2005. április 18-
án Zsemkó József abodi polgármester társaságában látogatást tettem a 
győjteményben, ahol annak létrehozója és tulajdonosa, Duber István kalauzolt. 
 
A  Szögliget Petıfi Sándor utca 11. szám alatt lévı porta, a háromosztatú, 
szabad-kéményes lakóház, istálló és csőr mintaszerően helyreállítva, autentikus 
szobabelsıkkel, a múlt századi népélet mindennapi használati eszközeivel várja 
látogatóit. A házban gondosan megırzött kemence és rakott sparherd jó 
állapotban megırizve, ill. karbantartva alkalmas kenyérsütésre is, ezzel is 
bıvítve az ide látogatók programkínálatát. 

 
 
 

 
 

Lakóépület 
 
 
 

 
 

Szobabelsı
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Bemutatkozik a Vértesszılısi Tájház 
- Kutenics Mária –  
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Regionális találkozó Matyóföldön 
 
A mezıkövesdi Közösségi Házban 2005. február 22-én, kedden 10.00-tól került 
sor a Magyarországi Tájházak Szövetsége elsı, Észak- és Közép-magyarországi 
megyék tájházait érintı találkozójára 
 
A rendezvény Dél-Borsod; Heves-, Nógrád- és Jász-Nagykun-Szolnok megyék 
területén mőködı tájházak képviselıi számára kívánt szakmai együttmőködést 
biztosítani. 
 
Mintegy bemutatkozásként a Tájházszövetség ügyvezetı elnöke, Szablyár Péter 
„Célok, tervek, lehetıségek... - a Tájházszövetség elsı két éve” címmel tartott 
tájékoztatót. 
 

 
 

Szablyár Péter elıadását tartja 
 

 Hasznosnak bizonyult ez az ismertetı, hisz a résztvevık többsége eddig az 
alkalomig még keveset hallott a szövetségrıl, csak részleges ismereteik voltak 
az itt folyó tevékenységrıl.  
 
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet képviseletében Cs. Schwalm Edit és Veres 
Gábor számolt be egy gigantikus népmővészeti győjtés eredményérıl. Az 
Oktatási Minisztérium pályázatán a Dobó István Vármúzeum egyedülálló 
projekt megvalósításához nyert támogatást. Így vált lehetıvé Heves megye 
népmővészetének teljes feldolgozása: a tradicionális tárgyak leltára mellett a 
tárgyalkotó népmővészet jelenéig bezáróan.  
„A Heves megyei tájházak digitalizált adatbázisa” címmel megtartott elıadás 
értékes, sıt a magas színvonalú szakmai munkához szinte nélkülözhetetlen 
információkhoz juttatta a hallgatóságot. 
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Dr. Veres Gábor elıadása nagy érdeklıdést váltott ki 
 

A balassagyarmati Palóc Múzeum igazgatója, Molnár Ildikó a balassagyarmati 
Palóc Ház, a Hollókıi és a Bánki tájházak bemutatását vállalta. Érdekes volt 
hallani, miszerint az egy fenntartó kezében lévı, három különbözı településen 
mőködı tájház mennyire eltérı problémákat vet fel. Különösen izgalmas 
témának bizonyult az ország leglátogatottabb tájháza (a hollókıi) körüli 
problémák, gondok ismertetése. 
 
Az Abádszalóki Faluház képviseletében Steigauf Józsefné mutatta be rendkívül 
gazdag babakiállítását és falvédı győjteményét. 
 

 
 

Steigauf Józsefné a különleges babagyőjteményrıl 
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 Az elıadó ez esetben nem csupán „házigazdája” volt a résztvevık elé tárt 
tájháznak, hanem az ott látható népviseletes babák legtöbbjének készítıje is. 
 
A találkozón bükkaljai települések képviselıi: Kósik István, Cserépfalu 
polgármestere, Cseh Zsuzsa, Noszvaj turisztikai menedzsere, Tardról Szikszai 
Imre tanár úr és Szentistvánról Bay Judit tájházaik hagyományırzı rendez-
vényeit mutatták be.  
 

 
 

Cseh Zsuzsa a noszvaji specialitásokat ismertette 
 

 
 

Molnár Ildikó a balassagyarmati Palóc ház történetérıl beszél 
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Az „Étkek a kemencébıl, itóka a kancsóból”, a „Szilva-nap”, a „ Szıttes 
bemutató” és a „Matyó lakodalmas” nem csak az adott településen, hanem 
tágabb környezetükben is sikeres, távolabbról is sokakat vonzó események. 
 

 
 

Szikszai Imre tanár úr elıadása közben 
 

A szakmai találkozó befejezéseként közös sétára indultak a résztvevık a 
mezıkövesdi Hadas városrészben.  
 

 
 

A Matyó Népmővészeti Egyesület székházában 
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A hadasi fazekas mőhelyben 
 

 
 

A mézeskalácsos házban Petı Annánál 
 
 

Az ısi településszerkezetet ırzı városrészben a helyi népi építészet legszebb 
példáit tekintették meg, így Petı Anna „Mézeskalácsos Házát”, a Kisjankó Bori 
Emlékházat, a Matyó Népmővészeti Egyesület otthonát, Fehér Tibor „Fazekas 
Házát” és Lackó Petı Mihály festımővész házát, amely egyben szövı 
mőhelyként is mőködik. 
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A 2005. február 22-i Észak-Magyarországi Regionális Fórum résztvevıi 
 

Báder Miklósné, Pataki Miklósné (Hevesi Háziipari Szövetkezet); 
Szekrényes István, Steigauf Józsefné (Abádszalóki Tájház); Cseh 
Zsuzsanna (Noszvaji Gazdaház); Heidrich Zsolt (Dédestapolcsány, 
Kézmővesház); Fehér Tibor (Mezıkövesd-Hadas, Fazekasház); Mészáros 
Tibor, Mészáros Éva (Nagyréde, Zsellérház); Petı Anna (Mezıkövesd, 
Mézaskalács mőhely); Laczkó Petı Mihály (Mezıkövesd, Képzımővész 
alkotóház); Molnár Ildikó (Palóc ház, Balassagyarmat); Tóth Gizella 
(Orbán ház, Szilvásvárad); Bay Judit (Szentistváni tájház); Hajdú Ráfis 
János (Mezıkövesdi Gépmőzeum); Cs. Schwalm Edit, Veres Gábor (Heves 
Megyei Múzeumi Szervezet); Ercsényi Károly (Kerecsendi Hagyományok 
Háza); Veres Csilla, Zsáki Gyula (Nagyréde, zsellérház); Juhász László, 
Juhász István (Mezıcsáti Tájház); Agárdi Tamás, Vidovszkiné Béres Ágnes 
(İsagárd, Falumúzeum); Sebestyén Lászlóné  (Mezıkövesdi Tájház); Páder 
Antalné (Jászárokszállás, Jász-ház); Laczkovszki Jánosné (Felsıpetényi 
Helytörténeti győjtemény); Kosik István (Oszlai Tájház); Lanszki Elfrun 
(Mezıkövesd),  Lipper Gábor (ÉSZAK); Dr. Pintér Károly (Bükkzsérc); 
Kovács Szabolcs (Mezıkövesd-Hadas); Berecz Lászlóné (Mezıkövesd, 
Matyó Népmővészeti Egyesület); Molnár László (Palóc Ház, 
Balassagyarmat); Szikszai Imre (Tardi tájház); Hegedüsné Majnár Márta 
(Mezıkövesd); Szablyár Péter (Tájházszövetség). 
 

 
 

A találkozó szervezıi erre az alkalomra készített és feliratozott mézeskalács 
szívvel kedveskedtek a résztvevıknek (készítı: Petı Anna mézeskalácsos, 

Mezıkövesd-Hadas) 
 

(a felvételeket Hegedüsné Majnár Márta készítette) 
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Elnökségi ülés Cigándon (2005. február 25.) 
 
Németh Károly, Cigánd város polgármestere nevében Téglás Dezsı, a mővelıdési 
intézmények igazgatója köszöntötte az Elnökség tagjait, jó tanácskozást kívánva. 
Ezt követıen Dr. Füzes Endre elnök köszöntötte a megjelenteket, és szavazásra tette fel az 
elızetesen kiküldött napirendet, amelyet jelenlévık egyhangúan elfogadtak. Szablyár Péter 
tájékoztatta jelenlévıket a Szövetség szervezésének helyzetérıl. Jelenleg 96 egyéni tag és 57 
jogi tag van. Szablyár Péter jelezte, hogy a 100. egyéni tagnak kiadványokból összeállított 
ajándékcsomagot fogunk eljuttatni. 
A gazdálkodás helyzetérıl szólva  Szablyár Péter tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a 
Szövetség jelenleg is forráshiányos, a kiegyenlítetlen kötelezettségek meghaladják az 
egymillió Ft-t.  
Dr. Füzes Endre elnök a 2004. évet értékelve úgy ítélte meg, hogy a 2004. évi Közgyőlésen 
elfogadott munkaterv teljesült. Az ez évi Közgyőlésen az elnökségi tagok fogják ismertetni a 
régiójukban történteket. Szablyár Péter tájékoztatta az Elnökséget a 2005. évi Közgyőlés 
szervezésének helyzetérıl.  
Jelenlévık megvitatták a Tájházi Hírlevél 2004-ben megjelent 4 füzetét. H. Majnár Márta 
szerint néhány nagyobb lélegzető cikk rövidítése („meghúzása”) célszerő lenne.  Fuchszné 
Benák Katalin a közölt fotók méretét és minıségét kifogásolta.  
Szablyár Péter tájékoztatta jelenlévıket, hogy az Ócsai Tájház vállalkozik a III. Országos 
Találkozó megrendezésére. Papp Ágnes tájház vezetı errıl levélben tájékoztatta az 
Elnökséget. Az elnökség egyetért a javaslattal, a helyszínt alkalmasnak tartja, a környezı 
tájházakra alapozva színvonalas szakmai program készíthetı. 
Szablyár Péter ismertette a Tájházi Mőhely 2005. évi programját, amely tavaszi és ıszi 
idényben 3-3 képzési nap alkot. Jelenlévık a programmal egyetértettek. Az Egyebek 
napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatta az Elnökséget a 2005. február 22-én 
Mezıkövesden megrendezett É-magyarországi Regionális Fórumról. A nagyszámú 
résztvevıvel, színvonalas szakmai programmal lezajlott rendezvény H. Majnár Márta  kitőnı 
szervezı munkájának volt köszönhetı.  
A közös ebédet követıen „Néphagyomány ápolás Cigándon” címen szervezett program 
keretében az elnökség tagjai felkeresték a Néphagyomány ápoló Óvodát, megtekintették a 
Kántor Mihály Általános iskola idıszaki és állandó kiállításait, a Cigándi Falumúzeumot, 
majd a Nagy Dezsı Mővelıdési Házban az Örökségünk Népmővészetéért Alapítvány 
fenntartásában mőködı alapfokú mővészeti iskola és a Zemplén gyermek és Ifjúsági Néptánc-
együttes bemutató estjét. 

 

  
 

Elnökségi ülés     Látogatás az óvodában
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H Í R E K   -   E S E M É N Y E K - PROGRAMOK 
  
 

A Tájházi Mőhely 2005. évi programja  
 
 

1. Jeles napok (tavaszi ünnepek, karácsony, halott-ravatalozás, lakodalom) 
megjelenítése a tájházi enteriırben (Szentendre) 
Idıpont: 2005. 04.15. Témagazda: Káldy Mária (SZNM) 
 

2. Helytörténeti dokumentumok (fotók, iratok, kiadványok) győjtése, 
átvétele, állagmegóvása, dokumentálása, tárolása, kiállítása (Kiskırös) 
Idıpont: 2005. 06.03.; Témagazda: Kispálné dr. Lucza Ilona 
 

3. Iskolai csoportok fogadása, programok elıkészítése, demonstrációs 
anyagok (Szentendre) 
Idıpont: 2005. 07.01.; Témagazda: Csesznák Éva (SZNM) 
 
 
Második félév 
 
 

4. Kézmőves foglalkozások szervezése, anyagellátása, programkínálat 
(Sóstói falumúzeum) 
Idıpont: 2005. 09. 09. Témagazda: Nagyné Bısze Katalin 

 
5. A település egyéb látnivalónak kapcsolása a tájház látogatás programjába, 

programkészítés, társszervezetek bevonása (oktatási intézmények, 
egyházak) (Kaposvár) 
Idıpont: 2005. 10. 14.; Témagazda: Kapitány Orsolya 
 

 
6. Helyi szakrális emlékek kataszterezése, állapotfelvétele, a szükséges 

védelmi teendık meghatározása, védelem (SZNM) 
Idıpont: 2005. 11. 18.;  Témagazda: Sári Zsolt 

     Közremőködı: Szonda István, KÖH; 
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Mozaikok a Tájházi Mőhely ez évi elsı programjáról 
(Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2005. 04.15.) 

 

 
 

„Terepgyakorlat” – vezette Csesznák Éva 
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MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 
 

TÁJHÁZI   MŐHELY 2005/2. 
Kiskırös, Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum 

(Petıfi tér 5.) 
Idıpont: 2005. június 3. (péntek) 

 
 

Téma: Helytörténeti dokumentumok győjtése, átvétele, állagmeg-
óvása, dokumentálása, tárolása, kiállítása 
 
Program:  
 
9.45 Regisztráció 
10.00 – 10.30 Barkóczi Ferenc polgármester: Emlékház, múzeum, 

tájház önkormányzati fenntartás-ban 
10.30 – 11.00 T. dr. Bereczki Ibolya (fıigh. SZNM):  
 Győjteménytípusok és muzeológiai feldolgozásuk a 

tájházakban 
11.00 – 11.30 Pirck Edit (szakfelügyelı): Az irodalmi emlékházak és 

a tájházak kapcsolata, érintkezési területei 
11.30 – 12.00 Kispálné dr. Lucza Ilona (múzeumigazgató): 
  Helytörténeti dokumentumok (fotók, iratok, 

kiadványok) győjtése, rendszerezése, bemutatása 
 
12.00 – 13.00 Ebéd (a Múzeumban) 
 
13.00 – 15.00 A Petıfi Szülıház, az Emlékmúzeum és a Szlovák 

Tájház megtekintése (gyakorlati bemutatóval) 
 

A magyarországi Tájházak Szövetsége, a Szabadtéri néprajzi Múzeum és a 
kiskırösi Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum közös továbbképzési programja 

Házigazda: Kispálné dr. Lucza Ilona múzeumigazgató. 
 

Részvételi díj: 1000 Ft/fı (amely az ebéd költségét is magában foglalja) 
 

A továbbképzés helyszíne a város fıterén van. Kiskırös a Bp-Kelebia vasútvonalon vagy az 
53 fıközlekedési úton közelíthetı meg (térkép a hátoldalon). 
 

Részvételi szándékát kérjük május 30-ig jelezni levelezési címünkön, a 
szinlo@axelero.hu e-mail címen vagy a 30-531-9444 telefonszámon! 
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A kiskırösi szlovák tájház 
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Programok, események 
 

A továbbiakban szeretnénk Hírlevelünkben közzé tenni regionális 
szervezeteink és tájházaink programjait. Íme: 
 
2005. május 25-én Szalkszentmártonban a Szövetség Dél-Alföldi Régiója 
regionális találkozót szervez. További információk Fuchszné Benák Katalin 
elnökségi tagunktól kaphatók (Mindszent, Városi Könyvtár; T:62-526-090 ) 
 

� 
 

FERTİHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2005. évi programtervezete 

 
 rendezvény helye ideje program 

1 Kiállítás Fertıhomok, Tájház 
Akác u 10. 

2005.04.01-09.30 A Fertı – part régészeti leletei 

2 Kiállítás Fertıhomok, Tájház 
Akác u 10. 

2005.ápr.l. Völgyi János tájképei - festmények 

3 Kiállítás Fertıhomok, Tájház 
Akác u.10 

2005.május Gyermekrajz Pályázat -
Világörökség 

4 Nyugat-
Dunántúli 
Regionális 

Tájház 
Találkozó 

Fertıhomok, 
Kultúrház Akác u. 

44. 

2005. május 7. Elıadások 

5 Kiállítás Fertıhomok, Tájház 
Akác u.10 

2005.június Ambrus András Lepkék-
fotókiállítás 

6 Kiállítás Fertıhomok, Tájház 
Akác u.10 

2005.július Bánkúti István szobrai 

7 Kézmőves 
Napok 

Fertıhomok, Tájház 
Akác u.10 

2005.07.7-8-9 Kézmőves foglalkozások, játékok 

8 Falusi 
mulatság 

Fertıhomok, Tájház 
Akác u.10 

2005.aug.27. Kemencében sült finomságok, 
zene, tánc 

9 Kiállítás Fertıhomok, Tájház 

Akác u.10 

2005.aug. Molnár József Fotói - tájképek 

 

� 
 

Mőemlékvédelmi sorozat indult március elején a Magyar Televizióban, az M2 
Tudásakadémia címő oktatói mősorfolyamában. 
Külön figyelmükbe ajánljuk a májusi elıadásokat: 
2005. május 5. 10.00: Balassa M. Iván: Népi építészeti örökségünk védelmének lehetıségei; 
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2005. május 12. 10.00: Román András: Mőemlék-helyreállítás: konzerválás, restaurálás és 
még más; 
2005. május 19. 10.00: Ágostházi lászló: Mőemlék-helyreállítás Magyarországon; 
2005. mőjus 26. 10.00: Arnóth Ádám: Új építés mőemléki környezetben 
 

� 
A Heimatmuseum és a Himesházi Falusi Vendéglátók Baráti Körének 

közös programjai 
 

Programajánlat: 
 

1. Múzeumlátogatás: A Heimatmuseum megtekintése (Egy német 
nemzetiségi tájház bognármőhellyel) 

2. Látogatás Heller András bognár mesternél (bemutató, és a vendégek 
kínálása saját borral és pogácsával) 

3. Szabadtéri rendezvény – Folklórmősor (a Millich család és barátai); 
  Vendéglátás himesi módra (paraszttál kemencében sőlt hurkával és    

kolbásszal) 
4. Népi mesterségek bemutatója: kosárfonás, söprőkötés, székbefonás, 

szalmafonás, stb.)  
5. Zenés mulatság – igény szerint 

 
A napok havonta más és más érdekességekkel színezhetık: 
Május: Pünkösdi király választás 
Június: Cseresznyenap 
Július: Mézesnap 
Augusztus: Lepényesnap 
Szeptember: Szilvanap 
 
Részletes folklórprogram: 
 

- A Millich család fúvós zenét ad elı népvisletben; 
- Német slágerek Millich Anikó elıadásában; 
- Trombitaszó – ismert német klasszikus zene élı kísérettel Millich 

Péter elıadásában; 
- Boszorkány show – Reisz Jutta elıadásában; Boszorkányavatás; 
- Millich Anikó és Mezei Anikó duettje – német nyelvő slágerek; 
- Magyar blokk – magyar népdalok színes viseletben; 
- Trombitaszóló népzenével – Millich Péter 
- Boszorkányok söprüs versenyfutása - Reisz Jutta 
- Vidám slágerek 
- Közös tánc – magyar csárdás – a vendégek bevonásával. 
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A Kacár-tanya (Szokolya) szombati programjai 2005-ben 
(programváltozás elıfordulhat) 

 
 

Április 16.  Birkanyírás 
Április 23.  Szent György nap 
Május 7.   Vesszımunkák (kerítés, kosár) 
Május 14-15.   Sásfonás, nádazás, 
Május 21.   Kemenceépítés, bırözés 
Május 28.   Kemence  tapasztás 
Június 4.   Famővesség 
Június 18.   Zsúpkészítés 
Június 25.   Fazekasság 
Július 8.   Sárfalak 
Július 9.   Aratás, kenyér útja 
Július 16.   Kovácsolás 
Július 23.   Szalmatetı, szalmafonások 
Augusztus 6.   A gyapjú útja 
Augusztus 13.  Kıfaragás 
Augusztus 27.  Népi ételek 
Szeptember 3.  Fonó 
Szeptember 10.  Népi ételek 
Szeptember 17.  Szövés 
Október 1.   Szüreti felvonulás 
Október 15.   Fosztás 

 
Minden érdeklıdıt szeretettel vár Lénárt István tanyagazda! 
 

Cím: Lénárt István tanyagazda, 2624 Szokolya, Hunyadi u. 23. 
 T: 27-385-415; Mobil:  20-374-0267  
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 TÁJHÁZAK   BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN   MEGYÉBEN 

 

Kulcsár Géza fotói a Jósvafıi tájházban 
 

 
 

Magyarországi Tájházak Szövetsége 
Megnyitó: 2005. április 21. 14.00 óra 
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II. Gyomaendrıdi Tudományos Néprajzi Konferencián 2005. 
április 23-án 

 
Délelıtt 10.00 órakor Dr. E. Szabó Zoltán fıiskolai tanár nyitotta meg  az 
Endrıdi Tájház és Helytörténeti Győjtemény kiállítótermében az 
„Oskolatörténet” c, kiállítást, amelyet Szonda István, a tájház vezetıje állított 
össze. 
 
Délután a Közösségi Házban „Iskolatörténet a néprajzi vizsgálatok tükrében” 
címmel konferencia zajlott le, amelynek fıvédnöke Dr. Ujváry Zoltán 
professzor emeritus, elnöke Dr. Bartha Elek tszv. egyetemi tanár volt. 
 
Ennek keretében hangzott el Márton Gábor: 25 év szolgálat a tanyai iskolák 
katedráján; Dr. Dénes Zoltán: A katolikus iskolák a nagyváradi egyházmegye 
területén; Szonda István: Inas, segéd, mester….iparostanonc képzés az endrıdi 
csizmadia iparban 1930-1947 közötti idıszakban és Szablyár Péter: Kis Bálint 
szülıföldje és családi háttere (Kis Dániel naplója alapján) címő elıadása. 
 
A konferenciát baráti találkozó és vacsora zárta. 
 

Regionális találkozó Dél-Szlovákiában  
 

A szlovákiai „Kulturáért és turizmusért Társulás” „Élı néprajz és 
értékmegırzés” címmel konferenciát szervezett Búcson, ahol Dr. Danter 
Izabella: „Kulturális örökségünk a jövı távlatában” címő elıadását követıen 
Szablyár Péter tájékoztatást adott a térségbıl összegyőlt érdeklıdık részére a 
Tájházszövetség megalakulásának körülményeirıl, céljairól, eddigi 
tevékenységérıl, ez évi programjairól, a tervezett III. Országos találkozó 
helyszínérıl és programjáról. 
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A találkozó helyszíne barátságos, 

meghitt légkört teremtett 

 
Az érdeklıdıknek átadta a Tájházi Hírlevél néhány múlt évi számát, és egy – az 
Ócsai Tájházat bemutató szórólapot. 
 
A jelenlévık közül többen jelezték belépési szándékukat, belépési 
nyilatkozatokat átvették. Az elızetes tervek szerint az ısz folyamán Párkányban 
lesz a következı regionális fórumot. 
 
A találkozón résztvevı szakembereket és önkénteseket a kulturális örökség 
védelmének, a magyarságtudat ápolásának elkötelezett híveiként ismerhettem 
meg. 

 
Regionális találkozó Fertıhomokon 

 
2005. május 7-én a Tájház Szövetség Észak- és Nyugat-Dunántúli Regionális 
Találkozóját tartotta  a helyi Önkormányzat támogatásával és Horváth Attila 
polgármester körültekintı szervezésében a fertıhomoki Kultúrotthonban 26 
regisztrált résztvevıvel. 
 
Horváth Attila polgármester – elnökségi tagunk – köszöntıje után Körmendi 
János (ny. megyei fıépítész),  Perger Gyula (Gyır-Moson-Sopron Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága igazgatója), Kücsán József- Kelemen István (Soproni 
Múzeum), Horváth Sándor (Vas megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója),  



 

 

 
 

Horváth Sándor elıadását tartja 
 

 
 

Látogatóban a Fertıhomoki 
tájházban 

 
 

 

 
 

A Kulturális Egyesület mősora 
 
 

Fersch Attila (Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság oktatáso ov.) és Szablyár 
Péter elıadásai hangzottak el. 
Ezt követıen a megjelentek megtekintették a Fertıhomoki Tájházat, majd a 
Kultúrotthonba visszatérve a Fertıhomoki Horvát Kulturális Egyesület 
színvonalas mősorát. 
Az ebédet követıen fehér asztal mellett folytatódott a találkozó. Köszönet a 
rendezıknek, a vendéglátóknak és az elıadóknak! 
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Vályogházaink múltja és továbbélésük lehetıségei 
Konferencia Budapesten 

 
2005. május 8-án a Budavári Önkormányzat aulájában rendezték meg az I. 
Vályog-konferenciát (melynek témája: Vályogházaink múltja és továbbélésük 
lehetıségei volt), közel 50 fı regisztrált résztvevı jelenlétében. A rendezvény 
helyszínén volt megtekinthetı Pataky Emıke (KÖH) „Világszép örökségünk” 
címő fotókiállítása, amelyet a Tájházszövetség II. Országos Találkozóján 
tagjaink is láthattak Jósvafın.  
 
A délelıtti részben Sabján Tibor (SZNM) tartott érdekfeszítı elıadást 
„Tüzelıberendezések a népi építészetben – változások és összefüggések a 18-20. 
században” címmel. Ezt követıen „Célok – tervek – lehetıségek” címmel a 
Tájházszövetség tevékenységérıl tartott tájékoztatót Szablyár Péter. Ezt 
követıen Mednyánszky Miklós az építési engedélyeztetési eljárásról tartott 
elıadást. Az ebédet követıen Fogarassy Barbara (ÁMRK) „Egy módos paraszti 
porta felmérése és helyreállítási javaslata a Fejér-megyei Szár községben” 
címmel tartott elıadást. 
 
A konferencia helyszínén a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szakkönyv 
bemutatót és vásárt tartott. 
 
 

 
 

A konferencia helyszíne a 
Polgármesteri Hivatal 

 

 
 

Sabján Tibor nagysikerő elıadását 
tartja
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Ö T L E T – Mindenki máshogy csinálja…. 
 

 



Tájházi Hírlevél – 2005. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

����KÖNYVAJÁNLÓ 

 
• Román András: 487 bekezdés és 617 kép a mőemlékvédelemrıl (TERC 

Kiadó; formátum: 165x220 mm; 617 színes fotó; 260 oldal; 4800 Ft.) 
• Kovács Imre (fıszerkesztı): Az építésügyi hatósági munka I. Hatósági 

engedélyezések (Építésügyi Zsebkönyvek l.) (TERC Kiadó; Formátum 
B5; 236 oldal; 2800 Ft) 

• Kovács Imre (fıszerkesztı): Az építésügyi hatósági munka II. Hatósági 
ellenırzések és kötelezések (Építésügyi Zsebkönyvek 2.) (TERC Kiadó; 
Formátum B5, 176 oldal; 2800 Ft) 

• Csíki Péter: Igazságügyi és mőszaki szakértık az építésben (Építésügyi 
Zsebkönyvek 3.) (TERC Kiadó; Formátum B5, 216 oldal; 3200 Ft) 

• Déry Attila: Történeti anyagtan (TERC Kiadó; formátum B5, 216 oldal; 
1960 Ft) 

• Déry Attila: Történeti szerkezettan (TERC Kiadó; Formátum: 202x238 
mm; 150 rajz; 304 oldal; 3900 Ft) 

• Sabján Tibor: A  mászókéményes konyha (Népi kultúra sorozat) 
(Formátum: 166x188 mm; 150 ff fotó és rajz; 108 oldal; 1600 Ft) 

• Sabján Tibor: A búbos kemence (Népi kultúra sorozat) (Formátum: 
166x188 mm; 120 ff kép; 96 oldal; 1500 Ft) 

• Sabján Tibor: Népi cserépkályhák (Népi kultúra sorozat) (Formátum: 
166x188 mm; 90 ff kép; 204 oldal; 2400 Ft) 

• Sabján Tibor: A takaréktőzhely (Népi kultúra sorozat) (Formátum: 
166x188 mm; 200 ff kép és rajz; 200 oldal; 2800 Ft) 

• Sabján Tibor – Buzás Miklós: Hagyományos falak (Népi kultúra sorozat) 
(Formátum: 166x188 mm; 140 fotó és rajz; 140 oldal; 2800 Ft) 

 
 
A kiadó elérhetısége:  www.terc.hu;  e-mail: terc@terc.hu; 1149 Budapest; 
Pillangó park 7-9; � 1366 Budapest, Pf.: 53; � 222-2402; 222-2403 
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Pályázati felhívás 
az „Év tájháza” cím elnyerésére 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem elıtt tartva - a hazai 
tájház-mozgalom népszerősítése, értékeinek szélesebb körő megismertetése és a 
győjteményeket 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 2004. évben mőködési engedéllyel 
rendelkezett, fenntartótól függetlenül. 
 
A folytonosság és esélyegyenlıség biztosítása érdekében a pályázatok tény-
adatait a 2004. év mutatói alapján kell összeállítani, de a beérkezett pályázatok 
elbírálásában meghatározó jelentısége lesz a pályázó helyszíneket bejáró 
bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. 
 

A pályázati őrlapot – lehetıleg nyomtatott betővel v. géppel kitöltve –  
 

2005. augusztus 15-ig 
 

kérjük visszaküldeni zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének 
feltüntetésével a Tájház Szövetség címére. (3758 Jósvafı, Dózsa György utca 
3.). 
 

A kiírásnak nem megfelelı, hiányos, vagy határidı lejárta után érkezett 
pályázatokat a bíráló bizottság nem vesz figyelembe, azokat nem ırzi meg és 
nem küldi vissza. 
 

A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-30-531-9444 számon kapható. 
 
Az „Év tájháza” kitüntetı cím évente egy tájháznak adományozható, amely 
100 000 Ft pénzösszegbıl és egy – a Szövetség emblémáját és az „Év tájháza 
2005.” feliratot tartalmazó - táblából áll, amelyet a gyıztes házában kihelyezhet. 
 

A díj átadására minden évben a Szövetség által szervezett Országos Tájházi 
Találkozó alkalmával kerül sor 
 

A régi szlogent idézve: „a részvétel és nem a gyızelem a fontos”. Emeljük ezzel 
is szeretett intézményeink rangját. Várjuk pályázataikat! 
 
2004. december 1.         Elnökség 
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„Év tájháza” 
pályázati adatlap (a 2004-évi tény adatok alapján töltendı ki) 

 
 

1. A tájház neve: 
2. A tájház címe: 
3. Fenntartója (önkormányzat, múzeum, egyesület, egyéb civil szervezet, 

magánszemély, egyéb……………………………….) 
4. Éves költségvetése és annak fıbb elemei: 

 
 
 
 

5. 2004-ben végzett felújítások értéke (eFt): 
6. 2004-ben végzett beruházás értéke (eFt): 
7. Látogatószám és annak megoszlása (felnıtt, gyermek, kedvezményes) 
8. Jegybevétel :   eFt 
9. Kiállítások (állandó, idıszakos) bemutatása (max 2 A4 oldal) 
10. A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1A4 

oldal) 
11. A tájház szerepe a településen folyó hagyományırzı, helyismereti 

tevékenységben (max. 1A4 oldal) 
12. A tájházban kapható magyar nyelvő kiadványok (szórólap, prospektus, 

levelezılap, TKM füzet, stb;.ezekbıl 1-1 pld-t kérünk mellékelni); 
 
 

13. A tájházban kapható idegen nyelvő kiadványok (mint 12. pontnál) 
 
 

14. A tájházban árusított ajándék- és élménymegırzı tárgyak 
 
 

15. A tájházban tartott rendezvények bemutatása (max. 2A4 oldal); 
16. Évente rendszeresen ismétlıdı rendezvények: 

 
 

17. A leltárba vett tételek száma: 
18. 2004-évi gyarapodás mértéke: 
19. A tájház vendégkönyvének legtartalmasabb beírása 

 
 

20. A tájház legnagyobb erıssége, legemlékezetesebb része: 
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21. A tájház legsürgısebben fejlesztendı területe (állományvédelem, maga az 

épület, kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvő tájékoztatás,  stb) 
22. Infrastruktúra kiépítettsége, állapota (WC-mosdó, ruhatár, tájékoztató 

táblák, idegen-nyelvő feliratok, akadálymentesítés, vagyonvédelem) 
 
 

23. Van-e honlapjuk (ennek egy kinyomtatott példányát kérjük mellékelni); 
24. Milyen pályázaton vettek részt 2004-ben, milyen eredményt értek el, mire 

fordították az elnyert összeget? 
 

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

26. A pályázattal kapcsolatban kereshetı személy: 
 

Neve: 
Címe: 
Beosztása: 
Telefonszáma: 
E-mail címe 
 
 
 

……………………….2005. ………………hó ………-n. 
 
 
 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         a pályázó képviselıje 

 

 
 

Az „Év tájháza” a Fertıhomoki tájház bejáratánál
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Jelentkezési lap  
a Magyarországi Tájházak Szövetsége  

III. Országos Találkozójára  
(Ócsa – 2005. szeptember 22-25.; csütörtök - vasárnap) 

 
Tervezett program: 
 
09.22.: Gyülekezı, regisztrálás, baráti találkozó az Ócsai Tájházban 

09.23.: Szakmai nap elıadásokkal az Ócsai Mővelıdési Házban – Este Berecz András 
mesemondó elıadóestje 

09.24.: Autóbuszos kirándulás a környék tájházaiba (Ócsa – Alsónémedi – Gyömrı – 
Albertirsa – Pusztavacs (az ország középpontja) – Dabas – Sári – Hernád – Ócsa 

09.25.: Ócsa nevezetességei : Madárvárta (tanösvény a természetvédelmi területen) – 
mőemlék református templom – Kukorica napja a tájházban – Ebéd – Öreghegyi 
pincesor 

 
Alulírott …………………………………………. (levelezési címem: _ _ _ _ ,  
……………………………………………E-mail:……………….@…………...) 
az Országos Találkozón részt veszek. Tudomásul veszem, hogy a rendezvény 
részvételi díját (teljes 6000 Ft/fı, csak a konferencia napon – 23-án -  2000 
Ft/fı) az elsı körlevéllel küldött csekken 2005. augusztus 30-ig befizetem. A 
részvételi díj magában foglalja a szeptember 23, 24-i ebédet és vacsorát. 
Reggelizni mindhárom nap térítés ellenében a Mővelıdési Házban lehet. Egyéb 
étkezésrıl minden résztvevı maga gondoskodik. 
Szállást az alábbiak szerint kérek foglalni: 
 

 Falusi szálláshely 2000 Ft/éj 

 

Panziós elhelyezés 3500 Ft/éj 
(csak ez számlaképes!) 

Szept.  22-én  éjszakára   

Szept.  23-án  éjszakára   

Szept.  24-én  éjszakára   
� a megfelelı mezıbe tegyen egy X-et 
 
A szeptember 24-i autóbuszos kirándulás költségét a részvételi díj tartalmazza. A 
szállásköltségét mindenki maga fedezi. 
 
A találkozó poszter bemutatóján  …..db 70x100 cm-es poszterrel kívánok részt venni. 
 
……………………., 2005. ……………………….hó ……..-n. 
         …………………………. 
          aláírás 
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VS- ELEKTRO HUNGÁRIA    Iroda: 7633 Pécs, Építık útja 3/b. 
Biztonságtechnikai, Szolgáltató és  Telefon, fax: 06-72/252-437 
Kereskedelmi KFT. 06-72/551-204 
Adószám: 13225519-2-02 
Bankszámlaszám: 50800111-11108803 
 

A VS- ELEKTRO HUNGÁRIA Kft. elsısorban digitális biztonságtechnikai 
rendszerek telepítésével és szervizelésével foglalkozik. 

 

CÉGÜNK TEVÉKENYSÉGÉNEK KÖREI: 
 

Vezeték nélküli és vezetékes behatolásjelzı rendszerek, melyek legfıbb elınyei: 
− Személy és vagyonvédelemre egyaránt alkalmasak, 
− Élıszavas közvetlen telefon értesítésőek, 
− Akár távirányítóval és telefonon keresztül is vezérelhetık, 
− Hamis riasztásoktól mentesek, 
− Bármikor bıvíthetıek, áttelepíthetıek, 
− Akár havidíj mentesen is mőködtethetıek. 
− Távfelügyeletre is köthetıek, a felügyelet díja 920 Ft+ áfa/ hó. 

 

Ajánlataink a Vendégházak minimális behatolásjelzı rendszereinek kiépítésére: 
 

Vezetékes behatolásjelzı 
(értesítés Matáv vonalon keresztül): 
1 db központ (8 zónás, 2 partíciós) 
1 db LED-s kezelı  
1 db nyitásérzékelı 
1 db mozgásérzékelı 
1 db Kültéri hang- és fényjelzı 
A rendszer telepítési ára: 88.000 Ft+ áfa, azaz br. 110.000 Ft. 
 

Vezetékes behatolásjelzı 
(GSM értesítéssel): 
1 db GSM hívós központ (8 zónás, 2 partíciós) 
1 db LED-s kezelı  
1 db nyitásérzékelı 
1 db mozgásérzékelı 
1 db Kültéri hang- és fényjelzı 
A rendszer telepítési ára: 176.000 Ft+ áfa, azaz br. 220.000 Ft. 
 

Egynél több megrendelés esetén 10% kedvezményt tudunk adni. 
Rendszereinkre 1 év teljeskörő garanciát biztosítunk.  
Természetesen ettıl eltérı felszereltség esetén egyéni árajánlatot készítünk.  
 

Kapcsolattartó: Sperczl Sándor 
Telefon: 06-70/ 366-6276 
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T a r t a l o m  
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2005. évi Közgyőlése 
 

Magyarországi Tájházak Szövetsége 2004. évi Közhasznusági 
jelentése 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelı Bizottságának  

beszámolója a Szövetség 2005. március 19-i közgyőlésére 
 

Mozaikok a Közgyőlésrıl 
 

Regionális találkozó Matyóföldön 
 

Egy önkormányzat lehetısége  a tájház fenntartásában és 
mőködtetésében 

 
Kakuk Imre, a jándi parasztács 

(beszéd Jándon, 2004. aug. 14-én a tájház falán Kakuk Imre tiszteletére 
elhelyezett emléktábla avatásán) 

 
Bemutatkoznak tájházaink - A hajdúdorogi tájházX 

 
Kenderfeldolgozás a beregdaróci tájházban 

 
Látogatóban Duber István győjteményében 

 
Bemutatkozik a Vértesszılısi Tájház 

 
Regionális találkozó Matyóföldön 

 
H Í R E K   -   E S E M É N Y E K - PROGRAMOK 

 
KÖNYVAJÁNLÓ 

 

Pályázati felhívás az „Év tájháza” cím elnyerésére 
Jelentkezési lap a Magyarországi Tájházak Szövetsége  

III. Országos Találkozójára 


