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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Az év eleje mozgalmasan kezdıdött. Újra megpályáztuk a Nemzeti Civil 
Alapprogram 2005. évre kiírt pót-keretét, talán nagyobb szerencsével járunk, 
mint elızı évben. 
 
Készülıdtünk a Szövetség elsı Tisztújító Közgyőlésére, hiszen az elsı három 
évre megválasztott vezetıség mandátuma ez év elején lejár. Elnökségi 
beszámolónkat ennek megfelelıen egy kicsit részletesebben, mindenre 
kiterjedıen kellett elkészítenünk. 
 
A tájház-mozgalom ez év eleji legnagyobb akciója a múlt év utolsó napjaiban 
kiírt Tengertánc pályázat II. alfejezete – tájházak és programjaik fejlesztésére 
kiírt pályázata volt. A Szövetséget a kiíró nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma bevonta a pályázati kiírás véleményezésébe is és akkreditálta a 
szakmai támogató nyilatkozat vonatkozásában is. 
 
A január hónap során közel ötven tag- és nem tag tájház vezetıje, mőködtetıje 
kereste meg a Szövetséget, részben tanácsadás, részben támogatás ügyében. Sok 
tájházzal így most kerültünk elıször kapcsolatba. Bízunk abban, hogy közülük 
minél többen hamarosan a Szövetség tagjai lesznek. Eddigi pályázati 
tapasztalataink, helyismeretünk és társintézményi kapcsolataink bázisán 
igyekeztünk minden tılünk telhetıt megadni a pályázatok készítıinek, akiknek 
bizony nem kis feladatot jelentett a rendelkezésre álló – viszonylag – rövid idı 
alatt a színvonalas pályázat elkészítése. 
 
A korábbi évek sikeres programjaként értékelt Tájházi Mőhely képzési sorozatát 
ebben az évben ismét beindítottuk. Az elsı – február 24-i – képzési napra 
meghívtuk a Tengertánc pályázaton indult nem tag tájházak képviselıit is. A 
második képzési napunk a Dél-Dunántúlon, a nagytótfalui tájházban lesz április 
7-én, a harmadik képzési nap pedig a Börzsöny hegység lábánál fekvı 
Szokolyán, a Lénárt István vezette Kacár-tanyán lesz a „Szentgyörgy-napi 
sokadalom” keretében. Reméljük látogatott lesz mindegyik alkalom! 
 
Május 20-21-én a Múzeumok majálisán – hagyományosan a Múzeumkertben – 
reményeink szerint harmadszor, színvonalas megjelenéssel képviselhetjük a 
hazai tájház-mozgalmat, készülıdjenek rá, jöjjenek el minél többen! 
 
Jósvafı, 2006. március 25. 
 

Szablyár Péter 
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Kibıvített elnökségi ülés Liptódon 2006. február 10-én  
 
Dr. Füzes Endre elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Köszöntötte a település polgármesterét és a meghívott 
vendégeket, majd megnyitotta az elnökségi ülést. 
Pfeiffer Tibor polgármester köszöntötte az ülést, örömét kifejezve, hogy a 
településre látogatott az elnökség. Döntı jelentıséget tulajdonítanak a 
hagyományırzésnek, ápolásnak; ennek egyik bázisa a készülı tájház. Kellemes 
ittlétet kívánt. 
Lantosné dr. Imre Mária néprajzkutató Liptód község múltjával kapcsolatos 
kutatási eredményeit foglalta össze, jól szemléltetve, hogy egy tájház 
létrehozásához mennyire nélkülözhetetlen ennek feltárása, ismertté tétele. 
Englenderné Hock Ibolya igazgató asszony ismertette azt a több éve folyó 
együttmőködést, amely egy pécsi oktatási intézmény és Liptód település között 
mőködik és fejlıdik (az intézmény hallgatói a másnapi hagyományırzı 
programban is részt vettek!). 
Markesz István a liptódi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke vetítettképes 
elıadásában ismertette a településen folyó hagyományırzı munkát, annak 
eddigi eredményeit. 
A hatodik napirendi pont keretében jelenlévık megvitatták az írásban 
kiküldött 2005. évi beszámolót, amelyet az ez évi tisztújító közgyőlés elé 
terjesztésre alkalmasnak tartottak (2006/1-1. számú határozat). 
. 
T. Dr. Berecki Ibolya hozzászólásában kiemelte, hogy a Szövetség szakmai és 
társadalmi elfogadottságában döntı jelentıségő volt a 2005-ös év, ez a sikeres – 
tájházaknak is lehetıséget kínáló – pályázatoktól a határokon túli kapcsolatok 
kialakításáig egyértelmően eredményes volt. 
 

A hetedik napirend keretében megvitatott – elızetesen kiküldött – közgyőlési 
napirenddel jelenlévık egyetértettek, azt elfogadták (2006/1-2. számú 
határozat). 
 

A nyolcadik napirendi pontként elıterjesztett 2006. évi munkatervben 
jelenlévık a regionális fórumok tételes felsorolását tartották szükségesnek: 

• Dél-Alföldi Regionális Fórum (Gyomaendrıd, ápr. 28-29.); 
• Észak-Dunántúli Regionális Fórum (Sarród, szeptember 9.) 
• Dél-Dunántúli Regionális Fórum (Orfő, június 2.) 
• Szlovák tájházvezetık országos találkozója (március 2. fele). 
• Német tájházak találkozója (Budaörs 2006.10.21.) 

Ezzel kiegészítve a munkatervet elfogadták (2006/1-3. számú határozat). 
 
A kilencedik napirendi pont keretében Dr. Füzes Endre ismertette a tisztújítás 
jelölı bizottságára vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:  
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 Kispálné Dr. Lucza Ilona (Kiskırös) 
Papp Ágnes (Ócsa) 
Dr. Simor Ferencné (Nagytótfalu) 
Lovas Kata (Magyarlukafa) 
Szonda István (Gyomaendrıd) 
Lénárt István (Szokolya) 
 

Az elıterjesztéssel jelenlévık egyetértettek, a bizottsági tagokat a 7. hét során 
fel kell kérni (2006/1-4. számú határozat). 
 

A tizedik napirend keretében áttekintették a Szövetség gazdálkodásának 
helyzetét, egyet értve a 2006. évi munkaterv 14. pontjában 
megfogalmazottakkal. Tné Dr. Bereczki Ibolya hangsúlyozta, hogy 2006. évben 
mőködési költség támogatás helyett programfinanszírozás várható, javasolta, 
hogy néhány ponton (pl. „Év tájháza” díj) a kiadásokat a lehetıségekhez kell 
igazítani.  
 

A tizenegyedik napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette, hogy a 
Szövetségnek önálló hívószámú telefonvonala létesült, ezért a Szövetség-Szinlı 
Kft. közötti szerzıdést ennek pontosításával ki kell egészíteni. A bejelentéssel és 
a javaslattal jelenlévık egyetértettek (2006/1-5. számú határozat). 
 

A tizenkettedik napirendi pont keretében Tné Dr. Bereczki Ibolya és Szablyár 
Péter összefoglalta a Tengertánc-II. pályázattal kapcsolatos tapasztalatokat. 
 

Az Egyebek napirendi pont keretében az Elnökség a Szövetség tagjainak sorába 
felvette jogi tagként: a Nagyberegi (Kárpátalja)-, a Pilisborosjenıi- és a Hidasi 
tájházakat, valamint egyéni tagként: Jáhn Jánosnét, Néveri Esztert (Szlovákia), 
Tóth Imrét és Tündét (Románia), valamint Schill Tamást (2006/1-6. számú 
határozat). 
 

Szablyár Péter tájékoztatta jelenlévıket, hogy az ez évi Tájházi Mőhely 
programját a NKÖM, ill. a SZNM támogatásával 2006. február 24-én indítjuk. 
Erre az alkalomra a Tengertáncon pályázó – nem szövetségi tag – jelentkezıket 
is meghívjuk. 
 

Az elnökségi ülés Dr. Füzes Endre zárszavával ért véget, aki megköszönte a 
házigazdáknak a szíves fogadtatást a másnapi gazdag programot, vendéglátást. 
 
Február 11-én a megjelentek részt vettek a "Hagyományos disznóvágás" c. egész 
napos hagyományırzı rendezvényen. Tanúi lehettek egy 200 fıs kis település 
élni akarásának, és ennek érdekében tett erıfeszítéseinek, összetartásának. 
Köszönjük! És gratulálunk! 
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Liptódi pillanatok…. 
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Sanyi Bácsi, búcsuzunk! 
 

 
 

���� Kerekes Sándor 1926-2006 
 
 

A 2005/4-es Tájházi Hírlevél „Címzett elhunyt” felirattal visszaérkezett 
borítékjából értesültünk Kerekes Sándor – Sanyi Bácsi – alapító tagunk 
haláláról. Hosszas nyomázás után, a Vecsési Önkormányzatnál sikerült 
kinyomozni halálának körülményeit, temetésének idıpontját és helyét. 
Utolsó útjára a Rákoskeresztúri Új Köztemetıben március 16-án Kovács 
Edina elnökségi tagunk társaságában ketten kísértük a 68. parcellába, ahol 
a Szövetség koszorúját urnafülkéje elıtt elhelyezve búcsúztunk Tıle. 
 
 

Sanyi Bácsi – Nyugodjál Békében! 
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Alapszabálya VI. fejezet 1. pontja 
értelmében 

2006. évi 
 

TISZTÚJÍTÓ   KÖZGYŐLÉSÉT 
 

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia termében 
2006. március 18-án (szombat) 

10.00 órakor, ill. határozatképtelenség miatt ugyanott  

11.00 órakor  tartotta 
 

 
Napirend: 
 

1. Elnöki köszöntı (Dr. Füzes Endre) 
 
2. A tájházak fejlesztését és mőködtetését szolgáló pályázatok és 

tapasztalataik (Dr. Vígh Annamária fıov. NKÖM) 
 
3. Az Elnökség beszámolója a 2005. évben végzett munkáról, a 

költségvetési terv teljesülésérıl (Szablyár Péter) 
 
4. Elnökségi tagok beszámolója a régiókban végzett 2005. évi munkáról 
 
5. A Felügyelı Bizottság 2005. évre vonatkozó jelentése (Dr. Vígh 

Annamária, a FB elnöke) 
 

6. Közhasznúsági jelentés (elızetesen kiküldve) 
 

7. A Szövetség 2006. évi munkaterve  (elızetesen kiküldve) 
 
8. A jelölıbizottság javaslata az újraválasztandó személyekre 
 
9. Szavazás a jelöltekre 
 
10. Elnöki székfoglaló 
 
11. Egyebek 

 
12. Elnöki zárszó 
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Tisztújító Közgyőlés 2006 
 

Hol tartunk ma - helyzetkép 2006 márciusán 
Dr Vígh Annamária fıosztályvezetı; NKÖM Múzeumi Fıosztály 

 
 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2002. november 26-án alakult meg 
azzal a felvállalt céllal, hogy a heterogén tulajdonosi és fenntartói hátterő, 
valamint   bizonytalan finanszírozású intézményhálózatot egy jól mőködı 
szakmai szövetség keretei közé rendezze. 
 
Az elsı három év elteltével nyugodtan kijelenthetjük: nagyon jelentıs és 
alapvetı lépéseket  tettünk  annak  érdekében,  hogy   a  szövetség  
legfontosabb  feladatait teljesíteni tudja. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a 
szervezetnek  jelenleg 66 jogi és 118 egyéni tagja van. Ahhoz azonban, hogy 
reálisan tudjuk megfogalmazni a 2006. év feladatait, röviden értékelnünk kell 
az eltelt három év megtett erıfeszítéseit. 
 

A szövetség egyik legfontosabb célkitőzése, hogy közremőködjön a 
tájházak megırzésének, szakszerő helyreállításának, mőködtetésének, 
fenntartásának és fejlesztésének elısegítésében, motiválja a tájházakkal és 
győjteményeikkel kapcsolatos tudományos kutatást. Ezen célok 
megvalósítása érdekében lássa el a szakmai érdekképviseletet, és rendszeres 
továbbképzések, konferenciák szervezésével segítse a színvonalas szakmai 
munkát. A megfelelı, gyors, és hatékony információellátást adatbázis 
felállításával szolgálja és a folyamatos kapcsolattartás érdekében más 
eszközökön túl, honlapot is mőködtessen. 

 
Ha a felsorolt, a szakmaiság szempontjából kiemelt feladatok teljesítését 
áttekintjük, valós képet kapunk az eddig elvégzett munkáról. 
 
A szövetség egyik legnagyobb erıssége, hogy a pontos célok 
meghatározásával összhangban, korszerő szervezeti struktúrát épített ki. A 
regionális keretek jól szolgálják az országon belüli hatékony munkát és 
igazi kapcsolódási pontokat jelentenek a határon túli tájházak valamint a 
hazai nemzetiségi hálózat számára is. A jól mőködı szervezet révén állandó, 
élı kapcsolat teremtıdött meg a tájházak között, amit a rendszeresen 
megszervezésre kerülı helyi-, és országos fórumok, valamint az informatív 
Hírlevél kiadása is elısegít. 
 
A szövetség nemcsak a belsı információáramlás összhangjára figyel, 
hanem hatékony és gyümölcsözı kapcsolatokat épített ki a KÖH megfelelı 
egységeivel, a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, az országos 
szakfelügyelettel, a kulturális tárcával és egyéb civil társadalmi szervezetekkel 
is bıvítette kapcsolatrendszerét. 
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Fontos elırelépés, hogy a közeljövıben teljessé válik az az adatbázis, amely 
tartalmazza valamennyi, a szövetségbe belépett tájház szakmai adatlapját 
és alkalmas arra is, hogy folyamatosan rögzítse a végbement változásokat. 
Ez az adattár az alapja a reális tervezésnek, ennek segítségével követhetjük 
nyomon az egyes fejlesztések hatásait. Bár az eddigi adatsorok még nem 
alkalmasak arra, hogy teljes képet adjanak a hálózatról, néhány markáns 
tendenciára azonban már most rávilágítanak.  
 
Látható, hogy egy-egy tájházat átlagosan évente 600 látogató keres fel. Az 
intézmények többségében ingyenes a látogatás, ahol nem, ott maximum 
150 Ft-ot kérnek egy felnıtt belépıjegyért. 
 
Információink megerısítik, hogy a tájházak tekintetében a legnagyobb 
szakmai feladat a folyamatos továbbképzés és a tanácsadás, elsısorban olyan 
kérdések esetében, mint a leltározás, a mőtárgyvédelem, a pedagógiai 
hasznosítás. 
 
Ezeket a jelzéseket alapul véve került sor 2005-ben a Tájházi Mőhely 
elnevezéső, komplex továbbképzési   program  beindítására, amely   a   
mőtárgy   és állományvédelemtıl,  az  engedélykérés  bürokratikus  
folyamatán  át  a  közösségi hasznosítás lehetıségeit is számba vevı 
mőhelymunkára adott lehetıséget. Fontos feladat e munka folytatása, 
illetve továbbvitele oly módon, hogy sor kerüljön a programok 
akkreditációjára. Itt kell kitérnünk a szövetség azon kezdeményezésére, 
amely a 2006. évre tervezett feladatokban nyert megfogalmazást. Az 
„egységes kezelési    terv"    bevezetését  rendkívül    szükségesnek    véljük. A 
félreértések elkerülése érdekében hangsúlyozzuk, hogy nem pénzügyi 
normatíváról van itt szó, hanem olyan szakmai követelményrendszerrıl, 
amely speciálisan a tájházakra érvényes. Amikor az adatbázisban arra a 
kérdésre keressük a választ, hogy melyik az terület, ahol a legjobban 
igénylik a szövetség segítségét, ez egyértelmően a felújításhoz, a szakmai 
megújításhoz szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséhez köthetı. 
 
Erre az igényre adott választ 2005-ben a kulturális tárca által meghirdetett 
Közkincs és Tengertánc pályázat. A pályázatok kiírását az a szisztematikus 
szakmai munka tette lehetıvé, amely egyértelmően bebizonyította, a 
korszerő tájház egy olyan speciális közösségi tér, amely nemcsak az értékek 
megırzésére, de új értékek megteremtésére is szolgál. A szövetségnek igen 
nagy szerepe van abban, hogy a példa erejével egyre jobban érvényre 
juttatta ezt a korszerő szemléletet, megteremtve ezzel azt a lehetıséget, 
hogy a könyvtárak és közmővelıdési intézmények mellett a tájházak is a 
pályázat részesévé válhattak. 
 
A dicséret mellett ugyanakkor a kritika megfogalmazását is felvállalta a 
szövetség akkor, amikor a Közkincs pályázatok elbírálása nyomán felhívta 
a figyelmet arra, hogy azok többsége, bár megfelelt a formai 
követelményeknek, számos szakmai hiányossággal bírt. Nem tartalmazott 



Tájházi Hírlevél  - 2006. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

tényleges kiállítási forgatókönyvet, vagy annak vázlatát,     nem     rendelkezett     
múzeumszakmai     háttérrel.  E hiányosságok kiküszöbölésére   fogalmazta   
meg  javaslatait   Szablyár   Péter   elnök   úr,   melyek figyelembevételével     
került     sor     a     Tengertánc     pályázat     elıkészítésére     és lebonyolítására. 
Így a tájházi pályázatok esetében most már komoly szakmai ajánlások 
születtek az illetékes megyei múzeum és a szakfelügyelet részérıl. 
Amennyiben az adott pályázat nem rendelkezett ilyen szakanyaggal, kizárta 
magát az esélyesek körébıl. A pályázatok elbírálásába  is több szinten 
bekapcsolódott a Tájházszövetség, amely szakmai tapasztalatával, helyszíni 
ismereteivel segítette a korrekt szakmai munkát. Az összmunka 
eredményeként a 83 beadott pályázatból 50-et támogatásra javasolt a döntés-
elıkészítı kuratórium. 
  
Reméljük, hogy a sikeres pályázatok megvalósítása további erıt és lendületet 
ad a szakmai munkának és jövıre újabb lehetıséget nyílhatnak meg a 
szövetség tagintézményei elıtt.  
 
A kihívás nagy: tartósan igazolni kell, hogy érdemes és fontos ezen 
intézményi kör támogatása. A célok megfogalmazásánál már szóltunk arról a 
követelményrıl, hogy lehetıség szerint egyre több tájház jelenjen meg 
színvonalasan a világhálón.  Ezért a kulturális tárca Múzeumok Mindenkinek 
programja és Kultúra az interneten alapítvány összefogásával megszületett a 
tájházak digitális tartalomfejlesztését célzó közös pályázat, ahol négy tájház 
szerepelt sikerrel, és eredményes munkájuk hamarosan láthatóvá válik.  
 
E rövid áttekintés csak nagyon vázlatosan és csak néhány kiemelt pontos 
kívánta áttekinteni a szövetség aktuális helyzetét, mégis meggyızıen 
bizonyította, hogy a közös munka összefogottan, koncepciózusan és 
tervezetten folyik. 
 
Szakmai szempontból nyugodtan tekinthetünk tehát a 2006-os év kihívásai 
elé. A várható pénzügyi nehézségek ellenére is optimistán kell elıre 
tekintenünk, hiszen a szövetség immár megkerülhetetlenné vált, minden a 
tájházak jelenét és jövıjét meghatározó kérdésben. 
 
Köszönet ezért Mindannyiuknak. 
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Beszámoló a Magyarországi Tájházak Szövetsége 2005. évi 
tevékenységérıl 

 

A beszámoló a Szövetség 2005. március 19-én Szentendrén megtartott Közgyőlésén 
elfogadott 2005-évi Munkaterv alapján készült, annak sorrendjében. 
 

1. A Szövetség tovább erısítette regionális szervezeti jellegét. Sikeres és látogatott 
regionális fórumokat szerveztünk : 
• Az I. Észak- és Közép-magyarországi Regionális Fórumot 2005. február 22-én 

tartottuk Mezıkövesden a Közösségi Házban. Elıadást tartott: Cs. Schwalm Edit, 
Veres Gábor, Molnár Ildikó, Steigauf Józsefné, Kosik István, Cseh Zsuzsanna, 
Szikszai Imre, Bay Judit és Szablyár Péter. 

• Az I. Észak- és Nyugat-Dunántúli Regionális Találkozóra 2005. május 7-én 
Fertıhomokon került sor Horváth Attila szervezésében. Elıadást tartott: Körmendi 
János ny. fıépítész, Perger Gyula megyei múzeumigazgató, Kücsán József- 
Kelemen István, Horváth Sándor megyei múzeumigazgató, Fersch Attila FHNP és 
Szablyár Péter. 

• A III. Dél-Alföldi Regionális Fórumot 2005. május 25-én tartottuk a 
szalkszentmártoni Petıfi Sándor Emlékmúzeumban Benák Katalin szervezésében. 
Aranyi János polgármester, Farkas Lajos múzeumigazgató, Lackó János megyei 
múzeumigazgató helyettes, Bárkányi Ildikó néprajz-kutató és Mercz Vince 
elıadásait Dr. Füzes Endre és Szablyár Péter tájékoztatója zárta. 

• A III. Dél-Dunántúli Regionális Tájház Találkozót 2005. június 17-én 
Magyarlukafán rendeztük Kapitány Orsolya szervezésében. Elıadást tartott Kékesi 
I. Tóbis polgármester, Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató, Begovácz Rózsa 
néprajzkutató, Sisa Béla programigazgató (KÖH), Hegyi Zsuzsa, Balázs Kovács 
Sándor néprajzkutató, Lovas Kata kézmőves-ház vezetı és Szablyár Péter a 
Szövetségrıl és a Közkincs-pályázatról. 

• A Völgységi Tájházvezetık Találkozója  Bonyhádon  2005. november 19-én 
tartottuk Szıts Zoltán bonyhádi múzeumvezetı szervezésében. Elıadást tartottak: 
Potápi Árpád, Péter Albertné és Németh Nóra és Szablyár Péter. 

 
2. Tovább építettük a kapcsolatokat a határainkon túli – magyar nyelvterületen lévı – 
tájházak, kiterjesztve a kárpátaljai és a partiumi területekre is. 

 
• Sikeresen folytatódott az együttmőködés a dél-szlovákiai és vajdasági tájházakkal. 

Ennek keretében: 
 

2005. május 6-án részt vettünk a szlovákiai „Kulturáért és turizmusért 
Társulás” „Élı néprajz és értékmegırzés” c. konferencián Búcson, ahol Dr. 
Danter Izabella: „Kulturális örökségünk a jövı távlatában” címő elıadását 
követıen tájékoztatást adtunk a térségbıl összegyőlt érdeklıdık részére a 
Tájházszövetség megalakulásának körülményeirıl, céljainkról, eddigi 
tevékenységünkrıl, ezévi programjainkról, a tervezett III. Országos találkozó 
helyszínérıl és programjáról. 
A „Hagyományok és értékek III.” címő Dél-Szlovákiai regionális fórumot 2005. 
október 13-án Párkány-Sturovoban a Párkányi Városi Mővelıdési Központ, a 
Párkányi Városi Múzeum, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság és Magyarországi 
Tájházak Szövetsége közös szervezésében tartották meg Dr. Danter Izabella  
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kitőnı szervezésében. Elıadást tartottak: Dr. Halasi Tibor Mővelıdési Központ 
igazgató, Juhász Gyula, a városi múzeum igazgatója, Dikácz Zsuzsanna – a szalkai 
tájház vezetıje, Dr. Danter Izabella elnökségi tagunk, és Szablyár Péter. 
 

A „Vajdasági magyar tájházak múltja, jelene és jövıje” címő V. szakmai 
találkozót Gomboson,   a Vajdasági Magyar Folklórközpont fennállásának 10. 
évfordulóját Szabadkán  rendezték meg 2005. november 25-26-án. A szakmai 
találkozón elıadást tartott: Nemes István polgármester, Nagy István elnök, Raj 
Rozália, Csorba Béla a temerini tájház vezetıje, Kovács István a telecskai dohány-
múzeum létrehozója, Borbás Péter (SZNM), Pál Miklósné és Szablyár Péter. A 
VMF 10 éves jubíleumi ünnepségére ünnepélyes keretek között a VMF 
székházának színháztermében került sor, melyet népmővészeti kiállítás megnyitása 
követte. 

 

Megtörtént a kapcsolatfelvétel a kárpátaljai tájházak irányában Kovács Katalinnal 
és Kész Margittal (Beregszászi Magyar Fıiskola – Nagyberegi tájház), a partiumi 
(Románia)  Érmelléken Dr. Kéri Gáspárral (Gálospetri tájház), Tót Imre és Tünde 
(Érkörtvélyesi tájház) és Bede Éva (Bogdándi tájház) egy kétnapos látogatás 
keretében, és a Székelyföldön Kovács Piroska Nénivel (Máréfalva). 

 
3. Folytatódott a Tájházi Mőhely továbbképzı programja hat képzési nap keretében a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a NKÖM támogatásával:  
 
Elsı félévben:  
 
• 2005.04.15. Szentendre - SZNM: Jeles napok (tavaszi ünnepek, karácsony, halott-

ravatalozás, lakodalom) megjelenítése a tájházi enteriırben (Témagazda: Káldy Mária 
ig.); 

• 2005.06.03. Kiskırös – Petıfi Szülıháza és Emlékmúzeum : Helytörténeti 
dokumentumok (fotók, iratok, kiadványok) győjtése, átvétele, állagmegóvása, 
dokumentálása, tárolása, kiállítása (Témagazda: Kispálné dr. Lucza Ilona igazgató) 

• 2005.07.01. Szentendre – SZNM: Iskolai csoportok fogadása, programok 
elıkészítése, demonstrációs anyagok (Témagazda: Csesznák Éva közm. vezetı); 

 
Második félévben:  
 
• 2005. 09.09. Nyíregyháza – Sóstói Múzeumfalu : Kézmőves foglalkozások 

szervezése, anyagellátása, programkínálat (Témagazda: Nagyné Bısze Katalin igh.); 
• 2005.10.14. Szenna – Szabadtéri Néprajzi Győjtemény: A település egyéb 

látnivalónak kapcsolása a tájház látogatás programjába, programkészítés, 
társszervezetek bevonása (oktatási intézmények, egyházak); ( Témagazda: Kapitány 
Orsolya eln. tag); 

• 2005. 11.23. Szentendre – SZNM: Helyi szakrális emlékek kataszterezése, 
állapotfelvétele, a szükséges védelmi teendık meghatározása, védelem (Témagazda: 
Sári Zsolt tud. titkár). 
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A Tájházi Mőhelyek képzési napjain több, mint 100 tagunk vett részt, egy-egy 
alkalommal a résztvevık száma átlagosan 17 fı volt. Délelıtt szakelıadások, délután 
gyakorlati vagy terepi munka következett. 
 
Nem sikerült elıre lépni a továbbképzés országos szakmai képzési rendszer részévé 
tétele ügyében, de talán ehhez még egy teljes éves program sikeres lebonyolítása 
szükséges.  
 

4. Nem sikerült elıre lépni egy olyan egységes kezelési terv kidolgozása témájában, amely 
valamennyi hazai tájház létesítésének, mőködtetésének és hosszú távú megırzésének 
személyi és tárgyi feltételeit, kritériumait tartalmazza. Ennek szükségességét az 
örökségvédelem-múzeumügy képviselıi vitatják, annak ellenére, hogy ennek a tájházak 
jövıje és egységes kezelése szempontjából nagy jelentısége lenne. 
 

5. Az önkormányzati fenntartású tájházak normatív támogatásának kieszközlése 
okafogyottá vált, miután az NKÖM pályázatot írt ki ezek támogatására. A 2004. évi 
pályázaton mindössze egy tájház pályázott (Endrıdi Tájház), sikertelenül. 

 
6. A turisztikai pályázatok területén nem sikerült áttörést elérni a tájházak nevesítése 

ügyében. A kiírók szerint a regionális keretek között kell pályázni. Erre 2006-ban az É-
Magyarországi régió tájházai pályázatot adnak be (szervezi H. Majnár Márti). 

 
7. Az UTAZÁS ’2005 kiállításon önálló standdal még nem tudtunk résztvenni. Az 

Aggteleki Nemzeti Park standján képviseltük a Szövetséget. 
 
8. Harmadik alkalommal vettünk részt Múzeumok majálisán, amelyet  2005. május 21-

22-én tartottak a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A Szövetség az 5. számú standon 
helyezkedett el A standot a Szövetség emblémájával, a Felpéci és a Nagytótfalui 
tájházról készített miniposzterekkel dekoráltuk. A standot jelentıs (több ezer db) 
prospektussal, szórólappal látta el az Albertirsai-, a Gyömrıi-, a Nagytótfalui-, a 
Fertıhomoki-, és a Cigándi tájház; a Mezıkövesdi Tourinform Iroda, valamint az 
Aggteleki Nemzeti Park. A reklámanyagok a második nap végéig „kitartottak” a nagy 
látogatóforgalom ellenére.  

 
A standon építette fel bemutatóhelyét Lénárt István (Kacár-tanya – Szokolya), aki 
egész napos kovács-bemutatót és korongozást tartott gyerekeknek, hatalmas sikerrel 
(egész nap sorban álltak a stand elıtt) Tábori Katalin váci fazekas társaságában. A 
szombati napon a standon négy alkalommal, a nagyszínpadon egy alkalommal  lépett fel 
a fertıhomoki KAJKAVCI tamburazenekar igen nagy sikerrel, jelentıs számú 
hallgatóságot vonzva. 

 
A standot felkeresı látogatók változatlanul kerestek és hiányoltak egy – a hazai 
tájházakat bemutató -  könyvet és országtérképet. 

 
9. A Szövetség III. Országos találkozóját szeptember 22-25. között Ócsán rendezte meg. 

2005. szeptember 23-án Ócsa város Mővelıdési központjának nagytermében egész 
napos elıadóülésre került sor, amelyen elıadást tartott ill. felszólalt: Dönti Károly 
polgármester, Dr. Füzes Endre elnök, Dr. Cseri Miklós fıigazgató (SZNM-Szentendre), 
Dr. T. Bereczki Ibolya fıigazgatóhelyettes (SZNM-Szentendre), Csiszér Dóra (NKÖM – 
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Múzeumi Fıosztály) Szablyár Péter ügyv. elnök, Dr. Szabó László fıiskolai , Pataky 
Emıke (KÖH)  

 
A délutáni ülésszak elıtt megnyílt a Mővelıdési Központ aulájában felállított „A 
tájházak megırzésének gyakorlata” c. kiállítás (Borbás Péter építész (SZNM-
Szentendre) munkája. A kiállítást Dr. Cseri Miklós fıigazgató nyitotta meg.  
A délutáni ülésszakon elıadást tartott: Kotzián Orsolya, Kövesdi Tímea,  Jakab Lászlóné 
és Papp Ágnes . Délelıtt Dr. Füzes Endre elnök ismertette a 2005-évi „Év tájháza” 
pályázat vég-eredményét, ami a Bátai Tájház gyızelmét hozta.  
A sőrő szakmai programot egy - a tájházban elfogyasztott – kitőnı bográcsgulyás 
vacsora és Berecz András mesemondó frenetikus elıadóestje oldotta fel és tette 
emlékezetessé.   
 
Szeptember 24-én autóbuszra ültünk, és egy körút során ismerkedtünk a környék 
tájházaival. Tanulságos volt mindez; az alsónémedi-, hernádi-, albertirsai-, gyömrıi 
tájház-, a dabasi Szente-kúria mindegyike más-más elemét domborította ki egy épület, 
egy tárgyegyüttes és ezek spirituális eredıjének összességérıl, tanulságos, 
gondolatébresztı módon. 

 
Albertirsán a tájházban a Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjai nagy szeretettel, és kitőnı 
ebéddel várták a már-már megfáradt csapatot. Este az ócsai Vadásztanyán a helyi 
vadásztársaság kitőnı vendégszeretetét élvezhettük. 
 
Szeptember 25-én – vasárnap – a találkozó ócsai napja következett. A tájházi gyülekezı 
után a „Madárvártát”  kerestük fel, ahol madárgyőrőzés fortélyait és azt a lenyőgözı 
precizitást tanulmányozhattuk, ahogy a fiatal önkéntes munkatársak ezt a munkát végzik. 
Innen a nemrég mőemléki jelentıségő területté nyilvánított „Öreghegyi pincesor”-hoz 
mentünk, ahol betekintést nyertünk ebbe a különleges föld alatti és föld feletti világba. A 
nap hátralévı részét a tájház „Kukorica-napja” rendezvényén töltötték a résztvevık.  
 
A találkozón 51 résztvevı regisztrálta magát. Horváth László (Hosszúpályi tájház) 
bejelentette, hogy a 2006. évi Országos találkozó rendezését vállalják. Kispálné dr. 
Lucza Ilona jelezte, hogy a 2007. évi országos találkozónak Kiskırös szívesen ad 
otthont egy szürettel kapcsolatos szakmai háttérprogrammal. Mindkét felajánlást 
köszönettel vettük. 

 
10. Elnökségi ülést az elızetes program szerint négy alkalommal tartottunk 

 
 

Sor- 
szám 

Helyszín, idıpont Résztvevık 
száma 

Meglátogatott 
tájház 

1. Cigánd; 02. 25. 7 Cigándi tájház 
2. Himesháza; 05. 31. 7 Himesházai, 

Székelyszabard, Liptód 
3. Ócsa; 08. 30. 7 Ócsa, Gyömrı 
4. Mezıkövesd; 11.29. 6 Szihalmi tájház 
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Az elnökségi és Felügyelı bizottsági tagok részvétele az elnökségi üléseken 
 
 
Elnökségi tag Cigánd Himesháza Ócsa Mezıkövesd Részvételi 

arány 
Dr. Füzes Endre elnök + + + + 100 
Szablyár Péter ügyv.eln. + + + + 100 
Andó György eln. tag - - + - 25 
Horváth Attila eln. tag + + - + 75 
Fné Benák Katalin eln.tag + - + - 50 
Jakabné Heller Anna eln. tag - + - - 25 
Kapitány Orsolya eln. tag + + + + 100 
Hné Majnár Márta eln. tag + + - + 75 
Kovács Edina eln. tag - + + + 75 
Dr. Danter Izabella eln. tag - - + - 25 
Vargáné Dócs Valéria eln. tag + - - - 25 
Részvételi arány 7/4 HK 7/4 HK 7/4 HK 6/5 HK Átl.:52,2% 
FB tag Cigánd Himesháza Ócsa Mezıkövesd Részvételi 

arány 
Tné dr. Bereczki Ibolya FB tag - + - - 25 
Sisa Béla FB tag - - - - 0 
dr. Vígh Annamária FB elnöke - - - - 0 
 
Valamennyi elnökségi ülés határozatképes volt, az elnökségi tagok átlagos részvételi aránya 
50% körül. 
 
11. A Tájházi Hírlevél 2005-ben négy alkalommal jelent meg a Nemzeti Kulturális 

Alapprogram anyagi támogatásával (300 eFt), a támogatás csökkenésével csökkentett 
oldal- és példányszámmal. A kiadott számok fı jellemzıit az alábbiakban foglaljuk össze:  

 

 TH 2004/4 TH 2005/1 TH 2005/2 TH 2005/3 Össz. 

A megjelenés 
idıpontja 

2005. január 2005. május 2005. július 2005. 
november 

 

Oldalszám 52 52 52 52  

Tanulmányok 
száma 

4 2 - 3 9 

Tájház bemutató 3 4 2 - 9 

Beszámoló 
eseményekrıl 

10 5 6 7 28 

Pályázatokról 1 1 5 1 8 

Programajánló 1 5 2 1 9 

Fotó 30 46 56 58 190 
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A Tájházi Hírlevél 250 példányban jelent meg, tagjaink ezt postai úton megkapták, a 
fennmaradó példányokat a Szövetség reklámozására használtuk fel, és eljuttattuk a 
fıhatóságokhoz, együttmőködı partnereinkhez is. 

   

12. A Szövetséggel kapcsolatos információk továbbra is elérhetık voltak a museum.hu., 
skanzen.hu honlapokon; köszönjük a lehetıséget támogatóinknak. 

 
13. A tájházak adatbázisának fejlesztése lelassult. A Tengertánc pályázati kiírásának hatására 

a tájházi szakfelügyelet adatlap-rendszere a pályázók nagy száma miatt valószínőleg 
tovább bıvült, a KÖH egy saját kialakítású adatlapon folytatott adatgyőjtést 2005-ben. 
Meggyızıdésünk, hogy egy integrált adatbázis fog érdemi elırelépést hozni, ennek 
létrehozása nem halasztható sokáig. 

14. A hazai tájházak könnyebb „megtalálását” biztosító jelrendszer (logó) elterjesztését nem 
sikerült központi pályázati forrásokból megfinanszírozni, ennek ellenére helyi 
felismerések és aktivitások következtében a házak megtalálhatósága javult. 

15.  Egy – a hazai tájházakat rögzítı Magyarország térkép, hátoldalán a házak elérhetıségi 
és egyéb fı adataival – térkép kiadására pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil 
Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiumának civil szférával 
kapcsolatos vizsgálatok, felmérések és kutatások támogatására kiírt pályázatára. 
Pályázatunkat forráshiányra hivatkozva elutasították. Ennek egy regionális – É-
magyarországi – változatát pályázzuk meg 2006-ban. 

16.  A tájházak belsı információs rendszerei javultak, több ház pályázati forrásokból 
színvonalas szórólapot, prospektust adott ki. Példa értékő a szlovák nemzetiségi tájházak 
e területen tapasztalható egységes megoldása. 

17. A tájházak vagyon- és tőzvédelmi valamint akadálymentesítési kérdéseinek 
megoldásához a Tájházi Mőhely keretében, ill. a Hírlevélben közölt szakanyagokkal 
igyekeztünk segítséget nyújtani. 

18. Az „Év tájháza” kitüntetı címet és 100 eFt pénzjutalmat ez évben a Bátai tájház nyerte 
el. A pályázat jól szolgálja a tájházak ismertségének és elismertségének ügyét, ezért 
javasoljuk a 2006. évi kiírását is. 

19. Tovább erısödött kapcsolatunk a fıhatóságokkal és szakmai társszervezetekkel, 
intézményekkel. Az NKÖM illetékes fıosztálya igényelte a Szövetség véleményét a 
„Közkincs” , a digitális tartalomfejlesztési-, ill. „Tengertánc” pályázatok kiírása 
elıtt, ill. általában a pályázati tevékenység monitorozásában, a tapasztalatok 
összegzésében. A SZNM jelentıs segítséget nyújtott a Tájházi Mőhely programjának 
szervezésében és elıadók biztosításában, helyet biztosított Közgyőlésünknek. A KÖH 
lehetıséget biztosított egy tagunk részvételére a Mőemlékvédelmi Nyári Egyetemen. 
Köszönjük a segítséget! 

20. Forrásaink bıvítésére minden lehetséges pályázati lehetıséget megpályáztunk. Így 
nyertünk el mőködési költség támogatást a NKÖM-tıl, szerény, de idıben juttatott 
támogatást III. Országos Találkozónkhoz a Pest Megyei Önkormányzattól és a 
Mővészeti és Szabadmővelıdési Alapítványtól. A Nemzeti Kulturális Alapprogram 
A 2004-es évnél szerényebb összeggel, de támogatta a Tájházi Hírlevél kiadását. 
Az NCA-hoz benyújtott mindkét pályázatunkat elutasították az ismert 
maradványképzési kötelezettség miatt (formális, valótlan indokkal). A 2005. évre kiírt 
pótkeretre ismét benyújtottuk pályázatunkat (változatlan formában és tartalommal). A 
mőködési költség-pályázat kedvezı elbírálás esetén – normatív alapon – bıven fedezte 
volna a Szövetség 2005-évi költség/bevétel különbözetét. Reklamációnkkal 
(f)eljutottunk az ICSEM miniszterig, de érdemi változást nem sikerült elérnünk. 
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21. Az év során az elnökségi tagok számos tag- és nem tag tájházat kerestek fel mind 
belföldön, mind határainkon túl. Mindkét területen nagy érdeklıdést tapasztaltunk, 
módszertani-, képzési- és együttmőködési területen. Ezeket a látogatásokat a jövıben is 
szorgalmazzuk mind országos, mind regionális szinten.  

 
A Szövetség összességében eredményes, nehéz évet zárt. Köszönet mindenkinek, aki részt 
vállalt a munkából! Köszönet támogatóinknak! Köszönet azoknak is, akik nem 
akadályozták munkánkat! 

 

 
 

Közgyőlésre várva (T. Bereczki Ibolya, Cseri Miklós, 
 Vígh Annamária; háttérben Páll István) 

 

 
 

Horváth Attila beszámolóját tartja
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelı Bizottságának  
beszámolója  a Szövetség 2006. március 18-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. Ehhez nagyban hozzájárult az is, 
hogy az Elnökség a FB-t az év során folyamatosan tájékoztatta, az elnökségi ülésekre 
meghívta, és a felmerült problémákról konzultált vele. 
 
A Szövetség a 2005-ös évben a 2005. március 19-én elfogadott munkaterve alapján 
folytatta tevékenységét. Sikerült erısíteni a Szövetség  regionális jellegét, amit jól 
sikerült Regionális találkozók fémjeleznek. Ezek a programok a szakmai elemeken 
túlmenıen a kapcsolatteremtésben is jelentısek, alkalmat adnak a régióban mőködı 
múzeumok és a szakfelügyelet képviselıivel történı kapcsolatfelvételre. 
 
Sikeresnek ítélhetı a határokon túli magyar nyelvterületi tájházakkal történt 
kapcsolatfelvétel, mind az öt relációban (Szlovákia, Kárpátalja, Partium, Erdély,  
Vajdaság) kialakultak azok a személyes kapcsolatok, amelyek hídfıt képezhetnek 
abban az irányban. Örömteli, hogy a Tájházi Mőhelyt és az Országos találkozót is 
rendszeresen felkeresik a határokon túli területekrıl. 
 
A NKÖM és a SZNM által támogatott Tájházi Mőhely 6 képzési napján átlagosan 17 
fı vett részt. A képzési program egyértelmően folytatásra és továbbfejlesztésre 
érdemes! 
 
Az UTAZÁS 2005 és a Múzeumok majálisán való részvétel segítette a Szövetség 
ismertté tételét, létszámának bıvítését. 
 
A Szövetség III. Országos találkozója jól szervezett, szakmailag értékes 
programokkal várta a lehetségesnél talán kevesebb résztvevıt. Ez a találkozási forma 
bevált, lassan kialakul a törzsközönsége. 
 
Az elnökségi ülések jól szolgálták a Szövetség operatív irányítását, a mőködtetés 
feltételeinek meghatározását. Változatlanul problémás, hogy a résztvevıknek utazási 
költségtérítést 2005-ben sem tudott a Szövetség biztosítani. 
 
A Tájházi Hírlevél rendszeresen és idıben  megjelent, jól szolgálta a tagság és a 
Szövetség partnereinek tájékoztatását. A kiadáshoz szükséges pályázati támogatást 
2006-ra is meg kell szerezni. 
 
Az „Év tájháza” cím ma már rangot jelent, a pályázati rendszer folytatása célszerő. 
 
Örvendetes volt, hogy a Szövetség képviselıi aktívan részt vehettek a NKÖM 
Közkincs- és Tengertánc pályázati kiírásainak elıkészítésében és az utólagos 
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monitorozásban. Nagyban növelte a Szövetség elfogadottságát a Tengertánc pályázat 
tájházi alfejezete és az ehhez szükséges szakmai ajánlás akkreditálása. 
 
A Szövetség egyetlen neuralgikus pontja mőködésének  finanszírozása volt. A 
Nemzeti Civil Alapprogram pályázatának elutasítása méltatlan volt a kiíróhoz, 
megrendítette a Szövetség gazdálkodását. Bízunk abban, hogy a 2005. évre kiírt 
pótkiírás eredményes lesz, és ez részben kompenzálhatja a tavalyi veszteségeket. 
 
 
 
 
Szentendre, 2006. március 18. 
 
 
 
 
Sisa Béla sk  T. dr. Bereczki Ibolya sk  Dr. Vigh Annamária sk 
az FB tagja   az FB tagja    a FB elnöke 
 
 
 

 
 
 

Dr. Vígh Annamária a Felügyelı Bizottság beszámolóját ismerteti 
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MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 

 
költségterve 2006. évre 

(az elızı évi terv és tény és az ez évi terv bemutatásával) 
 

 
 

  
� a Nemzeti Civil Alapprogram 2005.évi pótkeretére beadott pályázatból 
    (erre csak 2005. december 31-ig felmerült költségek számolhatók el!) 

 �� a Nemzeti Civil Alapprogram 2006.évi pótkeretére beadott pályázatból 
 ��� mőködési költség támogatás  
 x Titkárság mőködtetésében 21.970 km gépkocsi-használat 
 xx Ebbıl 12x5eFt mobil telefon használat 
 

 2005. évi 
terv (eFt) 

2005. évi 
tény (eFt) 

2006. évi 
terv (eFt) 

Kiadások 
Személyi juttatások 1.980 - - 
Járulékok  - - 
ebbıl:Tb járulék 574,- - - 
ebbıl : munkaadói 
járulék 

59,- - - 

Dologi  és egyéb 
kiadások 

 112,- 115,- 

anyag és készl. 
beszerzések 

350,- 268,- 280,- 

szolgáltatások 0 301,- 320,- 
közüzemi díjak 120,- - - 
szállítás, utazás 250,- 51,- 60,- 
telefon, postaxx 200,- 257,- 272,- 
egyéb folyó kiadás 200,- 2.542,-x 2.694,- 
egyéb kiadások 1.000,- 104,- 259,- 

Kiadások 
összesen 

4.733,- 3.635,- 4.000,- 

Bevételek 

Tagdíjbevételek 950,- 1.206,- 1.200,- 
Alaptev. mők. 
bevételei 

120,- 606,- 1.000,- 

Pályázat útján 
elnyert támogatások 

3.863,- 750,- 1.237,-���� 

1.200,-�������� 

600,-������������ 
Bevételek összesen: 4.933,- 2.562,- 5.237,- 
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2006. évi munkaterve 
(készült a Szövetség 2006. évi tisztújító Közgyőlésére) 

 
A Szövetség alapszabályában foglalt célkitőzéseinek és mőködése elsı három 
évének tapasztalatai alapján az alábbi feladatokat tőzte maga elé: 
 

1. Folytatni kell a regionális és nemzetiségi fórumok szervezését, 
megismertetve a régió tájházait a Szövetség tevékenységével, céljaival, a 
régió múzeumi, örökségvédelmi és idegenforgalmi szervezeteivel, 
erısíteni a személyes-szakmai kapcsolatokat. 

2. A határainkon túli magyar nyelvterületi tájházakkal tovább kell erısíteni 
a kapcsolatokat, lehetıséget kell biztosítani a képzési programokba és 
rendezvényeinkhez történı bekapcsolódásuknak, rendezvényeinknek át 
kell lépni a határokat.  

3. Folytatni kell a Tájházi Mőhely képzési programját a tagságot legjobban 
foglalkoztató témakörökben, különös tekintettel a sikeres pályázati 
részvétel elısegítésére. 

4. Fokozni kell a segítséget a tájházak idegenforgalomba történı integrálása 
területén, a minimális feltételek megteremtése (infrastruktúra, idegen 
nyelvőség) területén. 

5. Egyöntető megjelenéssel részt kell venni a tájház-mozgalom 
népszerősítését biztosító tömegrendezvényeken (Múzeumok majálisa) és 
szakkiállításokon (UTAZÁS ’2006). 

6. Meg kell szervezni a Szövetség IV. Országos találkozóját, melynek 
tervezett helyszíne ez évben a Debrecen melletti Hosszúpályi. 

7. Négy alkalommal elnökségi ülésen kell áttekinteni az idıszerő 
feladatokat, az ülésekrıl a tagságot tájékoztatni kell (Tájházi Hírlevélben). 
Az elnökségi ülések tervezett idıpontjai: 

 
   2006. február 10-11. Liptód  
   2006. május 12.  Gyömrı 
   2006. szeptember 15. Nyíregyháza 
   2006. november 24. Galánta 
 

8. A Tájházi Hírlevelet – az NKA és az edelényi tájház támogatásával négy 
alkalommal kell megjelentetni. Az egyes füzetekben tájékoztatni kell a 
tagságot az aktuális eseményekrıl és pályázati lehetıségekrıl, meg kell 
jelentetni a Tájházi Mőhelyen elhangzott elıadások szerkesztett 
változatait. 

9. Fokozni kell ez elektronikusan terjeszthetı információkat, ismertté 
téve a Szövetség munkáját, célkitőzéseit, a csatlakozás feltételeit 
(www.museum.hu; www.skanzen.hu). 
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10. A tájház-hálózatot bemutató és népszerősítı anyagot regionális keretek 
között, pályázati támogatással meg kell jelentetni. 

11. Biztosítani kell szakértıi segítség nyújtását a házak mindennapi 
problémái, ill. pályázataik szakszerő elıkészítése céljából. 

12. Az „Év tájháza” pályázatot ebben az évben is ki kell írni. 
13. Erısíteni kell az együttmőködést a fıhatóságokkal és szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel (NKÖM, KÖH, SZNM, ICOMOS, 
Pulszky Társaság, ICOM MNB). 

14. A Szövetség gazdálkodásában idıben meg kell teremteni a pénzügyi 
egyensúlyt, a személyes kölcsönökkel történı finanszírozás gyakorlata 
nem folytatható. 

15. Folytatni kell a tájházak és a mőködtetı szervezetek (Önkormányzatok, 
alapítványok, egyesületek) látogatását és személyes kapcsolatok 
kiépítését. A Szövetség szervezettsége (taglétszám növelése) ezen az úton 
biztosítható. 

 

 
 

Kovács Edina hozzászólása… 
 

 
 

Jakabné Heller Anna a német nemzetiségi tájházakról
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BESZÁMOLÓ 
A MAGYARORSZÁGI TÁJHÁZAK SZÖVETSÉGE DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓJÁNAK  

2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL 
-  Fuchszné Benák Katalin - 

 
 

 
 
Tisztelt Közgyőlés! 
 
Ez évi beszámolóm szorosan kapcsolódik az elızı évben készített 
elıadásomhoz. Azt is mondhatnám, hogy visszatekintek most egy kicsit, hogy 
jobban lássuk, mennyit haladtunk elırébb, esetleg maradt-e minden a régi, 
egyáltalán elmozdultunk-e a holtpontról? Bízom abban, hogy elmozdultunk 
arról a bizonyos holtpontról, s egy kicsit tovább is léptünk! 
Nézzük tehát, mi is történt az elmúlt idıszakban a dél-alföldi régióban! 
E területen jelentıs a szlovák tájházak, győjtemények tevékenysége, mely 
szorosan hozzátartozik régiónk kulturális örökségéhez. Ez a megállapítás ma 
ugyanúgy érvényes, sıt! Régiónkban a békés megyéhez tartozó tájházak 
meghatározóak, s ha egy képzeletbeli térképet rajzolnánk, akkor kimutathatóan 
is itt találkoznánk a legtöbb tájházzal. 
 
2003-ig visszatekintve nemcsak mennyiségi változást tapasztalhatunk a tájházi 
szövetséghez való csatlakozások során, hanem tartalmában is.  
Egyre több tájház, győjtemény kezelıje ismeri meg a régió, ország területén 
mőködı intézményeket, mely nagyon jó lehetıség a tapasztalatok kicserélésére, 
szakmai továbbképzésükre. 
 
Régiónkban az elsı fórumon, az elsı lépéskor (Mindszent) is nagy érdeklıdést 
mutatott a szakma, de a második (Hódmezıvásárhely) fórumhoz viszonyítva 
igen szerénynek mondható. A szakmabeliek itt tanúsítottak legnagyobb 
aktivitást.  
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A harmadik fórum (Szalkszentmárton) már megjelenésében is más volt, mint az 
elızıek, hisz a találkozó helyszíne nagyban befolyásolja a közösségi program 
megjelenését. Eddig ez volt a legünnepélyesebb, hisz nem egy egyszerő fórum 
volt, hanem emlékezés is a nagy magyar költıre, Petıfi Sándorra. 
„A fórumokon nemcsak a mindennapi munkánk során bennünket foglalkoztató 
kérdésekben, problémáinkra választ keresı szakmai elıadásokat hallgathattunk 
meg, hanem új és új kapcsolatok jöttek, jönnek létre. Sokszor e kapcsolatoknak 
köszönhetı némely helyileg problematikusnak tőnı kérdésre a válasz, hisz a 
fórumokon ki tudjuk cserélni gondolatainkat, az általunk győjtött tapasztalatokat 
tovább tudjuk adni. Mondhatják, ahány ház, annyi szokás, ami igaz is, de 
sokszor elıfordul, hogy egy jó ötlet alapja lehet a máshol hallott, látott példa. 
Nagy szükség van ezekre a fórumokra, tájházi és győjteményi látogatásokra, 
hisz a tapasztalatok azt mutatják, van még mit tenni. Sıt az sem túlzás, ha azt 
mondom – legalábbis a dél-alföldön, a bıség szarujából sem részesül a kultúra 
oly mértékben, hogy mindannyiunk megelégedésére, szakmai szempontok és a 
történeti hitelességnek megfelelıen tudnánk mőködtetni tájházainkat, 
győjteményeinket. 
Azt tapasztalom, mindenhol igyekeznek a győjtemények gondozói, fenntartói 
lehetıségeik szerint egyre többet tenni, adni, de még mindig kevés, mely által 
mi igen sokszor nehéz csatákat vívunk. Nem kell felsorolásba bocsátkoznom, 
mindenki érzi, látja a maga gondját.” 
 
Lehet, hogy túl hosszú az elızı évi beszámolómból vett részlet. Mégis, idéznem 
kellett, hisz ez még most is állja a helyét! 
 
Nagy öröm azonban, hogy az elmozdulás jele mutatkozott a múlt esztendıben 
is, s nem egyedi esetrıl van szó, értem ez alatt azt a tendenciát, hogy a 
fórumainkra nem csak a tájházasok, múzeumosok jönnek el, hanem egyéb 
érdeklıdık is, - elmondásaik szerint ugyanis – az ott elhangzó elıadások 
érdekesek más szakemberek, érdeklıdık számára is.  
Sıt, ezen túl mennék! Más régióból is szívesen átjönnek ilyenkor szomszédolni! 
S ha már más nem is történne, csak elmondanánk egymásnak a gondjainkat, 
örömeinket, már akkor is hasznosak lennének ezek a találkozások. De nem csak 
ez történik, hanem nagyon komoly vita, erıfeszítés mutatkozik egy-egy 
problémás eset megoldása érdekében, melyre közösen próbáljuk keresni a helyes 
utat! 
 
Mint a dél-alföldi régió „központja”, megszerveztük, hogy igény esetén a közös 
útvonalat érintıket a mindszenti önkormányzat kisbuszával elvisszük a 
regionális vagy országos fórumra. Néhányan éltek is ezzel a lehetıséggel. 
 
Megszerveztük, hogy a régió területérıl, aki igényelte, a Csongrád Megyei 
Múzeumigazgatóság közremőködésével megkérjük a leltárkönyveket a 
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minisztériumból. Aki igényelte, annak Bárkányi Ildikó, a Csongrád Megyei 
Múzeum néprajzi osztály vezetıje le is igazolta, hitelesítette az új 
leltárkönyveket. 
 
Szakmai napot tartottunk az új elıírások ill. a győjtemények kezelésére 
vonatkozó ismereteink gyarapítása érdekében. Jegyzet biztosítása a 
résztvevıknek s igénylıknek. Erre a szakmai napra nem csak tájházak, hanem 
egyéb győjtemények képviselıit is szeretettel fogadtuk. 
 
Régiónkból többen részt vettek a Tájházi Mőhely foglalkozásain, melyet a 
szentendrei skanzen szervezett, s nagyon sok érdekes, hasznos ismerettel látta el 
a hallgatókat. 
 
Felhívást tettünk közzé, hogy a térségben mőködı tájházakat, győjteményeket 
összegyőjtsük. Célunk, egy olyan tájékoztató készítése, ahol a régió tájházait, 
győjteményeit az érdeklıdı együtt láthatja.  
 
Régiónkhoz kapcsolódik a határmenti együttmőködés, melynek keretén belül 
a romániai és jugoszláviai muzeális intézményekkel szoros kapcsolatot tartunk 
fenn (Érmindszent – Ady Endre – Ady szülıháza és emlékmúzeum, 
Nagybecskerek-Muzslya, Szabadka. Fórumainkat jelenlétükkel megtisztelik, 
kicseréljük tapasztalatainkat és szerény lehetıségeinkhez mérten segítjük 
egymást. 
 
Az évente megrendezésre kerülı fórumon olyan témákat igyekeztünk 
megvitatni, melyek a legtöbb győjtemény kezelıjét érinti, s törekedtünk, hogy 
minél több aktuális információt juttassunk el tagjainkhoz. Készítettünk egy 
szakmai emlékeztetıt, melyet eljuttattunk az érdekeltekhez. A teljesség igénye 
nélkül megemlítenék néhány elıadást, melyek a fórumok alkalmával hangoztak 
el a megyei helyzetképek mellett, melyet az aktuális terület megyei 
múzeumigazgatóság munkatársa mutatott be. 
 

• Szélmalmok Csongrád megyében 
Ea. Ozsváth Gábor néprajzkutató 

 
• A dél-alföldi régió tájházainak helyzete országos viszonylatban 

Ea. Fuchszné Benák Katalin regionális képviselı 
 

• Egy önerıbıl megvalósított tájház elsı évtizede 
Ea. Szablyár Péter, a Magyarországi Tájházak Szövetségének titkára 

 
• Múzeumok és tájházak az ország legnagyobb megyéjében 
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Ea. Laczkó János, a Kecskeméti Katona József  Múzeum 
igazgatóhelyettese 

 
• Tájházak mőködési engedélyeinek megszerzése, mőtárgyvédelem 

Ea. dr. T. Bereczki Ibolya, a szentendrei Skanzen fıigazgató helyettese 
 

• Múzeumok és tájházak: Bács-Kiskun megye távlati célja, terve 
Ea. Laczkó János, a Katona József Múzeum igazgatóhelyettese 

 
• A Magyarországi Tájház Szövetség szerepe 

Ea. Füzes Endre, a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöke 
 

• A szalkszentmártoni Múzeumbaráti Kör 
Bemutatja a házigazda: Farkas Lajos 
A Petıfi Sándor Emlékmúzeum vezetıje 

 
• Tájházak, győjtemények anyagának állagmegóvása, a praktikus 

tanácsokat közreadja: Bárkányi Ildikó, a Csongrád Megyei Móra Ferenc 
Múzeum néprajzi osztályának vezetıje 

 
Megízlelhettük a helyi, tájjellegő ételeket: 

• Krumplistarhonya csörögével 
• Vásárhelyi halászlé vörös borral 
• Kemencés-tepsis, túrós csusza „laska tésztával” 
• „Erdélyi lepény” és rétes 
• birkapaprikás 
• „örömkalács” az albertirsai Nyugdíjas Klub és Tájház ajándéka (fonott 

kalács, közepén alma, búzakalásszal és piros muskátlivirággal díszítve) 
Tájház nézıben és helyi nevezetességek megtekintése: 

• Vásárhely, Árpád Utcai Tájház és katonai szállás 
• Csúcsi Fazekasház 
• Erzsébet-úti szélmalom 
• Helytörténeti Győjtemény tájházi funkciókkal Mindszenten 
• Kegyeleti Emlékpark 
• İsi révátkelı a Tiszán 
• 200 éves katolikus templom Mindszenten 
• Petıfi Sándor Emlékmúzeum Szalkszentmárton 
• Petrovics mészárszék 

 
Terveink szerint 2006-ban Gyomaendrıdön tartjuk a soron következı 
fórumot, ahol hosszú hétvégi program várja az érdeklıdıket. 
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A régióban vagy a régiónkkal szoros határmenti kapcsolatban álló 
kistelepüléseken járva – a szegényes világ ellenére – sok-sok értékkel 
találkoztam. Ezekre legtöbbször nincs, vagy csak nagyon kevés önkormányzati 
fedezet áll rendelkezésre, melyet civil szervezetek, alapítványok létrehozásával 
próbálnak a jóhiszemő mecénások átmenteni az utókor számára. Legutóbbi 
„felfedezésem” Mélykúton, a Szvetnyik Joachim neves restaurátor szülıháza és 
mőhelye, melyet alapítvány vett pártfogásba. Ha valaki arra jár, szívesen 
ajánlom figyelmébe, hogy látogassa meg a fı utcából nyíló emlékházat, ahol 
nagy szeretettel és ıszinte lelkesedéssel fogadják a látogatót. 
 
S hogy elmozdult-e a tájházak ügye a holtpontról, ill. régiónkban is 
megmozdult-e valami, elsısorban Önök a megmondhatói. Ennek ellenére 
engedjék meg, hogy néhány konkrétummal alátámasszam az érvelésem.  
 
Meg kell említenem az annyit vitatott Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt is. 
Mindezt azért, mert nagyon hasznosnak vélem kikérni szakemberek véleményét 
egy ügy kapcsán, történetesen egy felújítás vagy bıvítés során. Jóllehet, nem 
mindig értünk egyet, de nagy hasznát vehetjük tanácsaiknak s behatárolt 
lehetıségeiken keresztül eljuttatott anyagi támogatásuknak.  
Mindenképp pozitív változás állt be, országos viszonylatban, hisz a Tengertánc 
pályázati kiírással szembetőnı odafigyelésnek lehetünk a részesei. Ezen 
odafigyelésnek gyümölcse érhet be régiónkban is a sikeres pályázatok 
megvalósulásával. És ne legyünk szerények, egy kicsit nekünk, 
mindannyiunknak köszönhetı, akik szervezettségünkkel láttatjuk 
feljebbvalóinkkal, hogy itt vagyunk, hogy jogos jussunkat akarjuk védeni. S 
öröm érezni, próbálnak segítı kezet nyújtani nekünk, kis tájházaknak, hogy 
lámpásaink tovább ragyoghassanak.  
Ugye, Önök is egyet értenek velem, amikor az Önök nevében is megköszönöm a 
szentendrei skanzennek, mint intézménynek a nekünk nyújtott támogatásukat, s 
irányunkban tanúsított bizalmát, segítségét. 
 
Noha a mi szövetségünk civil szervezıdés, és örökös anyagi gondokkal küzd, 
ami nem újdonság a kultúra területén, mégis szép dolgokat vitt véghez. Úgy 
gondolom, hogy a fent leírtak is magukért beszélnek. 
S ha egy kicsivel több lehetıség adódna, mennyivel többet lehetne segíteni az 
értékes győjtemények megmentésében, mely nagyon sokszor nem kizárólag 
pénzen, hanem emberi hozzáálláson múlik. 
 
Engedjék meg, hogy képletesen szólva fejezzem be évértékelımet: 
Bízom abban, hogy a tengertánc során „könnyő lesz Katát is táncba vinni, 
mármint a fenntartókat”, s egy vidám, boldog lakodalmat ülhetünk a program 
befejeztével, amint megújulhat tengernyi kis tájház, erıt adva másoknak is! 
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Részemrıl boldogan zárom le az elmúlt idıszakot, hisz azon túlmenıen, hogy 
kedves barátokra leltem, szakmailag mérhetetlen tapasztalatra, 
elkötelezettségre tettem szert a magyar nép tárgyalkotó és szellemi kultúrájának 
ápolása során. 
Köszönöm hogy megtiszteltek bizalmukkal, köszönöm, hogy együtt 
dolgozhattam Önökkel!  
Mindannyiójuknak jó egészséget és sok boldogságot kívánok! 
 
 
 
 

 
 

Andó György 

 
 

Kapitány Orsolya 
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MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 
2005. évi 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 
 

 
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, 
- a világháló segítségével az érdeklıdıket  a szakterület újdonságairól, a 

szakmai kérdésektıl a pályázati lehetıségekig informálta tagjait; 
- 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. 

 

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

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

- A Pest Megyei Önkormányzat Kulturális Alapjától 50 eFt-t a III. Országos 
találkozó megszervezéséhez. 

 
3. A Szövetség vezetı tisztségviselıi részére a Szövetségtıl 2005. évben kifizetés nem 
történt. A Szövetségnél munka-viszonyban senki nem állt. 

 
Jósvafı, 2006. február 26. 

Dr. Füzes Endre  Szablyár Péter  
                                                  elnök sk.          ügyv. elnök sk 
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A Tájházszövetség közhasznú egyszerősített éves 
beszámolójának 

mérlege 

 

2005. év   
    

    
 Tárgyév eFt   

A. Befektetett eszközök 0   
B .Forgóeszközök 40   

II.Követelések    
IV.Pénzeszközök 40   

C. Aktív idıbeli elhatárolások 0   
ESZKÖZÖK /AKTÍVÁK/ ÖSSZESEN 40   

    
D. Saját tıke -1944   
I.Induló tıke 598   

II.Tıkeváltozás -1469   
V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl -1073   

E. Céltartalékok 0   
F. Kötelezettségek 1984   

II.Rövid lejáratú kötelezettségek 1984   
G. Passzív idıbeli elhatárolások 0   

FORRÁSOK /PASSZÍVÁK/ ÖSSZESEN 40   

    
    
    

A Tájházszövetség közhasznú egyszerősített éves 
beszámolójának eredménykimutatása 

2005. év   

    
    

 Tárgyév eFt   

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2562   
2.Pályázati úton elnyert támogatás 750   

3.Közhasznú tevékenys.bıl származó bevétel 186   
4.Tagdíjból származó bevétel 1206   

5.Egyéb bevétel 420   
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0   

C. Összes bevétel 2562   
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3635   

1.Anyagjellegő ráfordítások 3526   
3.Értékcsökkenési leírás 5   

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0   
F. Összes ráfordítás 3635   

J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -1073   
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Dr Danter Izabella tájékoztatója a szlovákiai magyar tájházakról 
 

 
 

Dr Cseri Miklós a tisztújítás levezetı elnöke 
 

 
 

Hosszúpályi küldötteinek tájékoztatója 
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A hazai tájház mozgalom sikertörténete… 
 

 
 

Kihirdették a Tengertánc program pályázati eredményeit 

 
 
Bozóki András kulturális miniszter 2006. március 16. sajtótájékoztatón 
számolt be a népi kultúra támogatására létrehozott program pályázati 
eredményeirıl. 

 

 

Különösen nagy számú, összesen 829 pályázat érkezett a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma 2005 decemberében meghirdetett Tengertánc 
programjára. A 175 millió forintos pályázati keretbıl végül 302 pályázat 
támogatásáról döntött a tárca. Az eredményhirdetés sajtótájékoztatóján 
Bozóki András miniszter beszámolt a könnyőzenei és a közösségi klubéletet 
fejlesztı program, a PANKKK újdonságairól is, valamint miniszteri elismerı 
okleveleket adott át.  

A Tengertánc program négy pályázatán összesen 302 db pályázat nyert 175 
millió forint támogatást, az ország közel 200 településén.  

A népi kultúrát megırzı és megújító alkotóközösségek támogatására kiírt 
pályázat rendelkezett a legnagyobb kerettel: 232 helyi alkotó közösség, 
mőhely, táncház, civil szervezıdés illetve klub pályázati programjainak 
megvalósítására összesen 90 millió forintot ítélt meg a kulturális tárca.  

A magyarországi tájházak infrastruktúrájának megújítására és 
eszközfejlesztésére kiírt 50 millió forintos pályázati kereten 50 szervezet 
osztozkodik, annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak az aktív 
népmővészeti és hagyományırzı közösségi tevékenységek beindítására, a 
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már meglévık folytatására, befogadására, illetve közösségi terek 
mőködtetésére.  

A kiemelkedı népzenei tehetségek, együttesek promóciójára kiírt 10 millió 
forintos pályázatának nyertese a Hangvetı Társulás Kft., amely számos hazai 
zenekar és népzenei együttes alkotásait jelenteti meg folyamatosan.  

A kulturális minisztérium 25 millió forintban határozta meg a modern népi 
kultúra tudásbázisának erısítésére, ismeretanyagának bıvítésére kiírt 
pályázati keretet, amit 19 nyertes pályázó között osztott szét. A pályázat célja 
a helyi történeti emlékezet, a szellemi és tárgyi népmővészeti győjtések, 
valamint a folklór ismeretanyag digitalizálása, illetve az archivált tudásanyag 
és a kapcsolódó tudományos kutatások eredményének széles körő 
közzététele.  

 

A Tengertánc II. pályázaton az alábbi – szövetségi tag – tájházak pályázatait 
díjjazták: 

 
Bátai tájház, Heimatmuseum Himesháza, Mindszenti közösségi szintér, 
Békési tájház, Mecseknádasdi tájház,  Mezıcsáti tájház, Gyomaendrıdi 
tájház, Békéscsabai szlovák tájház, Vértesszılısi tájház, Nagytótfalui 
Iskolatörténeti kiállítás, Kiskörösi Szlovák tájház, Fertıhomoki tájház, 
Felpéci tájház, Somogyszob – Vilma háza, Cigándi tájház, Abodi tájház, 
Dunapataji tájház, Hosszúpályi tájház, Debrecen – Tímártörténeti kiállítás, 
Vas megyei Múzeumok Igazgatósága, Tápi tájház, Füzéri tájház, 
Beregdaróci tájház, Orfúi fonó, Ócsai tájház, Bátaszéki tájház, Sarródi 
tájház, Vörsi tájház, Mezıkövesd – Kis Jankó Bori emlékház. 
 

Gratulálunk! 
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Tájházi Mőhely 2006 
 

 

 
Tájházi Mőhely 2006/1. – 2006. február 24. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Szentendre 

 

 
Kezdjük az alapoknál…. 

 
 

Program 
 

9.45   Regisztráció 
10.00- 10.30 Helytörténeti győjtemény, tájház, faluház, tájmúzeum, 

falumúzeum -  Szablyár Péter 
10.30-11.00 Az épület kiválasztástól a házavatóig -   vásárlás, felmérés, 

szakvélemények beszerzése, védetté nyilvánítás, program a 
felújításra, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, átadás -  T. dr. 
Bereczki Ibolya 

 11.00-11.30 Egy tájház sajátosságai (múzeumi funkciók, védelem, 
akadálymentesítés, az adottságok tisztelete és kritikája)- 

 Román Árpád 
11.30-12.15 A „Tengertánc” pályázat – tanulságok, tapasztalatok -  T.dr. 

Bereczki Ibolya, Szablyár Péter 
12.30          Ebéd 
13.00 – 13.30 A mőködési engedély megszerzésének feltételei, lépései  - Csiszér 

Dóra 
13.30 – 14.00 A győjteményalapítást megelızı győjtımunka (mit, mennyit, 

hogyan, hová? )- Batári Zsuzsanna 
14.00 – 15.00 Gyarapodási napló, leltározás elıkészítése, leltározás, 

digitalizálás - Dr. Kemecsi Lajos 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
közös továbbképzési programja 

Házigazda:  T. dr Berecki Ibolya fıigazgatóhelyettes 
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Szemelvények az elıadásokból 
 

A mőködési engedély megszerzésének feltételei, lépései 
- Csiszér Dóra tanácsos ( NKÖM Múzeumi Fıosztály) 

 
Kulturális javakat – a régészeti leletek kivételével – Magyarországon bárki 
győjthet és birtokolhat, illetve az általa létrehozott győjteményét (hiszen 
magántulajdonról van szó) szándéka szerint bemutathatja, illetve más módon 
elérhetıvé teheti. 
A muzeális intézményekre vonatkozó alapvetı elıírásokat, szabályozásokat az 
1997. évi CXL. törvény tartalmazza. E jogszabály 39 §-a kimondja, hogy 
Magyarországon bármely jogi vagy természetes személy alapíthat muzeális 
intézményt, ahhoz azonban, hogy hivatalosan is azzá váljon, miniszteri 
engedély, azaz mőködési engedély szükséges. Természetesen mőködési 
engedély nélkül, úm. nem hivatalosan is fenntarthat bárki győjteményt, 
kiállítóhelyet vagy éppen tájházat. Joggal felvetıdik tehát a kérdés, hogy akkor 
mire jó a muzeális intézményi mőködési engedély, szükséges-e egyáltalán 
erıfeszítéseket tenni ahhoz, hogy hivatalosan is muzeális intézménnyé váljunk. 
Úgy gondolom, hogy erre a kérdésre egyértelmően igennel válaszolhatunk, és 
ezt a kijelentést a következıkben néhány szakmai érvvel is megpróbálom 
alátámasztani. 
Mindenekelıtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a közérdekő kulturális javak a 
muzeális intézményekben fokozott védelemben részesülnek. Ez az elsı és 
legfontosabb szakmai érv amellett, hogy a mőködési engedély megszerzéséhez 
szükséges feltételek teljesítése nem hiábavaló. Ugyanis mindazon mőtárgyak 
köz számára történı megırzése és bemutatása nem érvényesíthetı, amelyeket 
nem hivatalosan mőködı győjteményekben, kiállítóhelyeken vagy éppen 
múzeumokban ıriznek. Felmerülhet tehát annak a veszélye, hogy ezen 
mőkincsek áldozatául esnek a tulajdonos érdekeinek, és ezáltal múltunk és 
jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, nemzeti és egyetemes kulturális 
örökségünk részei tőnnek el véglegesen. A muzeális intézményekben ırzött 
mőtárgyakra számos olyan kötelezı jogszabály és elıírás vonatkozik, amelynek 
célja éppen ennek a kivédése, a közérdekő mőtárgyállomány több szempontú 
védelme és közkinccsé tétele. 
Elsıként szeretném említeni ezen jogszabályok közül a muzeális 
intézményekben ırzött mőtárgyak nyilvántartásának jelentıségét, melyet 
részletesen 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet szabályoz. A megfelelı 
mőtárgynyilvántartás azért kiemelt fontosságú, mert a muzeális intézmények 
leltárában szereplı kulturális javak korlátozottan forgalomképesek, vagyis 
elidegenítésükhöz miniszteri engedély szükséges. A beleltározott mőtárgyakkal 
tehát a győjtemény tulajdonosa nem rendelkezhet szabadon, nem értékesítheti 
kedve szerint. 
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Szintén miniszteri engedély szükséges a mőködési engedéllyel rendelkezı 
muzeális intézmények megszüntetéséhez. Ilyen esetekben kiemelt szempontként 
jelentkezik a mőtárgyállomány sorsának megnyugtató rendezése (pld. letétbe 
helyezése egy másik muzeális intézményben). 
Fontos még megemlíteni a muzeális intézményekben ırzött mőtárgyak külföldi 
kivitelének korlátozását (17/2001. (XII.28.) NKÖM rendelet). Állandó kiviteli 
engedély ugyanis nem adható ezen kulturális javakra, ideiglenes kiviteli 
engedély pedig csak abban az esetben, ha az valamilyen kulturális vagy 
tudományos célt szolgál (pld. kiállítás). A kiviteli engedélyt a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal adja ki a szükséges dokumentumok birtokában, 
melynek része a magyarországi muzeális intézményeket szakmailag felügyelı 
kulturális tárca Múzeumi Fıosztályának hozzájárulása is. 
Ide sorolhatók még mindazon elıírások, melyek a mőtárgyak megırzésének 
feltételeire, tudományos feldolgozására és hozzáférhetıségének biztosítására 
vonatkoznak. Mindezek vizsgálata része az engedélyezési eljárásnak, ezért 
bıvebben ott lesz szó róla. 
 
Fontos meglátni mindezen szabályozások mögött azt, hogy ezek nem pusztán 
öncélú, bürokratikus rendelkezések, hanem a nemzeti kulturális örökség iránti 
felelısségérzetbıl fakadó, a győjtemények stabilitását védı elıírások. Ezért úgy 
gondolom, hogy mindenki, aki felelısséggel és elırelátóan gondolkodik a 
rábízott tárgyi örökség sorsáról, szükségesnek érzi ezen korlátok betartását, 
illetve betartatását. 
Talán ebbıl a megvilágításból átértékelıdik a muzeális intézményi mőködési 
engedély létjogosultsága. 
És még egy érv a mőködési engedély mellett: állami költségvetési támogatás 
csak a mőködési engedéllyel rendelkezı muzeális intézmények számára adható. 
 
Most pedig lássuk, hogy milyen feltételek teljesítése szükséges a muzeális 
intézményi mőködési engedély kiadásához. 
A feltételrendszernek 4 olyan alapvetı eleme van, amelyet az engedélyt kiadó 
minisztérium, illetve az engedélyezési eljárásban felkért szakfelügyelı vagy 
területileg illetékes megyei múzeum szakembere vizsgál. Ezek a következık: a 
győjteményi anyag, a győjteménynek helyet adó épület infrastruktúrája, a 
szakemberekkel való ellátottság, a fenntartáshoz szükséges pénzügyi forrás 
megléte. 
Az elsı tehát maga a meglévı győjteményi anyag. Nem minden tárgyegyüttes, 
kollekció rendelkezik ugyanis a társdalom vagy az adott közösség egésze 
szempontjából kiemelkedı, megırzésre érdemes muzeális értékkel. 
Elıfordulhat, hogy a győjtemény csupán a tulajdonos, a győjtı személyes 
kötıdése, érzelmi attitődje miatt értékes, ez azonban nem egyenlı a muzeális 
értékkel. Szintén nincsen muzeális értéke egy olyan kollekciónak, amelyben a 
tárgyak között nincsen semmilyen kontextus; természetesen elıfordulhat, hogy 
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egy-egy tárgy a győjteményen belül kiemelkedı értékkel bír, de egy 
rendszertelenül, szakszerőtlenül győjtött kollekciónak nincsen tudományos 
értéke, ezért annak egészére nem adható ki mőködési engedély. (A győjtemény 
egy-egy arra érdemes tárgya kaphat védettséget.) A győjtemény minıségét az 
engedélyezési eljárásba bevont szakfelügyelık, illetve a területileg illetékes 
múzeum munkatársai a helyszínen ellenırzik, és ezután terjesztik elı 
javaslataikat a minisztérium Múzeumi Fıosztályának. 
A feltételrendszer további eleme a győjteménynek, kiállításnak vagy 
múzeumnak helyet adó ingatlan infrastrukturális felszereltsége. Természetesen 
ebben az esetben is a győjteménybıl kell kiindulni, hiszen a legfontosabb 
szempont a mőtárgyak biztonsági és állagvédelmi követelményeinek való 
megfelelés. Egy főtetlen, nedves épület nyilvánvalóan veszélyezteti a mőtárgyak 
állapotát, de a biztonsági felszerelés hiánya is lehetıséget adhat a győjtemény 
megrongálására. Ezek alapvetı szempontok, azonban az intézmény által 
felvállalt feladatoktól függıen szükség lehet munkaszobák, közmővelıdési tér, 
mosdók kialakítására, illetve az állandó és idıszaki kiállítóterek elválasztására 
is. 
A megfelelı szakemberek alkalmazása tulajdonképpen magától értetıdı. A 
különbözı besorolású intézmények esetében itt is más és más a követelmény. 
Egy kiállítóhely, tájház mőködtetésénél elegendı lehet egy közmővelıdési 
szakember elkötelezett munkája, azonban egy múzeumi feladatokat ellátó 
intézménynél szükséges már egy vagy több, a győjteményi anyagnak megfelelı 
szakképzett muzeológus, restaurátor, közmővelıdési szakember, teremır 
alkalmazása. 
Az elızıekben felsorolt feltételek biztosításához, valamint az intézmény hosszú 
távú mőködtetéséhez pedig elengedhetetlenül szükséges a pénzügyi forrás. 
Mindezen feltételeknek természetesen együttesen kell teljesülni ahhoz az adott 
kiállítóhely, győjtemény vagy múzeum hosszú távú, szakszerő mőködése 
biztosított legyen. És mivel a muzeális intézmények palettája igen sokszínő, nem 
lehet szabványokat alkalmazni, vagyis minden kérelmet egyedileg kell 
megvizsgálni. 
 
Mint már utaltam rá, aszerint, hogy az adott intézmény az imént részletezett 
feltételeket milyen mértékben képes teljesíteni, a mőködési engedély különbözı 
szakmai besorolással adható ki. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek a 
kategóriák semmiképpen sem jelentek rangsort, csupán arról van szó, hogy 
minden egyes intézménytípus lehetıségeihez mérten más és más feladatot lát el. 
Tehát három fı kategóriára adható ki mőködési engedély: múzeum (ezen belül 
megkülönböztetünk országos múzeumot, országos szakmúzeumot, megyei 
múzeumot, területi múzeumot és tematikus múzeumot) közérdekő muzeális 
győjtemény és közérdekő muzeális kiállítóhely. Döntıen ez utóbbi kategóriába 
tartoznak a tájházak az emlékházakkal, régészeti parkokkal, emlékparkokkal és 
galériákkal együtt. 
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Most pedig lássuk, hogy milyen lépései vannak a muzeális intézményi mőködési 
engedély megszerzésének. 
Az engedély iránti kérelmet egy adatlapon kell benyújtani a NKÖM Múzeumi 
Fıosztályára (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.). Az adatlap letölthetı a 
tárca honlapjáról (www.kultura.hu elektronikus ügyintézés menüpont alatt), 
vagy levélben igényelhetı a Múzeumi Fıosztályon. A beérkezett adatlapokat és 
a mellékelt dokumentumokat a Fıosztály munkatársai áttekintik, szükség esetén 
további egyeztetés céljából felveszik a kapcsolatot a kérelmezıvel. Szakmai 
véleményt kérnek be a muzeológiai szakfelügyelettıl, illetve a területileg 
illetékes múzeum munkatársától. A rendelkezésre álló adatok és javaslatok 
alapján mérlegelik a mőködési engedély kiadásának jogosultságát. Amennyiben 
az adott intézmény tökéletesen megfelel a szükséges feltételeknek végleges 
mőködési engedélyt kap; ha bizonyos feltételeknek nem teljes mértékben tudott 
megfelelni, de vállalja azok teljesítését, ideiglenes engedélyt kap 1 évre, mely 
idıszak letelte után írásban kell jelezze a feltétel teljesülését, hogy végleges 
engedélyt kaphasson. 
 
Végül szeretném még felhívni a figyelmet néhány olyan kötelezettségre, amely a 
mőködési engedéllyel rendelkezı muzeális intézményeket terheli. Ez elsısorban 
az intézmény mőködési engedélyében foglalt szakmai kategóriának megfelelı 
mőködtetés biztosítását jelenti, amit a kulturális tárca az országos muzeológiai 
szakfelügyelet útján ellenıriz. A fenntartó emellett köteles jelezni a 
minisztérium Múzeumi Fıosztályának, ha az intézmény mőködésében 
valamilyen változás következett be. A muzeális intézményeket továbbá 
statisztikai adatszolgáltatás is kötelezi: a postai úton kiküldött adatlapokat 
minden év január 31-ig kell eljuttatni a megadott címre, de az őrlap 
elektronikusan is kitölthetı (http://istar.nkom.hu letöltés menüpont alatt az 
1444-es adatlap). 
Amennyiben a mőködési engedéllyel rendelkezı muzeális intézmény valamely 
kötelezettségének nem tesz eleget, kezdeményezhetı az engedély visszavonása 
vagy módosítása. 
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Tájházaink épületeirıl 
- Román Árpád faipari mérnök SZNM - 

 
A program 
 
Elıadásom témája a tájház céljára kiválasztott épülethez kapcsolódó építészeti 
feladatok ismertetése.  
Ahhoz, hogy az épület a tervezés stádiumába kerüljön, szükséges a „múltjának” 
lezárása, azaz tulajdonviszonyainak tisztázása, valamint a várható jövıjének 
tervezése és feltárása. Fontos az épület státusát megismerni: áll-e helyi vagy 
országos védelem alatt. Felvilágosítást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
regionális- vagy területi ügyfélszolgálati irodája adhat. 
Miért fontos a jövı tervezése? Egyrészt a célkitőzések megfogalmazása 
segítséget nyújt az elképzeléseknek megfelelı építészeti terv kialakításában, a 
pénzügyi lehetıségek és kilátások feltárásában. Egy jól megfogalmazott kezelési 
terv egy eredményes pályázat alapját is képezheti. Persze menedzsment tervet 
nemcsak külsı körülmények miatt, hanem a teendık ütemezése okán is érdemes 
készíteni. Mőemlékvédelmi szakmérnök hallgatóként jutottam egy tantárgyon 
keresztül a következı mőemlék – világörökség helyszín kezelési tervéhez, ami 
úgy gondolom, egy tájház fenntartója számára is jól használható. Az elkészített 
terv, az épület adottságai meghatározzák annak funkcióját. 
 
 
KEZELÉSI /MENEDZSMENT/ TERV 
 
Tartalom 
Elöljáróban 
Elıszó 
Jövıkép 
 
1. Bevezetés 

1.1. A helyszínrıl… 
1.2. A közösségrıl… 
1.3. A Kezelési Terv célkitőzései 
1.4. A Kezelési Terv státusza – (védett, helyi védelem alatt álló, mőemlék 

stb.) 
1.5. A Kezelési Terv szükségessége – (védelem kérése, múzeum kialakítása) 
1.6. A Kezelési Terv elkészítésérıl – (körülmények, készítık, résztvevık) 
 

2. A helyszín leírása és jelentısége 
2.1. A helyszín pontos megnevezése 
2.2. A mőemlékjegyzékbe vétel/védetté nyilvánítás idıpontja 
2.3. Földrajzi elhelyezkedés 
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2.4. A helyszín határai és leírása 
2.5. A helyszín jelentıségének bemutatása 
2.6. A helyszín értékeinek bemutatása 

 
3. A helyszín jelenlegi kezelésének leírása 

3.1. Tulajdonosi és egyéb érdekviszonyok bemutatása 
3.2. A kezelés felelısségi köre – fenntartóm, kezelı, gondnok feladatköre 
3.3. Tervezési-stratégiai keretek  
3.4. Hivatalos felhatalmazások – engedélyek, jogosultságok 

 
4. A legfontosabb kezelési szempontok meghatározása és értékelése 

4.1. A szempontrendszer meghatározása – fenntartás kérdései 
4.2. A helyszín sajátosságainak megırzése 
4.3. Látogatás, bemutatás megtervezése 
4.4. Egyedi probléma kezelése 1.  
4.5. Egyedi probléma kezelése 2. 
4.6. A helyszín menedzsment szervezete 
4.7. Információ-menedzsment 
4.8. Tervezési-stratégiai keretek 
4.9. Kutatás(ok) 

 
5. Cselekvési program(ok) 

5.1. Cselekvési terv – célkitőzés, szükséges változtatások 
 
6. Alkalmazás/megvalósítás 

6.1. Együttmőködés, kötelezettség-vállalások 
6.2. Finanszírozás, források 
6.3. A Kezelési Terv követı-figyelése (monitoring) és felülvizsgálata 

 
7. Függelék(ek) 

7.1. Bibliográfia 
7.2. Történeti ismertetés 
7.3. Egyéb, a helyszínre vonatkozó dokumentum(ok) 

 
 
 
A tervezés folyamata 
 
A kutatás: 
 

A tervezést minden esetben kutatásoknak kell megelıznie, ezeknek 
segítségével az épület múltját és építési fázisait ismerheti meg az építész. A 
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kutatások során írott és rajzos forrásokat hívhat segítségül munkájában a 
tervezı. 

Írott források lehetnek monográfiák, telekkönyvek (amiben nyomon 
követhetı a telek számozása, a tulajdonviszonyok változása), hagyatéki leltárak, 
móringlevelek, családi levelezések és akár a historia domus is.  

A rajzos források között a három „katonai felmérés” anyaga a XVIII. sz. 
második felétıl a XIX. sz. második feléig ábrázolja a települések változásait. A 
térképeken az épületeket ábrázolták a hadmérnökök (mint harcászati 
szempontból érdekes-értékes pontokat). Az uradalmi, kataszteri térképek már a 
birtok- és telekviszonyokra is tájékozódást nyújtanak. Hasznos forrásnak 
tekinthetıek azért is, mert az épületek kontúrját is ábrázolják A XIX. sz. 
második felétıl a fotográfiák is forrásértékő dokumentumként használhatók. 
Nem elhanyagolandó a naiv képzımővészeti alkotások szerepe a tervezésben, 
hiszen a környezet másolása gyakran az építészeti megoldásokra nyújthat 
felvilágosítást. 
Érdemes a népi építészeti felmérésekkel kapcsolatos archívumokat felkeresni, 
amit országos és helyi múzeumokban találhat a kutató. Az említett forrásokon 
kívül fontos szerep jut az analógiák felkutatásának. A település (akár a szomszéd 
falu) utcáit járva az épületelemeket, díszítések motívumait érdemes megfigyelni, 
dokumentálni, mert egy-egy mester több épületen is otthagyta kéznyomát, 
hiszen kedvelt motívumait többször alkalmazta. Nem szabad elfeledkezni a 
néprajzi győjtésrıl sem, hiszen adatközlıktıl is sok hasznos információt tud a 
kutató begyőjteni. 
 
 
A felmérés: 
 
 A felmérés során az épület jelenlegi állapotát, méreteit lehet rögzíteni, ami a 
kontúrokat szolgáltatja, segítséget nyújt a terv elkészítéséhez. A felmérés 
módszereivel nem szeretném untatni az olvasót, nem tartozik szervesen az 
elıadás fonalába. 
 
A falkutatás: 
 
Amennyiben lehetıség van az épület falkutatásának elvégzésére, a legpontosabb 
képet ez adja az épület változásaival kapcsolatban. A feltételezett periodizáció 
bizonyításának eszköze, a helyiségek építési sorrendjére, az el- vagy 
befalazásokkal kapcsolatban tényeket szolgáltat. A padlószint változására, a 
falak színezésére, a tüzelık helyére és számára deríthet fényt, erısítheti meg 
vagy elbizonytalaníthatja  a tervezıt feltételezéseivel kapcsolatban.  
 
A mőszaki állapot feltárása: 
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Bizonyos tevékenységekkel kapcsolatban a tervezı (jogosultság hiányában) 
szakértık véleményét kell, hogy kikérje. 
-Épületszerkezeti és statikai feltárás-a falkutatással egy idıben végezhetı 
tevékenység 
-Anyagtani vizsgálatok: az építıanyagok elemzésével az anyagok 
használhatóságát, a helyreállítás során alkalmazható anyagok körét lehet feltárni. 
-Faanyagvédelmi feltárás: a beépített faanyagok állapotát, esetleges 
fertızöttségét, a szükséges megelızı védelem lehetıségeit tárja fel, hiszen az 
épületfa fertızése a mőtárgyakat is veszélyeztetheti. (És viszont!!!) 
 
A kutatások és szakvélemények tükrében elkészíthetı a hasznosítás feltételeit és 
módját, a beavatkozások mértékét tartalmazó építészeti tervdokumentáció. 
 
Az építész elkészítheti az engedélyezési tervet, aminek formai és tartalmi 
követelményeit a hatályos 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet szabályozza. A terv 
meghatározza a helyreállítás folyamatát, a használható szerkezeteket és 
építıanyagokat magában foglalja.  
 
 
 
Az engedélyeztetés 
 
Az engedélyeztetési eljárás során lehetıség van elvi építési engedély kérésére, 
ami a tényleges terv megvalósíthatóságát megelılegezi, az építési hatóság a 
tervezés folyamatában tud észrevételeket tenni a benyújtandó tervvel 
kapcsolatban.  
Bár kicsit nyers, de nagyon hasznos bemutatnom az engedélyköteles építési 
tevékenység körét. (Kicsit válogattam azért, hogy a tájház fenntartásával 
kapcsolatban felmerülı épületek, építmények szerepeljenek csak az írásomban.) 
 
a.) építmény építése, bıvítése, elmozdítása kivéve: 

• a háztartási szilárd hulladékgyőjtıt, -tárolót, 
•  a kerti építményt (pl. hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és 

játék céljára szolgáló mőtárgy, kerti napkollektor, épített tőzrakóhely, 
lugas stb.), 

•  a kerti szabadlépcsıt (tereplépcsıt), 
•  a háztartási célú kemencét, húsfüstölıt, zöldségvermet, 
•  az állatkifutót, komposztálót, 3, 0 m2 nettó alapterületnél nem nagyobb 

állattartási épületet és árnyékszéket, 
•  az 1, 0 m-nél alacsonyabb támfalat, 
•  a telek oldal és hátsó telekhatárain a kerítést, 
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•  a zárt, állandó jellegő kiállítási célú területen belül a nettó 20 m2 össz. - 
szintterületet nem meghaladó, legfeljebb 30 napig fennálló kiállítási 
építményt, 

b) Engedély kell az a) pont szerint építési engedélyhez kötött építmény olyan 
felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerősítése, amely a teherhordó 
szerkezetét érinti, a homlokzat jellegét (megjelenését) - annak szerkezetével 
együtt - megváltoztatja, illetıleg az építményben lévı önálló rendeltetési 
egységek számának, rendeltetésének megváltoztatásával jár; 

c) építményen engedélyköteles: 

•  portál (üzlethomlokzat) kialakítása 

d) bármilyen kerítés létesítése szintén engedélyhez kötött; 

e) illetve a jogszabállyal védetté nyilvánított építmény felületképzésének 
átalakítása, felújítása, színezése, a homlokzatára szerelt vezetékek, illetve a 
homlokzatán, födémén, tetızetén antenna, antennatartó szerkezet, mőtárgy 
létesítése; 

Amennyiben eredményes engedélyezési tervet sikerült készíteni, amit az 
önkormányzat építési hatósága elfogadott a tervezés a következı stádiumba 
léphet, azaz a beavatkozásról kiviteli terv készülhet. 

A kivitelezés: 

A kiviteli terv birtokában, ami magában foglalja a szerkezetek, anyagok pontos 
leírását, lehetıség van az építés vagy átalakítás megkezdésére. A következı 
lépésben ki kell választani a kivitelezıt. Több jelentkezı közül elıre felállított 
szempontrendszer szerint osztályozva nagy valószínőséggel kiválasztható a 
számunkra legmegfelelıbb vállalkozó. Álljon itt néhány példa, hogy mire 
utaltam, amikor egy szempontrendszerrıl beszéltem: 

• Milyen ajánlatot ad a kérésünkre?  
• Milyen határidıt vállal?   
• Milyen garanciát vállal? 
• Különösen mőemlék épület esetén fontos, hogy milyen jogosultsága van a 

kivitelezést végzı szakembernek? 
• Rendelkezik-e referenciákkal, azok igazolhatók-e? 

A munkák elıkészítése során fel lehet keresni a regionális KÖH irodát, ahol 
segítséget és felvilágosítást adnak az építési tevékenységgel kapcsolatban is. 
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A vállalkozó kiválasztása után szükséges az engedélyhatározatban szereplı 
kezdési bejelentési kötelezettségnek eleget tenni. A kivitelezés megkezdése elıtt 
a kivitelezı felelıs mőszaki vezetıt, a tulajdonos mőszaki ellenırt jelöl ki. A 
kivitelezés a jó iparos emberek mellett a szakszerő ellenırzésen múlik. A 
tervezıi mővezetés az az intézmény, ami a legjobb és szakszerő döntések 
meghozatalára hivatott, ráadásul biztosak lehetünk benne, hogy az esetleg 
felmerülı problémák, a kitőzött elképzelések és elvek tükrében a 
legmegfelelıbb ember döntésével oldódnak meg.                            

Az építésnél fontos, hogy pontos ütemterv szerint, ésszerő idıkeretek között a 
lehetı legrövidebb idı alatt készüljön el az épület, hiszen az építıtevékenység 
során igazán érvényes az „idı pénz” közhelyesnek tőnı mondás. 

Átadás-átvétel 

Ha az építés olyan stádiumba kerül, hogy a kivitelezı az építkezést készre 
jelenti, megindulhat az átadási eljárás. Nagyon fontos, hogy az átadás-átvétel 
pillanatában a kivitelezés hiánymentes legyen, hiszen a kivitelezı így tesz eleget 
a szerzıdésben vállalt követelményeknek. A megrendelı kapcsolata nem szakad 
meg a kivitelezıvel, hiszen bizonyos (a szerzıdésben vállalt) idınként 
garanciális bejárásokat tart. A garanciák vállalása a népi épületekkel 
kapcsolatban azért lehet problémás, mert nem minden esetben használ 
akkreditált anyagokat. Ilyen esetekben kérni kell a tervezıt vagy kivitelezıt a 
mőködtetési leírások átadására. Ezzel a fenntartó dolgát is megkönnyíti azzal, 
hogy egy állandó költséget tud kalkulálni, éves karbantartási tervet tud készíteni. 

 

A Tájházi Mőhely hallgatói 
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Győjtés és leltározás 
- Batári Zsuzsanna, SZNM - 

 
Egy tájház berendezéséhez több száz, egyes házak esetében ezres 

nagyságrendő tárgy szükséges. Ezeknek egy része ajándékként kerül a 
győjteménybe, egy része pedig – ha van rá anyagi fedezet – vásárlás útján. 
Mindkét esetben elengedhetetlenül fontos, hogy a tárgy tulajdonjoga tisztázott 
legyen, nehogy késıbb problémák merüljenek fel vele kapcsolatban. Ezért 
ajánlatos egy ajándékozási szerzıdés megírása minden alkalommal, ha egy tárgy 
a tájházba kerül: ezen fel kell tüntetni az ajándékozó és az átvevı adatait, a tárgy 
nevét és darabszámát, illetve azt, hogy az ajándékozó a tulajdonát képezı 
tárgyról lemond.  

Ahhoz azonban, hogy megfelelı tárgyak kerüljenek a győjteménybe, 
elızetesen tájékozódnunk, kutatnunk kell a faluban. Ez nemcsak azért 
szükséges, mert a hiteles berendezés kialakításában rengeteget segíthetnek az 
információk, hanem azért is, mert ezáltal a tájház egy olyan bázissá válhat, 
amely a faluban a megırzés fontos szerepét kapja. Továbbá néhány adat 
birtokában bátran vállalhatjuk folklórprogramok szervezését, amelyek nagy 
népszerőségnek fognak örvendeni az egész településen.  

A legfontosabb a tájházzal kapcsolatban mégis a berendezéssel 
kapcsolatos kutatás, amelynek során ki kell térnünk a háztartási eszközök és 
bútorok helyének, típusának és használatának ezer apró részletére. Ezzel a 
témával kapcsolatban kérdıívek is állnak rendelkezésre, amelyek megkönnyítik 
a munkánkat. Mivel a berendezés nem választható el a lakóház szerkezeti 
jellemzıitıl, érdemes annak is utánamenni, milyen építési periódusokon ment 
keresztül az épület.  
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És van még valami, ami a berendezéssel szorosan összefügg, ez pedig a 
ház lakóinak élete. Ha errıl tudunk adatokat, máris színesíthetjük a berendezést, 
a tájházról szóló információs szöveget személyes vonatkozású részletekkel: a 
vallásuknak megfelelıen apró tárgyakkal (rózsafüzér, szenteltvíz – tartó stb.), 
családi állapotuktól függıen gyermekágyas asszony vetett ágyával, 
gyerekjátékokkal, az idıszaknak megfelelıen karácsonyi kaláccsal, komatállal 
stb.  

A kutatáshoz a következı módszereket lehet felhasználni: egy papírral és 
ceruzával fölszerelkezve már nagy sikert érhetünk el, még jobb, ha egy 
diktafonunk és egy fényképezıgépünk is van. Sokat segít, ha az iskolásokat is 
bevonjuk a munkába, ezzel nemcsak a figyelmüket hívjuk fel a múlt értékeire, 
hanem több adatot is győjthetünk egyszerre. A gyerekek házi dolgozatot is 
írhatnak, de egy honismereti szakkör keretein belül is dolgozhatnak. E mellett 
sokat segít egy-egy közeli múzeum könyvtára, adattára, ahol a múzeum 
szakemberei szívesen segítenek az érdeklıdıknek.  

A berendezés kialakításánál nagyon sokat segít az egyes tárgyakról 
szerzett információ, a legfontosabb kérdésekre a leltározás témakörénél térek ki. 
Az enteriır megvalósításánál elsı lépésként ki kell választanunk azt az 
idıpontot, amelyet bemutatunk, és ehhez mérten kell a településen is a tárgyakat 
keresni. Mert gondoljunk csak bele, hogyan is nézne ki egy rádió a festett 
bútorok között? De számos példát lehetne sorolni, a legfontosabb az, hogy a 
tárgyak ugyanazt a kort idézzék fel. Az idıpont kiválasztása abban is segíthet, 
hogy a jószívő adakozók nem mindig megfelelı ajándékait visszautasítsuk – 
szakmai megfontolások alapján. Mert ha sok tárgy győlik össze, raktározási 
problémáink lesznek. Ne feledjük el azonban azt, hogy egy-egy tárgyat – törés, 
lopás stb. miatt – állandóan pótolni kell, ezért nem baj, ha két-három 
petróleumlámpa is megtalálható a győjteményben. A lopás ellen úgy 
védekezhetünk, hogy a kisebb tárgyakat egymáshoz drótozzuk vagy damillal 
összeerısítjük.  

De mit kezdjünk akkor, ha már több tárgyunk van? Elıször is egy olyan 
helyiséget kell nekik keresni, ahol szárazon, pormentesen tárolhatjuk ıket. De 
hasznosíthatjuk ezeket a darabokat másképp is: a tájház központi szerepére 
visszautalva szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon jelentıs szerepet kap a 
győjtemény a fiatalok nevelésében. Ha a tájházban járnak, és megnézik a 
kiállítást, már azzal is rengeteget megtudnak egy olyan korról, amely idıben 
már messze áll tılük. Ha viszont ezek közül a tárgyak közül a kezükbe is 
vehetnek néhány darabot, akkor különösen nagy hatással lesz rájuk a népi 
kultúra: egyes tárgyakról már azt se tudják, hogy mire használták ıket. Ezért 
érdemes néhány olyan tárgyat is begyőjteni, amit nem leltározunk be a 
győjtemény darabjai közé, hanem bemutatásra, kézbeadásra szánjuk. 
Mindenképpen kerülendı megoldás, hogy egy tárgyféleségbıl többet a 
berendezésbe illesszünk: gondoljuk csak el, hogyan néz ki tíz darab vasaló egy 
szobában.  
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Ha van rá lehetıségünk, válasszuk ki a legmegfelelıbb állapotú tárgyat, 
amely nem gombás, szuvas, nem penészes, mivel a rossz állapotú darabok 
könnyen megfertızik a többit. Ha törött, repedt, hibás a tárgy, próbáljunk 
ugyanígy másikat keresni helyette. Érdemes minden padlásra felmászni, minden 
fészerbe, istállóba bemenni, sokszor már a tulajdonosok sem tudják, milyen 
kincsek rejlenek egy-egy pókhálós sarokban.  

És ha már megvannak a tárgyaink, és tudjuk azt is, hogy hogyan fogjuk 
berendezni a házat, már csak egy dolgunk van hátra: a leltározás. A leltározás az 
a folyamat, amely mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egy győjtemény 
hivatalosan is győjteménnyé válhasson, a kiírt pályázatokon részt vehessen. 

A leltározás alapvetı kellékei közé tartozik az adatlap, a mérıszalag és a 
leltárkönyv. Ha mindez megvan, már csak a kellı kitartás és elszántság kell 
ahhoz, hogy siker koronázza a tevékenységünket. Ha azonban ez sem elég, 
nyugodtan forduljunk az idısebbekhez, akik kellı információval tudják a 
munkánkat segíteni. A legszerencsésebb az, hogyha már a tárgy begyőjtésekor 
kitérünk azokra a kérdésekre, amelyek késıbb felmerülhetnek. Ha mindezt 
elızetesen felírjuk, és módszeresen megkérdezzük minden tárgynál, nem lesz 
nehézségünk abban, hogy az adatlap különbözı rubrikáit kitöltsük. A következı 
kérdéseket ajánlom mindenki figyelmébe: 

• Ki készítette a tárgyat? 
• Mikor készült a tárgy? 
• Hol készült a tárgy? 
• Milyen technikával, milyen anyagból készült a tárgy? 
• Hogyan használták a tárgyat? 
• Mire használták a tárgyat? (Ebben benne foglaltatik az is, hogy mikor és 

kik használták azt a bizonyos tárgyat.) 
• Hol tárolták a tárgyat?  
Ha azonban már nem sikerül a helyszínen információt szerezni egy-egy 

tárgyról, elıvehetjük a szakirodalmat is, amely egyébként abban is segít, hogy a 
leíráskor milyen kifejezéseket, elnevezéseket használjunk egyes tárgyak 
bemutatásánál a tárgy részeinek, alkotóelemeinek megjelölésére. A következı 
kézikönyvek megtalálhatók a könyvtárakban: Magyar Néprajzi Lexikon I-VI. 
kötet, Magyar Néprajz kötetei (az Akadémiai Kiadó gondozásában), Bátky 
Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére, 1996, hasonmás kiadás, 
Budapest. Az összegyőjtött adatok alapján már elég sokat tudunk a tárgyról, de 
még elıttünk áll a leírás elkészítése, az adatlap kitöltése.  
 Az adatlapokon a következı információknak kell szerepelnie: az adott 
lapon beleltározott tárgy leltári számának, darabszámának, esetlegesen 
gyarapodási számának, illetve ha ez utóbbi van, akkor a sorszámának. A 
megnevezéskor fel kell tüntetnünk a tárgy irodalmi nevét, amelynek 
megtalálásában segítenek a szakkönyvek, és e mellett a tárgy lokális, adott 
településen használt elnevezését. Erre példa a tepsi - tepszi szóalak, amelyet a 
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Dél-Dunántúlon is használnak. Azt hiszem, nem kell a mellett érvelni, hogy 
miért is fontos ezeknek a helyi neveknek a megırzése. 
 A következı néhány adat nagyon fontos, nélkülük nem ellenırizhetı a 
tárgy utólagosan. Ide tartozik az anyag feltüntetése, amelynél meg kell próbálni 
minél közelebbi meghatározást adni: ha fából van a tárgy, állapítsuk meg, hogy 
puhafáról vagy keményfáról van szó, de még jobb, hogyha a fafajtát is meg 
tudjuk nevezni. A technika megjelölésénél a következı terminológiák adhatnak 
útbaigazítást: faragott, vésett, gyalult, festett, gyári, öntött, préselt, hímzett, 
kovácsolt, házi szövés, vesszıfonás stb., illetve a mesterség megadásával is 
utalhatunk a készítés mikéntjére: asztalos, kádár, bognár, kovács stb.  

A méreteknél ügyelnünk kell arra, hogy mindig a legnagyobb 
hosszúságot, szélességet, magasságot stb. mérjük. Bizonyos tárgyaknál egyes 
plusz adatok is szükségesek: ilyen például egy díszes lepedınél vagy 
párnavégnél a mustra – a díszítés – szélességének megmérése, illetve más 
tárgyaknál lényeges méretek feltüntetése: kerámiák esetében a fenék- és a 
szájátmérı például. Ezután következik az állapot feltüntetése, amely szintén 
fontos; ezeknek az adatoknak, információknak birtokában tudjuk 
visszaellenırizni a tárgyakat lopás, betörés esetén.  
 Miután rendelkezünk ezekkel az információkkal, nekifoghatunk a 
tényleges leírásnak, ami a legnehezebb része a feladatnak. Ebben ki kell térnünk 
a tárgy formájára – ezt érdemes geometriai kifejezésekkel leírni: gömb, hasáb, 
gúla, henger, kúp stb. Ha nem sikerül egy forma megadásával lefedni az alakját, 
akkor alulról fölfelé haladva írjuk le a formát, például egy cserépfazék esetében: 
szélesfenekő, felfelé szélesedı, öblös edény széles nyakkal. Ugyanígy ki kell 
térnünk a hozzávetıleges méretére – kismérető, közepes, nagymérető – színére, 
díszítésére, a díszítés technikájára, a gyári termékek esetében a gyári jelzésre, 
illetve a tárgy részeinek jellemzésére: íves fül, szegecsekkel összefogott abroncs 
stb.  
 A továbbiakban fel kell tüntetnünk, mit tudtunk meg a tárgy készítésérıl, 
készítési idejérıl és készítıjérıl, a használatról, a tárolás mikéntjérıl. A 
késıbbiekben ezek az információk nagyon sokat jelenthetnek a tárgyak 
elrendezésekor. 
 
A következı kiegészítést írnám még a cikkbe a leltározással kapcsolatban:  
"Persze leltározni akkor is tudunk, ha még nem rendelkezünk a megfelelı, 
NKÖM által kiadott leltárkönyvvel. Ehhez segítséget nyújt a Tájházszövetség 
vezetése illetve a szabadtéri múzeumi szakfelügyelet és a megyei múzeumi 
szervezet szakembergárdája is. Leltárkönyvet a mai nyilvántartási szabályok 
alapján csak akkor fogad el a minisztérium, ha muzeológus hitelesítette azt. "  
 
 Segítség gyanánt álljon itt a leltárkönyv fejléce, azok a rubrikák, 
amelyeket ki kell tölteni a leltárkönyv megírásakor. Ezek a következık: leltári 
szám, megnevezés, darabszám, leírás / használat / tartalom, kor, keletkezés / 
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készítés helye, készítı / alkotó neve, használat helye, használat ideje, anyag, 
technika, méretek, terjedelem, állapot, lelıhely / győjtıhely, a megszerzés 
módja, a megszerzés ideje, győjtı / feltáró, átadó neve, átadó adatai, vételár, 
adattári szám, leltározó / feldolgozó neve, státusz (a tárgy kiállításban van vagy 
raktáron), megjegyzések.  
 Ha már beleltároztuk a tárgyainkat, azok leltári számot kapnak, mely több 
számcsoportból áll. Az elsı a leltározás naptári évét jelzi, a második a 
beleltározott tárgycsoportot, míg a harmadik a tárgycsoporton belüli sorszámot. 
Ezután még kaphat alszámot is a tárgy, abban az esetben, ha több darabból áll, 
ilyen például egy főszertartó, amelynek minden egyes darabja együvé tartozik, 
vagy pedig egy pár csizma két darabja. A 1980.23.2-es leltári szám azt jelenti, 
hogy 1982-ben leltároztuk be a tárgyat, amely a 23. tárgycsoport második 
darabja. 
 A leltári számot tussal írjuk fel a tárgyra; miután letisztítottuk és lefújtuk 
lakkal a szám helyét, felfestjük a számot, és újabb lakkréteggel bevonjuk, hogy 
tartós maradjon. A textíliák esetében egy textilszalagra alkoholos filccel felírjuk 
a számot, majd egy-két öltéssel felvarrjuk a keskeny csíkot egy kevésbé látható 
helyre, mint például a textília visszáján egy sarok. Vesszıbıl vagy szalmából 
font, gyékénybıl kötött tárgyaknál alumínium lapocskába ütött számokat 
drótozunk a tárgyra.  

Általános szabályként elmondható, hogy minden esetben kevésbé látható 
helyre kell írni a számot, arra azonban ügyelni kell, hogy hogyan lesz kiállítva a 
tárgy: egy szőrıtál esetében nem megfelelı az, ha a tárgy fenekén tüntetjük fel a 
számot, mivel a szőrıtálakat általában a falra szokták akasztani, szájukkal 
befelé. Egy tárgytípusnál érdemes a számot ugyanarra a helyre írni, mivel ez 
késıbb megkönnyíti az esetleges keresést.  

Mindenkinek jó munkát kívánok, és minden fenntartót és gondnokot arra 
bíztatok, hogy nyugodtan forduljon segítségért szakemberekhez! 

 
Néhány minta lap: 
 
*Győjtemény:          SZNM mőtárgy-győjtemény 
*Leltári szám:              1986.49.25.           Darab:     1 
*Tárgy név:           Tejmérı edény 
*Naplószám:           1986/046 
*Helyi név: 
*Készítés ideje:         0                Készítés helye: 
*Használat helye:                                    Megye: 
*Győjtés helye:Mosonmagyaróvár   Megye:Gyır-Moson-Sopron megye 
*Győjtı :             Várayné Bíró Ibolya 
*Anyag:               vörösréz 
*Technika: 
*Magasság:            32.50 Szélesség:      0.00   Hosszúság:     0.00 
*Egyéb méret:átm.: 7 
*A tárgy leírása:Vörösréz lemezbıl alakított 0.5 l-
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es hitelesített mérıedény. Kerek feneke felett 
hengeres oldalfalú, feneke körben abronccsal erısített. 
Szája alatt rögzített az 
oldalfal fölé nyúló hosszú vékony függıleges fül felsı vége vi
sszahajlított,akasztásra alkalmas. Alján felírás: "VRÉZ". 
*Állapot :ép 
*Készítés adatai: 
*Használati adatok: 
*Kiállítás:           Nyirád, Kamra 
*Raktár: 
*Pozicíó:             P: B-fal 
*Elhelyezés:          padon 
*Beviteli megjegyzés: 
*Revíziót végezte: 
*Revíziós dátum: 
*Eladó:               Farsang József 
*Leltározó:           Flórián Mária 
*Adatrögzítı:         X ÜRES 
 

� � �  
 
*Győjtemény:          SZNM mőtárgy-győjtemény 
*Leltári szám:             1986.57.5.1.          Darab:      1 
*Tárgy név:           Guzsaly 
*Naplószám:           1986/071 
*Helyi név: 
*Készítés ideje:         0       Készítés helye:  Nógrádsipek 
*Használat helye:     Nógrádsipek           Megye:Nógrád megye 
*Győjtés helye:       Nógrádsipek           Megye:Nógrád megye 
*Győjtı :             Flórián Mária 
*Anyag:               mogyorófa, keményfa 
*Technika:            faragott 
*Magasság:             0.00 Szélesség:      6.00   Hosszúság:   109.50 
*Egyéb méret: talp h.: 34.9 
*A tárgy leírása:Keményfa kétszárnyas talpba rögzített mogyoró
farúd, kézzel megfaragva. A talp 
szányain, melyek durván faragottak, minta 2 oldalonegymásba ka
pcsolódó 3 vésettkör. A rúd szinte végig mintázott a kéreg bem
etszésével. Legalul csillagvirágos 
mezı, e felett spirálban csillagok "KE" monogram,cserépben roz
maringszálak,szívek (pontozás) ferde tengelyő virágdísz. A rúd
 végén vájata guzsalymadzag 
számára, e felett gomb. A guzsalyrúdon Jacquardszalaggal feler
ısített szösz. 
*Állapot :ép 
*Készítés adatai: 
*Használati adatok: 
Kislánynak, tanulóguzsaly. 
*Kiállítás: 
*Raktár: 
*Pozicíó: 



Tájházi Hírlevél  - 2006. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

*Elhelyezés: 
*Beviteli megjegyzés:Zo. 
*Revíziót végezte: 
*Revíziós dátum: 
*Eladó:               Gyöngyösi László 
*Leltározó:           Flórián Mária 
*Adatrögzítı:         X ÜRES 
 

� � �  
 
 
*Győjtemény:          SZNM mőtárgy-győjtemény 
*Leltári szám:        1986.57.5.2.          Darab:     1 
*Tárgy név:           Orsó 
*Naplószám:           1986/071 
*Helyi név: 
*Készítés ideje:  0               Készítés helye:  Nógrádsipek 
*Használat helye:     Nógrádsipek           Megye:Nógrád megye 
*Győjtés helye:       Nógrádsipek           Megye:Nógrád megye 
*Győjtı :             Flórián Mária 
*Anyag:               keményfa 
*Technika:            esztergált 
*Magasság:              0.00 Szélesség:      0.00   Hosszúság:    3100 
*Egyéb méret:átm.: 4.8 
*A tárgy leírása:Keményfából esztergált,2 végénelvékonyodó rúd
, egyik végén faragott, esztergált orsókarika. 
*Állapot :ép 
*Készítés adatai: 
*Használati adatok: 
*Kiállítás: 
*Raktár: 
*Pozicíó: 
*Elhelyezés: 
*Beviteli megjegyzés:Zo. 
*Revíziót végezte: 
*Revíziós dátum: 
*Eladó:               Gyöngyösi László 
*Leltározó:           Flórián Mária 
*Adatrögzítı:         X ÜRES 
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Tájházi Mőhely Szentendrén… 
 

 
 

T. Bereczki Ibolya elıadását tartja 
 
 
 

 
 

Ebédszünet
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 

MEGHÍVÓ 
Tájházi Mőhely 2006/2. – 2006. április 7. 

 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-Dunántúli regionális szervezete 
tisztelettel meghívja a Tájházi Mőhely soron következı képzési napjára 

Nagytótfaluba, melynek témája: 

A tájházak pedagógiai hasznosításának lehetıségei 
és megvalósult formái 

Program 
 
9.45 Regisztráció 
 
10.00-10.10 A mőhelyprogram résztvevıit köszönti Afentáler József 

polgármester 
10.10-10.40  Csesznák Éva: Fedezd fel, próbáld ki, éld át!  
10.40-11.10 Dr. Balázs Kovács Sándor: Tájházak Tolnában az oktatás 

szolgálatában 
11.10-11.40  Spanics Katalin: Örököltük, örökítjük 
11.40-12.10  Dr. Simor Ferencné: Magyarország felfedezése a déli végeken 
12.10-12.40  Simor Eszter: Kincseinkbıl kincseket 
12.40-13.15  Ebéd 
13.15-14.30  A tájház megtekintése Dr. Simor Ferencné vezetésével 
15:00-   Kásádon a tájházat bemutatja Verbanácz Pál tájház vezetı 
16.00   A siklósi várban vezetést tart dr. Simor Ferenc 
 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-Dunántúli Regionális szervezete, a nagytótfalui 
Polgármesteri Hivatal , a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Somogy Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának közös továbbképzési programja 
 
A továbbképzés helyszíne: Nagytótfalu, Kossuth u. 45. 
 
További információ: Szablyár Péter, szinlo@axelero.hu , tel: 30/531-9444 
              Kapitány Orsolya, kapitany@smmi.hu , tel: 30:352-0088 
 
Részvételi díj: 1000 Ft/ fı (amely az ebéd költségét is magában foglalja) 
 
Részvételi szándékát kérjük április 2-ig jelezni levelezési címünkön, a szinlo@axelero.hu  

vagy a 30-531-9444 telefonszámon 
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 MEGHÍVÓ 
Tájházi Mőhely 2006/3. – 2006. április 22. 

 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége Közép-Magyarországi regionális 
szervezete és Lénárt István tanyagazda tisztelettel meghívja a Tájházi 
Mőhely soron következı „élı” képzési napjára Szokolyára, a III. Szent 

György napi rendezvényre: 

 
 

Gyülekezı 10.00 órától a helyszínen. 15.00 órától Papp Ágnes az ócsai tájház vezetıje 
„Megelevenedı hagyományok” címmel konzultációval egybekötött elıadást tart, 

összefoglalva és megvitatva a tapasztalatokat! 
 

További információ: Szablyár Péter, szinlo@axelero.hu , tel: 30/531-9444 
   Lénárt István kacartanya@freemail.hu; www.kacartanya.hu            
  
Részvételi díj: 1000 Ft/ fı (amely az ebéd költségét is magában foglalja) 
 

Részvételi szándékát kérjük április 18-ig jelezni levelezési címünkön, a 
szinlo@axelero.hu  vagy a 30-531-9444 telefonszámon 
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Dél-Alföldi Regionális Találkozó Gyomaendrıdön 
 

Gyomaendrıdi Múzeumi Napok 
2006. április 28-29. 

Az Endrıdi Tájház és Helytörténeti Győjtemény várja az érdeklıdıket a 
programjaira. 

 
1.) A Magyarországi Tájházak Szövetségének Regionális Találkozója 

április 28. péntek Közösségi Ház (nagyterem) 
 
10.00. Köszöntıt mond Dr. Dávid Imre polgármester 
10.10. Szablyár Péter a Tájházszövetség ügyvezetı elnöke megnyitja a 

tanácskozást 
10.20. Fuchszné Benák Katalin (a Tájházszövetség dél-alföldi régiójának 

elnöke):    Győjtemények, tájházak a Dél-Alföldön                               
10.40 Andó György (a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának 

igazgatóhelyettese): A magyarországi szlovák tájházak és a Legátum 
KHT helyzete 

11.00 Szünet 
11.20. Dr. Füzes Endre (a Szentendrei Skanzen nyugalmazott fıigazgatója):  
           A győjtemények feltárása 
11.40. Ebédszünet 
14.00. Batári Zsuzsanna (a Szentendrei Skanzen muzeológusa):  
           Hitelesen berendezett tájházak, színvonalas programok 
14.20. Szonda István (az Endrıdi Tájház és Helytörténeti Győjt. néprajzos- 

muzeológusa): A tájházak és helytörténeti győjtemények szerepe a 
szaktudományos képzés    vérkeringésében  

 
 

2.) 2006. április 28. 17.óra, Városi Képtár (Gye. Kossuth u.11.) 
E. Kovács László gömörszılısi festımővész kiállításának megnyitója 

A kiállítást megnyitja: Dr. Vitéz Ferenc fıiskolai docens 
A kiállítás megnyitó után az Endrıdi Tájház udvarán 19.00-órától bográcsos 

vacsora és baráti beszélgetés. 
 

3.) április 29. szombat Endrıdi Tájház és Helyt. Győjt. (Gye. Sugár u. 19-
20.) 

 
Kiállítások 

10.00 A Múzeumbarátok Köre gondozásában felújított régészeti kiállítás 
megnyitója; A kiállítást megynyitja: Gulyás András régész (szarvasi 
Tessedik Múzeum) 
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10.20. Háborús emlékek címő kiállítás megnyitója; A kiállítást megnyitja: Dr. 
Zakar István történész 

11.00. Lóvontatású mezıgazdasági eszközök címő kiállítás megnyitója 
           A kiállítást megnyitja: Dr. Cservenyák László a Szatmári Múzeum 

igazgatója 
11.40. Lovas felvonulás indul az Endrıdi Tájház elıl a Sajt és Túró Fesztiválra 
13.00. Ebéd (Hídfı Vendéglıben) 
 

4.) április 29. szombat Közösségi Ház (nagyterem) 
III. Gyomaendrıdi Tudományos Néprajzi Konferencia 

A konferencia fıvédnöke: Dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus 
Konferencia elnök:Dr. Dénes Zoltán egyetemi tanár 

15.00. Köszöntıt mond Dr. Dávid Imre polgármester 
15.10. Dr. Zakar István (történész): Az 1848. emlékezete 
15.30. Sági Tibor (borsodnádasdi helytörténész): Elsı világháborús emlékek a 

borsodi térségbıl 
15.50. Szünet 
16.00. Kész Barnabás (történész, néprajz PhD hallgató): A „málenkij robot” 

Kárpátalján 
16.20. Dr. Sághy Gyula (filmrendezı): 1956-ról a filmrendezı szemével 
18.00. Ünnepi vacsora (Hídfı Vendéglıben) 
 
 

�    Szállás: Pájer Kemping; Gyomaendrıd (Templom-zug) 

 �� Szállásköltség reggelivel: 1250 Ft/fı 

�  Információ: Szonda István 06/70/6353345; 06/66/284-318 
A részvételi szándékát kérem, jelezze minél elıbb a szállás és 
étkezés tervezése miatt. 
Az ebéd és a vacsora költségeit szponzori támogatásból biztosítjuk. 
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…Ahány (táj)ház, annyi szokás… 
 

Tájházaink programajánlatából 
 

Kacár tanya programja 2006. 

 

Április 15. Tojás írókázás 

Április 22. SZENT GYÖRGY NAP (az állatok kihajtásának hagyományos ünnepe, 
kirakodóvásár, kézmőves foglalkozások, hagyományırzı csoportok és együttesek 

fellépése) A Tájházi Mőhely 2006/3. programja 

Április 29. Birkanyírás, csuhézás 

Május 6. Vesszımunkák 

Május 13. Sásfonás 

Május 20. Kemence építés 

Május 27. Tapasztás, paticsolás 

Június 3. Bırözés 

Június 10. Famővesség, teknıvájás 

Június 17. Zsúpkészítés 

Június 27. Fazekasság 

Július 1. Sárfalak építése 

Július 15. Aratás 

Július 22. Szalmatetı készítése, 
szalmafonás 

Augusztus 5. A kender útja 

Augusztus 12. Kıfaragás, szántás 
lóval 

Augusztus 26. A gyapjú útja 

Szeptember 9. Kovácsolás 

Szeptember 16. Szövés, nemezelés 

Szeptember 22. Népi ételek készítése 

Október 1. Szüreti felvonulás 

Október 15. Fosztó 

Október 21. Fosztó 
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Az Ócsai Tájház Programja 2006 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rendszeres programjaink idıpontját úgy választottuk, hogy mindenki könnyen 
megjegyezhesse. Táncházi esték a hónap elsı szombatján. Meghívott vendégeink 
beszélnek a mozgalomról, énekelnek, mesélnek, elıadást tartanak. Utána Táncház, ahol 
táncosok segítségével, megtanulhatjuk táncainkat, de aki nem akar táncolni, hallgathatja a 
zenét, beszélgethet. Tájházunk több helyszíne szolgálni kívánja az együttlét lehetıségét, igazi 
közösségi színtérré szeretne válni ezeken az alkalmakon.  
Megelevenedı Tájház napjaink mindig a hónap negyedik szombatján kerülnek 
megrendezésre. Ezeken a napokon, a Tájház állandó kiállításain túl megismerkedhetnek 
valamilyen népszokással, kézmővességgel, hagyománnyal. Egyetlen kivétel lesz az 
augusztus, akkor az ünnephez alkalmazkodva sütjük a kenyeret. 
 
 
MÁRCIUS 
 
 
25. szombat. MEGELEVENEDİ TÁJHÁZ 
Húsvéti készülıdés, TOJÁSFESTÉS. Megnézhetik és kipróbálhatják a magyar tojásdíszítés 
hagyományos módszereit. Külön szeretettel ajánljuk ezen a napon Monoriné Róhlik Zsóka 
néni csodálatos írott tojásaiból és győjteményébıl berendezett állandó kiállításunk 
megtekintését az Ágasházban. 
 
 
ÁPRILIS 
 
8. szombat, 16 óra 
Idıszaki kiállítás megnyitó: „..kékítıt old az ég vizében..” címmel bemutatjuk a mosás, 
vasalás nehéz munkájának múlt századi eszközeit.  
A kiállítást megnyitja: Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató.  
Látható: 2006. április 30-ig.  
                                                   
                                      
22. szombat.  MEGELEVENEDİ TÁJHÁZ   
Tavaszkezdı ünnepünk része volt az állatok kihajtása, és a birkanyírás.  
11 órakor kezdıdik a BIRKANYÍRÁS udvarunkon. 
A gyapjúból való textilkészítés az emberiség ısi kultúrájának része. A NEMEZELÉS 
technikáját ıseink jól ismerték és látogatóink is megismerhetik ezen a szombaton.         
 
 
MÁJUS 
 
6. szombat, 18 óra.  TÁNCHÁZI ESTÉK 
Vendégünk: Sebı Ferenc 
19 órától TÁNCHÁZ.  
Talpalávalóról Pál István (Szalonna) és zenekara gondoskodik. 
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13. szombat, 9 óra  
Tavaszi GYÓGYNÖVÉNYES TÚRA. Kísérınk Köteles Ferenc biológus, fitoterapeuta. A 
csoport létszám korlátozott ezért elızetes jelentkezés szükséges. A túra kb. 4-4,5 óra, díja 
700.-Ft/fı  
 
13.szombat, 16 óra 
Idıszaki kiállítás megnyitó: Markó Krisztina játékkészítı iparmővész mutatkozik be 
VESSZİBİL FONT MESEVILÁG címő kiállításával. Látható: 2006. június 2-ig. 
 
27. szombat. MEGELEVENEDİ TÁJHÁZ  
Idézzük fel a régmúlt gyerekjátékait, a vidámságot. JÁTÉKKÉSZÍTÉS nem csak 
gyerekeknek, hisz a játékkészítés természetes anyagokból minden korosztály 
számára kedves elfoglaltság lehet. Segítınk lesz: Huszarek Pál fafaragó.  
       
Ezen a napon Orbán napi programok lesznek településünkön. Borfesztivál és borverseny a 
pincesoron, este jótékonysági hangverseny a katolikus templomban. A programokat szervezı 
Öreghegyi Pincesor Egyesület szeretettel várja az érdeklıdıket. 
          
 
JÚNIUS 
 
2-ig tekinthetı meg Markó Krisztina játékkészítı iparmővész VESSZİBİL FONT 
MESEVILÁG címő kiállítása. 
 
3. szombat, 9 óra  
Tavaszi GYÓGYNÖVÉNYES TÚRA II. Kísérınk Köteles Ferenc biológus, fitoterapeuta. 
A csoport létszám korlátozott ezért elızetes jelentkezés szükséges. A túra 4-4,5 óra, díja 700,-
Ft/fı. 
 
Az Ócsai Kulturális Napok keretében 15 órakor a Térszínház mővészei elıadást tartanak a 
régi piactéren, ahol egész napos kirakodóvásár is várja az érdeklıdıket.  
 
 
 
3. szombat, 18 óra. TÁNCHÁZI ESTÉK 
Vendégünk: Majorosi Marianna népdalénekes és barátai 
19 órától TÁNCHÁZ.  
Talpalávalóról a Csík zenekar gondoskodik. 
 
4. vasárnap, 18 óra OPERA VIVA 
Operakoncert a XIII. századi templomban. Az Ócsai Kulturális Napok záróprogramja. Zenei 
igazgató: Ionel Pantea. A koncertet szervezı Egressy Gábor KHT szeretettel várja az 
érdeklıdıket. Jegyek rendelhetık a (06-29) 378-043 telefonszámon. 
 
 
23-24-25. Nemezes hétvége (tábor felnıtteknek) 
A foglalkozásokat Gera Klára nemezelı vezeti. Részvételi díj, mely tartalmazza a szakmai 
és anyagköltséget 15000Ft/fı. Szállást kérésre intézünk. 
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24. szombat. MEGELEVENEDİ TÁJHÁZ 
Vid napján szakad meg a búza töve, úgy mondták ıseink. Lassan itt az aratás ideje.  
A SZALMAFONÁS szép hagyománya az aratáshoz kapcsolódik. Látogatóink ezen a napon 
megtanulhatják az esıcsiga készítését. 
           
Szent Iván napja, 20 óra. „Rakd meg a tüzet”  
Szent Iván éjszakáján tüzet gyújtottak ıseink. A XVI. század óta ismert népszokást 
elevenítünk fel. Természetesen gondoskodunk arról, hogy aki velünk tölti az estét, 
megismerje a népszokáshoz kötıdı énekeket, hiedelmeket és rítusokat.               
 
 
JÚLIUS 
 
1. szombat, 18 óra. TÁNCHÁZI ESTÉK 
Vendégünk: Vafrinecz András 
19 órakor TÁNCHÁZ.  
Talpalávalóról a Bekecs zenekar gondoskodik. 
 
21-22-23. Gyékényes hétvége (tábor felnıtteknek) 
Vizes élıhelyünkön nagyon fontos anyag volt a gyékény. Fonták, szıtték, kötötték. 
A foglalkozásokat Kovács Tibor gyékénykötı vezeti. Részvételi díj, mely tartalmazza a 
szakmai és anyagköltséget 13000,-Ft/ fı. Szállást kérésre intézünk. 
          
 
22. szombat. MEGELEVENEDİ TÁJHÁZ 
A KRUMPLI napja. Készítünk krumplipuskát és pecsétet. Meghirdetjük a krumplipucoló 
versenyt. Sütünk hajában krumplit. 
 
 
AUGUSZTUS 
 
 
1-10-ig Nemzetközi Képzımővészeti Tábor  
Rendezı: Egressy Gábor Szabadidı Központ 
 
5. szombat, 18 óra. TÁNCHÁZI ESTÉK 
Vendégünk: Kobzos Kis Tamás elıadómővész, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója.                                                                          
19 órától TÁNCHÁZ.  
Talpalávalóról a Fix-Stimm zenekar gondoskodik. 
 
6. vasárnap. 16 óra    
Idıszaki kiállítás megnyitó: Bemutatkoznak a SZÍNHANG MŐHELY fiatal képzımővészei 
és zenészei.  
A kiállítást megnyitja: Oravecz Péter író, költı, zenész, az egyesület tagja.  
A kiállítás 2006. augusztus 27-ig látható. 
 
19 órakor a Színhang Mőhely fiatal mővészeinek jazz-koncertje. Fellép a MIZAN és az 
ALKAT zenekar. A koncert helyszíne az Egressy Gábor Mővelıdési Központ. 
 
19. szombat.  MEGELEVENEDİ TÁJHÁZ 
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Idén is felfőtjük kemencéinket és az új kenyér ünnepén KENYERET SÜTÜNK. Aki nem 
tud 11 órakor itt lenni, az se búslakodjon, lángos-kenyeret egész nap sütünk. 
 
 
 
SZEPTEMBER 
 
 
2. szombat, 9 óra  
İszi GYÓGYNÖVÉNYES TÚRA tervezett idıpontja. 
A túra biztos idıpontja a virágzástól függ. Kérem, figyelje honlapunkat! 
www.ocsa.tajhaz.hu  
 
2. szombat, 18 óra. TÁNCHÁZI ESTÉK 
Vendégeink: A Téka zenekar, és a Kosbor Kézmőves Mőhely tagjai 
19 órától TÁNCHÁZ:  
Talpalávalóról a Téka zenekar gondoskodik. 
 
9. szombat, 9 óra 
İszi GYÓGYNÖVÉNYES TÚRA II. tervezett idıpontja. 
A túra biztos idıpontja a virágzástól függ. Kérem, figyelje honlapunkat! 
 
9. szombat, 16 óra 
Idıszaki kiállítás megnyitó: A magyar nép csodálatos hangszereit mutatjuk be NÉPI 
HANGSZEREINK címő kiállításunkon, melyet a Tájház és a HangszerMíves Céh közösen 
rendez. Olyan keveset tudunk róluk! Reméljük sokaknak okozunk örömöt.  
A kiállítást megnyitja: Szerényi Béla, a Magyar HangszerMíves Céh elnöke.  
Látható: 2006. október 1-ig. 
 
 
23.szombat. MEGELEVENEDİ TÁJHÁZ 
A KUKORICA napja. A letört kukoricát behordtuk az udvarra. Segítsenek fosztani és 
morzsolni! Fosztás után a CSUHÉBÓL különbözı dolgokat készítünk. A csikótőzhelyen 
finom puliszkát, kását fızünk. 
 
 
OKTÓBER 
 
28. szombat. MEGELEVENEDİ TÁJHÁZ 
A TÖK napja. Készítünk lámpást, megismerhetik a karcolással való díszítést, sütünk 
sütıtököt a kemencében. 
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(AL)VILÁGOT JÁRT MŐKINCSEINK. 
Válogatás 15 év felderített bőneseteibıl. 

Örökség Galéria, 2006. március 23. – május 28. 
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.) 

(hétfıtıl vasárnapig, 9.00-17.00 óra között) 
  
 Bizonyára mindenki hallott már jelentıs festmények lopásáról, múzeumok, 
mőemlék templomok és régészeti lelıhelyek kifosztásáról vagy az országból 
kicsempészett értékes mőkincsekrıl. Az okozott kár eszmei, kulturális 
értelemben felbecsülhetetlen, forintban kifejezve pedig olykor a száz milliós 
nagyságrendet is elérheti. 
Ma Magyarországon – a statisztikai adatok szerint – a kulturális javak 
(mőtárgyak) kárára elkövetett lopás évente hét-nyolcszáz esetben fordul elı, egy 
milliárd forintos kárt okozva. Bár az esetek száma csökken, viszont a kárérték 
egyre nı, és az elkövetés módszerei is egyre kifinomultabbak, azaz a 
mőkincstolvajok egyre szakszerőbben, céltudatosabban dolgoznak. Emellett 
méreteire és jelentıségére elsısorban a napvilágra került esetekbıl 
következtethetünk, hogy szintén milyen hatalmas károkat okoznak a – teljes 
illegalitásban dolgozó – régészeti lelıhely fosztogatók. Ugyancsak jelentıs, a 
vámszervek által felderített jogellenes mőtárgybehozatal, -kivitel, mely 
esetekbıl a szervezett mőtárgycsempészet útvonalai is kirajzolódnak: hazánk 
éppen a déli és kelet-nyugati „fıútvonalak” mentén fekszik. A mőkincslopás 
illetve -csempészet ma világszerte a szervezett bőnözésnek – a fegyver és a 
kábítószer kereskedelem után – a harmadik legjövedelmezıbb ága. 
A mőkincslopások legveszélyeztetettebb célintézményei hazánkban a 
templomok, a múzeumok, magángyőjtemények illetve magánszemélyek és más 
(fıleg állami fenntartású) intézmények, de kiemelten is a földben vagy víz alatt 
levı régészeti örökségünk. 
Kiállításunk a „sikertörténeteket” mutatja be, azokat a mőkincseket és alvilági 
történetüket, melyek a sikeres hatósági munka és együttmőködés eredményeként 
megkerültek. A rendezık a legfrissebb eseteket vették elı, azaz elsısorban az 
elmúlt két-három év anyagából válogattak, de a képet, mivel hasonló kiállítást 
még sosem rendeztek, a ’90-es évek elejéig visszanyúlva néhány – nemzetközi 
mércével is – kiemelkedınek számító hazai eseménnyel is kiegészítették.  
A viharos utakat megjárt több száz kiállított tárgy között látható lesz a Vizsolyi 
Biblia, a szentendrei Czóbel Múzeum vagy a budapesti Kiscelli Múzeum 
ellopott és megkerült modern magyar képanyaga mellett magángyőjtemények 
több igen értékes régi és újabb festménye (id. Markó Károly, Egry, Czóbel, 
Márffy és régi külföldi mesterek alkotásai), a Zsidó Múzeum 1993-ban ellopott 
250 tárgyából készült válogatás, templomi betörések ezüsttárgyai, faszobrai, a 
nagy mennyiségben csempészett ikonok pár szép darabja, valamint a több ezer 
régészeti lelıhely kifosztása nyomán ellopott és csempészett leletek néhány 
válogatott sorozata is. A tárgyak nagy részt természetesen abban az állapotban 
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kerülnek bemutatásra, ahogyan elıkerültek, így sajnos nem egy esetben a 
gondatlan kezelés okozta károk is láthatók. 
A megkerült mőkincsek mellett megtekinthetık lesznek a sajnos még igen nagy 
számban hiányzó mőkincsek fényképei is, sıt a látogató betekintést nyerhet az 
érintett hatóságok (Rendırség, Vám- és Pénzügyırség, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal) munkájába is. 
Emellett a mőtárgytulajdonosok néhány megszívlelendı jótanácsot is kaphatnak, 
hogyan tehetnek többet mőkincseik biztonsága érdekében. 
 
A kiállítás megnyitója alkalmából írja alá a három érintett hatóság (ORFK–
VPOP–KÖH) vezetıje azt az együttmőködési megállapodást, mely remélhetıleg 
hatékonyan hozzájárul a jövıben mőkincseink nagyobb biztonságához és a 
bőnözés visszaszorításához. 
A kiállítás a három érintett hatóság (ORFK–VPOP–KÖH) közös rendezésében 
és a Belügyminisztérium Országos Bőnmegelızési Központjának támogatásával 
jön létre. 
 
 
 

MÚZEUMOK MAJÁLISA 
 

 
A Múzeumok Majálisára szánt kiadványaikat, prospektusaikat, 

szórólapjaikat kérjük postán elküldeni a Szövetség levelezési címére 
(3758 Jósvafı, Pf.2) és tervezett személyes részvételük 

idıintervallumát is kérem elıre jelezni (szombat, vasárnap, 10-12; 12-
14; 14-16; 16-18) a szinlo@axelero.hu, vagy a 30-531-9444 

telefonszámon május 15-ig! 
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II. VÁLYOGHÁZAS KONFERENCIA  

Az elıadások idei témája:  

VÁLYOGHÁZAK FELÚJÍTÁSA  

Idıpontja: 2006. május 6.  

Helye:  

Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

Dél-dunántúli tájegység - kisbodaki pajta  

 
ELİADÁSOK  

CSICSELY ÁGNES  

(BME Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék)  

Vályog falazatok teherbírásvizsgálata  

 
SABJÁN TIBOR  

(Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  

A vályogvetés néprajza  

 
GILYÉN NÁNDOR  

A magyar népi építészet földfalazatai  

 
BUZÁS MIKLÓS  

(Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  

Vályogfalak nedvesedési problémái  

 
FEKETE ATTILA ZOLTÁN  

Egy átlagos magyarországi vályogház felújítása  
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JELENTKEZÉS  

 

konferencia@freemail.hu 

 

Részvételi díj: 1000,- Ft/fı 

A részvételi díj magában foglalja az ingyenes belépést a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumba, az ebéd költségét.  

A résztvevık az elıadások hangfelvételét - amennyiben kérik - utólagosan megkapják.  

Jelentkezési határidı: 2006. április 30. 

A fenti határidın túl jelentkezık számára az ingyenes belépést valamint az ebédet nem 
tudjuk biztosítani. Természetesen a részvétel a konferencián ez esetben is lehetséges.  

 
Program:  

9.00 - 10.00 Regisztráció 

10.00 Megnyitó 

10.00 - 12.00 Elıadások 

12.00 - 13.30 Ebéd  

13.30 - 15.00 Elıadások 

 
 
 

 
Sok szeretettel várja a jelentkezéseket  

a szervezı 

Mednyánszky Miklós 

m.mednyanszky@freemail.hu  
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ISMÉT „ÉV  TÁJHÁZA” PÁLYÁZAT 
 

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 2005. évben mőködési 
engedéllyel rendelkezett, fenntartótól függetlenül. 
 

A folytonosság és esélyegyenlıség biztosítása érdekében a pályázatok tény-
adatait a 2005. 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 –  
 

2006. augusztus 15-ig 
 

kérjük visszaküldeni zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének fel-
tüntetésével 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 
Szablyár Pétertıl. 
Az „Év tájháza” kitüntetı cím évente egy tájháznak adományozható, amely 
100 000 Ft pénzösszegbıl és egy – a Szövetség emblémáját és az „Év tájháza 
2006.” feliratot tartalmazó - táblából áll, amelyet a gyıztes házában kihelyezhet. 
 

A díj átadására minden évben a Szövetség által szervezett Országos Tájházi 
Találkozó alkalmával – ez évben Hosszúpályiban - kerül sor. 
 

A régi szlogent idézve: „a részvétel és nem a gyızelem a fontos”. Emeljük ezzel 
is szeretett intézményeink rangját. Várjuk pályázataikat! 
 
2006. március 24.         Elnökség 
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„Év tájháza” 
pályázati adatlap (a 2005-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. 2005-ben végzett felújítások értéke (eFt): 
6. 2005-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. 1 A4 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. 2005-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 2005-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 
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FELHÍVÁS ÉRDEKES ÉPÜLETEK MEGNYITÁSÁRA 
IDÉN IS SOR KERÜL AZ EURÓPA-SZERTE NÉPSZERŐ 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 
HÉTVÉGÉRE, MELYNEK IDİPONTJA: 

2006. SZEPTEMBER 16-17. 
szombat-vasárnap 

 

A FÉL(T)MÚLT ÉPÍTÉSZETE 
(A szocreál építészete Magyarországon) 

A KÖZPONTI TÉMA KAPCSOLÓDIK AZ 1956-OS MAGYAR 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 50. ÉVFORDULÓJÁNAK 

MEGÜNNEPLÉSÉHEZ 
 
 

MINDEN MÁS HELYSZÍN CSATLAKOZÁSÁT IS SZÍVESEN VESSZÜK,  
HA AZOK – JELENTİSÉGÜKNÉL FOGVA – MÉLTÁN SZÁMÍTHATNAK  

A HELYI VAGY SZÉLESEBB KÖRŐ LÁTOGATÓKÖZÖNSÉG ÉRDEKLİDÉSÉRE. 
 

AMENNYIBEN NEM ISMERI A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI CÍMŐ 
RENDEZVÉNYT, KÉRJÜK, OLVASSA EL BİVEBB TÁJÉKOZTATÓNKAT 

ÉS A JELENTKEZÉSI LAPOT CÍMÜNKRE KÜLDJE VISSZA. 
 
 

HASZNOS, ÖRÖMTELI HÉTVÉGÉT KÍVÁNUNK! 
 
 

Tájékoztató a Kulturális Örökség Napjai programhoz való csatlakozásról: 
 
Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik meg az egyre 
nagyobb népszerőségnek örvendı örökségi napokat. 
 
A program célja az, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk az épületek értékeire, 
azokéra is, amelyek máskor részlegesen, idılegesen, illetve csak a társadalom egyes 
rétegei által látogathatók, esetleg zárva vannak. A hagyományosan szeptember 
harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és 
helyszín kapuja nyílik meg a látogatók elıtt. 
Mindenki számára fontos, hogy megismerje szőkebb és tágabb környezete kulturális értékeit, 
mert ez ösztönöz arra, hogy azokat fenntartsuk és megırizzük. Ez egyben erısíti a 
lakóhelyhez, az országhoz való kötıdést és az azonosságtudatot is. 
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A Kulturális Örökség Napjai ez évi idıpontja: 
2006. szeptember 16-17., szombat-vasárnap 

 
A megnyitandó épületeknek, helyszíneknek nem kell feltétlenül védett (mő)emlékeknek 
lenniük, korukra, funkciójukra nézve sincs semmilyen követelmény, de természetesen 
nagyobb számú érdeklıdıt vonzanak akkor, ha sajátos esztétikai vagy jelentıs történeti 
értékük van.  
 
Fontosnak érezzük továbbá a kortárs építészet, tájépítészet kiemelkedı alkotásainak 
megismertetését is, mivel ezek válhatnak a következı generációk számára a XX. század 
épített örökségévé. 
 
A látogatás élményét fokozhatja az épületekben, helyszíneken folyó tevékenység, valamint az 
ott található mővészi alkotások, bútorok és eszközök, esetleg a különleges 
épületszerkezetek, díszes homlokzatok, védett fák, növények megismerése is. Érdemes a 
helyszíneken, és a megtervezett útvonalon vezetést tartani, vezetıként pedig szakembereket 
vagy olyan önkénteseket bevonni, akik az adott helyet jól ismerik. Sokan vannak, akik 
szívesen megosztják tudásukat másokkal – például a több idıvel és tapasztalattal rendelkezı 
nyugdíjasok, de érdemes bevonni az újdonságokra szívesen vállalkozó fiatalokat, diákokat 
is. 
 
Egy épület, helyszín látogathatóságát bárki kezdeményezheti. A vendégek fogadása önként 
vállalt szolgálat, a kezdeményezıknek természetesen szabad döntésére van bízva, hogy 
mekkora részt tesznek bejárhatóvá. 
 
A Kulturális Örökség Napjai rendezvény jó alkalom arra, hogy értékeink megtekintése mellett 
észrevegyük azok sérülékenységét, mulandóságát és a megırzés munkájának összetettségét 
is, amelyhez az egész társadalom összefogására és közremőködésére van szükség. 
Fontos eleme ezért a mozgalomnak a helyi közösségek, a döntéshozók, a szakmai és a civil 
szervezetek bevonása. Az örökségi hétvége megszervezése és az eseményeken való részvétel 
mind a szervezık, mind a közönség számára jó alkalom a társadalmi önszervezıdés és 
demokrácia gyakorlatának erısítésére, a helyi értékek közös ünneplésén keresztül a közös 
öröm megtapasztalására.  

 
Kérjük, hogy aki ezúton tudomást szerez a Kulturális Örökség Napjai rendezvényrıl, 
népszerősítse azt, s helyi szinten (a lakosság, helyi önkormányzat, turisztikai iroda, 
mővelıdési központ, helytörténeti kör, iskola, múzeum és más szakmai és civil szervezetek 
bevonásával) kezdeményezze és vegyen részt a szeptember 16-17-i események 
megszervezésében! 
 

Kulturális Örökség Napjai 2006. évi témája:  
 

A FÉL(T)MÚLT ÉPÍTÉSZETE 
A SZOCREÁL ÉPÍTÉSZETE MAGYARORSZÁGON 

 
 

Ezúton szeretnénk kérni mindazok segítségét, akiknek határon túli kapcsolatai vannak 
tájékoztassanak minket, illetve továbbítsák a FELHÍVÁST és a JELENTKEZÉSI LAPOT. 
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Természetesen minden egyéb, az éves témához közvetlenül nem kapcsolódó értékes 
épület, helyszín megnyitását örömmel vesszük! 
 

 
A Kulturális Örökség Napjai szervezésénél az elmúlt évek gyakorlatában kialakult szokások és 

az Európa Tanács javaslatai: 
 

• A helyszín látogatását ingyenesen kell lehetıvé tenni. 
• Az épület megjelölésére térítésmentesen 1-2 db emblémás zászlót lehet igényelni (Id. 

jelentkezési lap). A zászlókat a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani. 
• A bejáratnál az erre a célra térítésmentesen igényelhetı plakáto(ka)t javasolt elhelyezni, 

amelyen fel kell tüntetni a nyitva tartás és a vezetések pontos idıpontját. A plakáton lévı 
üres mezıbe bármilyen további (figyelemfelkeltı, tájékoztató) anyag beilleszthetı. 

• Érdemes az épület, helyszín bemutatására vezetırıl gondoskodni. 
• Igen hasznos, ha a látogatók – akár a legegyszerőbb eszközökkel elkészített – írásos, 

esetleg rajz- vagy fotóillusztrációval ellátott információs anyagot kapnak az épületrıl. 
Lehetıség van az épülettel, helyszínnel kapcsolatos értékesebb kiadványok árusítására 
is.  

• Az ingyenes látogathatósággal nem ellentétes az önkéntes adományok elfogadása. 
• A program színesítése, a családi látogatások elısegítése érdekében érdemes egyéb 

eseményeket is szervezni (kiállítás, vetítés, koncert, színházi elıadás stb.).  
• Kérjük a KÖN logóját (lásd a címoldalon, és a weblapon) valamennyi nyomtatott, illetve 

vizuális anyagon feltüntetni. Érdemes gondolni a testvértelepülésekkel közös vagy 
párhuzamos programok szervezésére, sıt, a nemzetközi együttmőködés lehetıségeire is 
felhívjuk figyelmüket.  

• Nagy érdeklıdésre tarthat számot tematikus útvonalak és/vagy a kisebb területeket 
vezetéssel bemutató séták szervezése (pl. a helytörténeti körök bevonásával). 

• Az egyébként is nyitva tartó épületek – pl. múzeumok – részérıl kívánatos, ha a 
Kulturális Örökség Napjai témájához kapcsolódó, különleges programot szerveznek. 

• Célszerő a látogatható épületek, helyszínek listáját már három héttel az örökségi hétvége 
elıtt, mint fontos eseményt a helyi nyomtatott/elektronikus sajtóban megjelentetni. 

• A fiatalok és fıleg az iskolás gyerekek érdeklıdésének felkeltésére és aktív részvételére 
különösen nagy gondot kell fordítani. 

• Ahol megoldható, biztosítandó a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetısége is. 
• Kívánatos az épület, helyszín helyreállításának tervezésében és kivitelezésében részt 

vevı, vagy azt támogató szervezetek, magánszemélyek nevének feltüntetése. 
• Kérjük, hogy a látogatószám jelentést és a helyi eseményekrıl szóló, esetleg 

fénykép(ek)kel illusztrált beszámolót, valamint a KÖN-nel kapcsolatos információs 
anyagot 2006. október 10-ig az alábbi címre eljuttatni szíveskedjenek!  

 

Nemzeti koordinátor: 
 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága 

 
Szervezık: 

Horváth Edina (edina.horvath@koh.hu), tel.: 06-1-224-55-79 
Kertész Margit (margit.kertesz@koh.hu), tel.: 06-1-224-55-86 

Papp Tímea (timea.papp@koh.hu), tel.: 06-1-224-55-54 
 

1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 
Fax: 06-1-224-55-81 
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JELENTKEZÉSI LAP /SOKSZOROSÍTHATÓ/ 

a Kulturális Örökség Napjai rendezvényeihez  
2006. szeptember 16-17., szombat–vasárnap 

A KÖN napokon való részvétel nem automatikus,  
évenként megújított jelentkezést kérünk. 

A jelentkezés már a www.oroksegnapok.hu honlapon is lehetséges. 
 

1./ Résztvevı helyszín:  

 neve: 
………………………………………………………………………… 
 címe(irányítószámmal): 
………………………………..……….…..…megye:………………….… 
 telefon/fax szám: ……………………………………  e-mail 
2./ A programfüzetbe kerülı – a látogatható épületrıl, helyszínrıl szóló – rövid leírás 
(max: 300 leütés). 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………...……....... 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
3./ A nyitva tartás ideje:  
szombaton:……………-tól...……..-ig              vasárnap:…..……………tól…………ig 
4./ Rendezvény:   
.....……………………………………………………………………………… …………... 
………………………………………………………………………………………….……
Kezdési idıpont 
5./ Épületvezetés:  � lesz  � nem lesz 
6./ Információs anyag:  � lesz  � nem lesz 
7./ Az épület/helyszín alkalmas mozgáskorlátozottak látogatására:  � igen  � nem 
8./ Szervezett séta indulási idıpontja, tvonala:...................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
9./ Szükségünk van: 
 - zászlóra  � igen   � nem  
 - plakátra  …….…….…. db 
 - nyakba akasztható KÖN emblémával ellátott idegenvezetıi jelvényre  ………….db 
 
A szervezı személy/szervezet (erre a címre küldjük a csomagot) Postafiók címet nem 
tudunk elfogadni. 
 Neve……………………………………………………………………………………………… 
 Címe:(irányítószámmal)………………………………………………………………………….. 
 Telefon/fax:………………………………………………………….e-ail:………………………… 
Megjegyzés: 
• A jelentkezés alapján a bekapcsolódni szándékozó hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevı helyszín 

elızetes tájékoztató listán, szakmai folyóiratokban és országos napilapokban, valamint az országos 
programfüzetben és az interneten meghirdetésre kerüljön. 
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• Kérjük, hogy a rovatokat pontosan és olvashatóan szíveskedjenek kitölteni, mert az 
adatok ellenırzésére nincs módunk, azok a jelentkezési lapon szereplı formában 
fognak a tájékoztató anyagokban megjelenni! 

 
A jelentkezési lapot 2006. június 30-ig az alábbi címre kérjük visszaküldeni: 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága 
1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 
Tel: 06-1-224-55-79, 224-55-54, 224-55-86 Fax: 06-1-224-55-81 
www.oroksegnapok.hu e-mail: szerkesztoseg@oroksegnapok.hu 
 
A program módosítása július 16-ig lehetséges. 
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SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1 %-ÁVAL 
TÁMOGASSA A MAGYARORSZÁGI TÁJHÁZ 

MOZGALMAT, TÁRSADALMI SZERVEZETÜNKET: 

A MAGYARORSZÁGI 
TÁJHÁZAK 

SZÖVETSÉGÉT! 
 

A rendelkezı nyilatkozat kitöltésénél 
adja meg Szövetségünk adószámát: 

18441608-1-05 
 

VÁLASSZON MINKET, GYİZZE MEG 
ISMERİSEIT, CSALÁDTAGJAIT! 

 
TÁMOGATÁSÁT ELİRE IS KÖSZÖNJÜK! 
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T a r t a l o m 
 

Kibıvített elnökségi ülés Liptódon 2006. február 10-én  
 

TISZTÚJÍTÓ   KÖZGYŐLÉS 
 

Beszámoló a Magyarországi Tájházak Szövetsége 2005. évi tevékenységérıl 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelı Bizottságának  
beszámolója  a Szövetség 2006. március 18-i közgyőlésére 

 
MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE költségterve 2006. évre 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2006. évi munkaterve 

 
BESZÁMOLÓ 

A MAGYARORSZÁGI TÁJHÁZAK SZÖVETSÉGE DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓJÁNAK  
2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL 

 
MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 2005. évi 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 
 

A hazai tájház mozgalom sikertörténete… Kihirdették a Tengertánc program pályázati 
eredményeit 

 
Tájházi Mőhely 2006 

 
A mőködési engedély megszerzésének feltételei, lépései 

 
Tájházaink épületeirıl 

 
Győjtés és leltározás 

 
PROGRAMAJÁNLÓ Tájházi Mőhely 2006/2. – 2006. április 7. 

 
Dél-Alföldi Regionális Találkozó Gyomaendrıdön 

 
Tájházaink programajánlatából Kacár tanya programja 2006. 

 
Az Ócsai Tájház Programja 2006 

 
Válogatás 15 év felderített bőneseteibıl. 

 
II. VÁLYOGHÁZAS KONFERENCIA 

 
Pályázati felhívás az „Év tájháza” cím elnyerésére 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1 %-a 


