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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
 
Ez az év is úgy kezdıdött, mint a többi. Megpróbáltuk összegezni az elmúlt 
évet, és megálmodni az ideit. Három súlypontot határoztunk meg: a tájházi 
mőhely képzési sorozatának folytatását, az Országos találkozó sikeres 
megrendezését és a lehetséges pályázatokon való sikeres részvétel támogatását. 
 
Célul tőztük ki, hogy a tájházak minıségbiztosítása érdekében minden tılünk 
telhetıt megtegyünk. Senkit nem szeretnénk „leminısíteni”, sıt. Az a célunk, 
hogy a házak szakmai színvonala, infrastruktúrája, megtalálhatósága fejlıdjön, 
lehetséges szolgáltatásaival egyre jobban megfeleljen a 21. századi látogató 
elvárásainak. 
 
Szeretnénk elérni, kezdeményezni, hogy a magántulajdonban lévı tájházak a 
vagyonadó bevezetésekor adómentesek legyenek, ezzel méltányolva a 
tulajdonos „közcélú” áldozatvállalását.  
 
Egyesületünk mőködésének finanszírozása változatlanul bizonytalan. A Nemzeti 
Civil Alapprogram mőködési támogatása gyakorlatilag utófinanszírozás, amely 
ab ovo egy fél éves késleltetéssel indul. Az egyesület mőködtetését jellemzı 
költségek évrıl-évre növekednek (posta, telefon, utazás, stb.). A tagdíj emelését 
az Elnökség nem tartotta járható útnak, sem egyéni, sem jogi tagjaink nincsenek 
abban a helyzetben, hogy ezt tolerálják. 
 
Nagy reményeket főzünk az Új Magyarország Fejlesztési Terv vidékfejlesztési 
programjaiba való bekapcsolódását tájházainknak. A viszonylag alacsony önrész 
ellenére az utófinanszírozás nagy elırelátást és megfelelı anyagi hátteret követel 
meg a pályázást fontolgatóktól. 
 
Pedig megoldandó feladat számtalan áll elıttünk. Házaink állapota – néhány 
örvendetes kivételtıl eltekintve – elodázhatatlan feladatok sorát jelöli ki, a 
vagyonvédelmi rendszerek kiépítésétıl az épületek állagmegóvásán át a hathatós 
mőtárgyvédelemig. A tulajdonos vagy kezelıváltási hullám is kedvezıtlen 
fordulatot vett, több – igen értékes – ház áll bezárva, kiürítve, napról napra 
romló állapotban, elgazosodott kertekkel körülvéve. Megérdemelnék a 
támogatást, az új helyzet gyors értelmezését és a továbblépés lehetıségét. Ezek 
felderítésében, felkarolásában regionális képviselıink és a tájházi szakfelügyelet 
hathatós segítséget nyújthatnak, keressék ıket, tárják fel ıszintén problémáikat!   
 
 
Jósvafı, 2007. április 29.       Szablyár Péter 
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K Ö Z G Y Ő L É S    2 0 0 7 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tisztújító közgyőlésérıl, melyre 2007. 
március 24-én 11 órától került sor Szentendrén, a SZNM Konferencia termében 
 

Dr. Füzes Endre elnök üdvözli a közgyőlésen megjelent tagságot, külön 
köszönti dr. Vígh Annamáriát, az OKM fıosztályvezıjét és F. Tóth Máriát, 
az OKM Közmővelıdési Fıosztály vezetı fıtanácsosát. 
A jegyzıkönyv vezetésére: Hegedüsné Majnár Mártát, a jegyzıkönyv 
hitelesítésére: Dr. Bonnyai Rékát (Báta) és Kovács Károlynét (Albertirsa) kéri 
fel. 
 

A szavazással járó napirendi pontokhoz, a szavazatok összeszámlálásához 
felkéri Papp Ágnest (Ócsa) és Dr. Lehel Péternét (Báta). 
 

Megállapítja, hogy 17 jogi és 23 egyéni tag jelent meg. Az Alapszabály VI. 
fejezete 1.6 pontja alapján a Közgyőlés határozatképes. 
 

Napirendi pontok elıtt Szablyár Péter ügyvezetı elnök kér szót és a szövetség 
tagsága nevében köszönti Dr. Füzes Endre elnököt 75. születésnapja alkalmából. 
 

A köszöntıt követıen Dr. Füzes Endre folytatja a közgyőlés levezetését: 
 

1. Kéri a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy az 
elızetesen kiküldött és a Tájházi Hírlevélben is megjelent napirendet 
elfogadják-e? 
 

Megállapítja, hogy egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, a megjelentek az elızetesen kiküldött napirendet elfogadták. 
 

Tájékoztatja a közgyőlés résztvevıit, hogy a Tájházszövetség tisztségviselıi és 
tagjai közül Kós Károly díjban részesült: 

- Sisa Béla építész, a KÖH programigazgatója, a felügyelı bizottságunk 
tagja; 

- Mednyánszky Miklós építımérnök, egyéni tagunk. 
 

A Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült: 
- Hadobás Pál, az Edelényi Mővelıdési Ház, Könyvtár és Múzeum 

(Borsodi Tájház) vezetıje. 
A Tájházszövetség nevében gratulál a kitüntetetteknek! 
 
2. Felkéri Dr. Vígh Annamáriát – az OKM Múzeumi Fıosztály vezetıjét, 
hogy tartsa meg referátumát „A tájházak fejlesztését és élıvé tételét szolgáló 
2006. évi  pályázati tapasztalatairól és távlatairól”. 
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A fıosztályvezetı asszony, mint a felügyelı bizottság tagja örül a növekvı 
taglétszámnak, véleménye szerint bıvült és kiteljesedett az alapításkor 
megfogalmazott feladatkör is.  
A tájház-mozgalomban érezhetı a fejlıdés, az elırelépés, még a nehézségek 
ellenére is. Nem az OKM-en múlik, hogy mi lesz a tájházak sorsa, hanem 
rajtunk! Ez az elırevivı napi küzdelem, ami élteti a szövetséget.  
Beszámol a „Tengertánc” pályázatról. Véleménye szerint példaértékő volt a 
pályázatban a szövetség részvétele (ambíció, szakértelem). Nagyon okosan, jól 
lett kigondolva, hogy nem a napi gondokat orvosolták, hanem új funkciókat, a 
XXI. sz. igényeinek megfelelı elvárásokat vették figyelembe. 83 pályamő 
igazolta a kiírás jogosultságát, külön kiemelendı, hogy a mőködési engedéllyel 
nem rendelkezı tájházakat sem rekesztettek ki a pályázati lehetıségbıl. 
A pályázati feltételek között szerepelt a szakfelügyelet és a szövetség 
támogatása is: 30 pályázatot zártak ki, döntıen a szakmai ajánlások hiánya 
miatt! Még így is háromszoros volt az igény, ebbıl végezetül 50 kérelmet 
támogattak.  
A fejlesztési célok változatosságot mutattak: infrastruktúra fejlesztése, (főtés, 
audiovizuális eszközök, stb.) a döntı mégis a közösségi színtér megteremtése 
volt, ami a valódi funkciók erısítését célozta.  
A szakfelügyelet a szövetséggel együtt vállalta, hogy nyomon követi a 
fejlesztéseket. Szablyár Péter pontosan tájékoztatta minden részletrıl, rajta 
keresztül a minisztérium a problémákról is értesült (pl. szerzıdéskötések 
csúszása, a megvalósítási határidık módosítása, az elıfinanszírozás késése…). 
A mai napig 9 pályázó küldte meg az elszámolását.  
Idén az NKA Népmővészeti Szakkollégiuma kezeli a „Tengertánc” pályázatot, a 
beadási határidı 2007. március 19-én lezárult. Az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program céljai között lesz 2007-ben a vidéki örökség 
megırzése és fenntartható fejlıdésének biztosítása, s a pályázók lehetséges 
körébe egyértelmően beletartoznak a tájházak is. A kiírás nyárra várható és az 
FVM honlapján lesz elérhetı, a tervezett önrész 20 % körül lesz. 
A „Közkincs” pályázat kiírása a közeljövıben jelenik meg, ebben pl. kistérségi 
központok multifunkciós tájházai is pályázhatnak. Az errıl szóló információk az 
OKM honlapján lesznek hozzáférhetıek. Hangsúlyos a térségi együttmőködés 
ebben a programban. 
2007-ben a tájházi honlapok fejlesztése ugyancsak kiemelt cél: többnyelvő 
honlapok, turisztikai-, kulturális utak weblapjai is ebben a támogatási körben 
szerepelnek. 
Az OKM stratégiájának kulcseleme a kulturális vidékfejlesztés. Az „Iskola-
múzeum” programba pl. a tájházak is bekapcsolódhatnak: az adott település 
iskolája fogjon össze a helyi tájházzal, hozzanak létre közös közmővelıdési 
programokat. 
A „Tengertánc” eredményei felkerülnek majd az OKM honlapjára is. Szeretnék, 
ha a nyertes 50 tájház fejlesztései más formában is bemutathatóvá válnának, az 
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OKM gondoskodik a megfelelı megjelenésrıl (pl. kiadvány, televíziós 
mősor…). 
A pályázati lehetıségek ismertetését követıen kifejtette, hogy a regisztráció és a 
mőködési engedélyek vizsgálata kiemelt célja a tárcának. A szakfelügyelet és a 
szövetség javaslata nemrég érkezett hozzájuk, melynek lényege kritérium 
rendszer kidolgozása a tájházak minıségbiztosítására. A javaslatnak örültek, s 
ennek eredményeként „kulturális vidékfejlesztés és a tájházak” címmel 
szeretnének egy tanulmányt megjelentetni, ami a jövı pályázatainak az alapját 
jelentheti.  
Végezetül kifejezésre juttatta köszönetét a tagságnak és az elnökségnek az 
önzetlen többletmunkáért. 
 

3.  Füzes Endre elnök megköszöni Dr. Vígh Annamária tájékoztatóját, s 
felkéri a jelenlévı pályázati nyerteseket, hogy harmadik napirendi pont szerint 
gyakorlati tapasztalataik illusztrált összegzését tartsák meg. 
 

- Ócsa (Papp Ágnes): ık az általános tendenciával ellentétben nem 
infrastrukturális fejlesztésre kérték a támogatást, hanem a rendszeres táncházaik 
és élı népzenei bemutatóik tovább éltetésére. Mindehhez régóta szükségük volt 
már megfelelı hangtechnikai eszközökre, s ezeket is a pályázati pénzbıl 
szerezhették be.  
- Felpéc (Dombi Alajosné ): egy regionális pályázati támogatás segítségével 
2004-ben hozhatták létre tájházukat, s ide kerülhetett a helytörténeti 
győjteményük egy része. Ez az épület a honismereti és hagyományırzı 
programjaik helyszíne is. A „Tengertánc” által biztosított forrásból a 
kiállításaikhoz tárlók, installációk készülhettek, de a központi főtést és a 
betörésvédelmi rendszert is ebbıl valósíthatták meg.  
- Palóznak (Verrasztóné Losonczi Anna): a Balaton parti Hild-díjas település 
tájházában gyakoriak az ünnepkörökhöz kapcsolódó események, a kézmőves 
foglalkozások, s a hagyományırzı programok. Ezekhez rendelkezésükre állt 
eddig is egy szabadtéri színpad, melynek a fedését a „Tengertánc” pályázat 
segítségével valósították meg, ill. a vizesblokk felújítására, s a hangtechnika 
fejlesztésére is ebbıl a forrásból kerülhetett sor. 
- Fertıhomok (Horváth Attila): a pályázat segítségével egy egész éves 
programsorozatot valósítottak meg, a következı elemekkel: kiállítások (régi 
idık lakodalma, rajzpályázat…), kézmőves tábor, falunap, homoki lakodalmas, 
dió fesztivál. 
- Sarród (Kamenár Katalin): A „Tengertánc” támogatásával infrastrukturális 
fejlesztést hajtottak végre. Az élı közösségi ház funkció jegyében projektort, 
videokamerát, vetítıvásznat, állványt, CD lejátszót vásároltak, s az internet 
hozzáférést biztosították. 
- Bakonybél  (Kuzmics Andor Kulturális Egyesület): a „Tengertánc” pályázatot 
helyi értékeikre építették, az erdı és az ehhez kapcsolódó foglalkozások álltak a 
középpontban. Kézmőves foglalkozások sorozatát valósították meg, s a 
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kiállításaikhoz szükséges installációk alapanyagát és a hozzá tartozó világítási 
eszközöket vásárolták meg az elnyert összegbıl. 
- Kiskırös (Kispálné Dr. Lucza Ilona): a Szlovák Tájház padlófőtésének 
megtervezése és kivitelezése történhetett meg a pályázati pénzbıl. Csak 
természetes alapanyagokkal oldották meg a főtés kiépítését, s az alapos 
elıkészületeknek és a gondos munkának köszönhetıen a házban a főtésnek 
nincs látható jele. 
- Békéscsaba (Andó György): az ún. „Kékfestı szín” felújításához több 
pályázati forrást összegeztek, melynek része volt a „Tengertánc” is. A 
támogatásnak köszönhetıen 2006. júniusában adhatták át az ún. Achimel-
termet. 
- Báta (Balogh Imréné): A kézmőves mőhely felújítására, eszközfejlesztésre 
(számítógép, nyomtató, projektor, digitális fényképezıgép), információs táblák 
elkészítésére, kézmőves asztalok, padok, székek beszerzésére fordították a 
pályázati támogatást. 
- Nagytótfalu (Dr Simor Ferencné): az eredeti pályázati elképzelésük 
(mezıgazdasági eszközök vásárlása) meghiúsult, módosítani kellett a támogatási 
szerzıdést. 2008-ban a módosítás szerint a vizesblokk felújítására kerülhet sor. 
Megvalósult azonban a „Búzavetéstıl aratásig” c. program, melynek során a 
gyerekek a „kézzel mindent” gondolat jegyében kipróbálták a gabonatermesztés 
minden fázisát. 
- Mindszent, Dunapataj, Békés (Benák Katalin): a Dél-alföldi régióban 
megvalósult „Tengertánc”-os fejlesztésekrıl számolt be. A településeken 
szabadtéri kemencéket építettek, kovácsmőhelyt alakítottak ki, hagyományırzı 
programsorozatot valósítottak meg ill. számítástechnikai eszközfejlesztésre is 
sor kerülhetett. 
- Mezıcsát (Juhász László): a „Tengertánc” segítségével a tájházuk 
bmohásodott, beázott 123 éves nád tetızetét cserélhették le. A tetıfelújítást 
2006. nyarán kezdték, s októberre fejezték be. 
- Mezıkövesd (Hegedősné Majnár Márta): a Kis Jankó Bori Emlékház 
elektromos főtésének teljes munkálatát végezhették el, valamint a betörés- és 
tőzvédelmi rendszerét építhették ki a pályázati támogatásból. 
- Gyomaendrıd (Szonda István): az évtizedek során összegyőjtött fotóarchívum 
digitalizálása volt a kitőzött céljuk a pályázás során. Digitális fényképezıgépet, 
kamerát és projektort vásárolhattak ennek megvalósításához. 
 

4. Az Elnök úr felkérte Szablyár Péter ügyvezetı elnököt, hogy a 2006. évben 
végzett munkáról és a költségvetési terv teljesülésérıl szóló elnökségi 
beszámolót, ill. az írásban kiküldött anyagok kiegészítését  tartsa meg. (A szóban 
forgó tájékoztatók elızetesen a Tájházi Hírlevélben megjelentek) 
 

Szablyár Péter vetített képes elıadással illusztrálta a kiküldött és a Tájházi 
Hírlevélben megjelentetett tájékoztatókat, köszönetet mondott a régiókban 
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dolgozó elnökségi tagoknak, a Tájházi Mőhelyek szakmai házigazdáinak, az 
Országos találkozó helyi szervezıinek és a SZNM-nak. 
 

Elnök úr megköszönte a beszámolót és Szablyár Péter 2006. évben végzett 
munkáját, majd megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, 
kiegészítés, hozzászólás merült-e fel?  
Megkérte a jelenlévıket, hogy szavazzanak a beszámolóról, amelyet a 
Határozatok Könyvébe 1/2007. sorszámon vezetnek be. 
 

Megállapította, hogy ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 2006.  
évben végzett munkáról és a költségvetési terv teljesülésérıl szóló elnökségi 
beszámolót egyhangúlag elfogadták, s ezt a Határozatok Könyvébe 1/2007. 
sorszámon vezetik be. 
 

5. Ezt követıen Füzes Endre elnök úr felkérte Dr. Vígh Annamáriát, hogy a 
Felügyelı Bizottság 2006. évre vonatkozó jelentését ismertesse a közgyőléssel! 
Az FB beszámolója teljes terjedelemben a Tájházi Hírlevél 2007/1. számában 
megjelenik ill. a jegyzıkönyvhöz mellékelve! 

 

Elnök úr megkérte, hogy a jelenlévık szavazzanak a Felügyelı Bizottság 
jelentésérıl. Ennek eredménye a Határozatok Könyvébe 2/2007. sorszámon 
kerül bevezetésre. 
Megállapította, hogy ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 
Felügyelı Bizottság 2006. évre vonatkozó jelentését elfogadták. 
 

6. Dr. Füzes Endre felkérte az elnökség tagjait, hogy az általuk képviselt 
régiókban végzett 2006. évi munkáról számoljanak be: 
 

Horváth Attila (Nyugat-Dunántúl): 2006-ban sikeres regionális találkozót 
valósítottak meg Sarródon, melyre a résztvevık közel fele a szomszédos 
Szlovákiából érkezett. Az év folyamán a Tengertánc monitorozás során 
kapcsolatot tartott a Nyugat-dunántúli nyertes pályázókkal. Tevékenységében 
kiemelt fontosságúnak érzi a személyes példamutatást, melyet saját települése: 
Fertıhomok tájházának rendezvényeivel tud alátámasztani.  
 

Kovács Edina (Közép-Magyarország): A „Tengertánc” pályázattal 
kapcsolatban fontosnak érezte a monitori tevékenységet, melynek során 
személyes összeköttetésbe került régiója tájház fenntartóival. A szövetség 
képviseletében részt vett a „Múzeumok Majálisán”, s tagja volt az „Év tájháza” 
bíráló bizottságának. Szakmai tanácsadást nyújtott több esetben mőködtetéssel 
ill. új tájházak létrehozásával kapcsolatban. Gyömrı 2006-ban a szövetség egyik 
elnökségi ülésének is helyet adott, valamint szeptemberben Pataki Emıke 
„Világszép örökségünk” c. kiállítását is bemutatták. 
 

Andó György (Szlovák Nemzetiségi Tájházak): a Legatum Kht. - amely a 
szlovák tájházak kezelését, üzemeltetését látja el – 2006-ban 30 tájház 
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eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatást, s a szlovák tájházak közül háromnak a 
féléves mőködési költségét átvállalta a hátrányos helyzető önkormányzatoktól. 
Rudabányácskán tájházat és vendégházat alakított ki, s konferenciát rendezett 
Sárisápon, melynek fı témája a konzerválás volt. 2007. évi terveik közül 
megemlítette, hogy a magyarországi szlovák tájházak 7. találkozóját április 14-
én rendezik Ecseren. 
 

Fuchszné Benák Katalin (Dél-Alföld): Ismertette, hogy az elmúlt években a 
régióját érintı adatbázis létrehozása érdekében milyen lépéseket tett meg. 
(Információkat kért a következı fórumoktól: települési önkormányzatok, megyei 
múzeumi szervezetek, szakfelügyelet…, ill. a települések honlapjai is hasznos 
adalékokkal szolgáltak.) Négy év alatt kb. 70 tájház, győjtemény adatait 
összegezte, de tisztában van azzal, hogy még korántsem teljes a kép. Fontos 
feladatának tekintette az állományba vétel megoldását régiója tájházainál; ezt 
leltárkönyv biztosításával, múzeumi szakemberek közremőködésével tartja 
realizálhatónak. A kapcsolattartás jól bevált formájának tekinti a regionális 
fórumokat, melyekre Dél-Alföldön évrıl-évre több alkalommal is sor került. 
Tájházas tapasztalatairól Szerbiában, Romániában és Németországban is számot 
adhatott. A „Tengertánc”-ot reményt keltınek tartotta, de a folytatás 
lehetıségének a kérdése izgalmas számára igazán.  
Tájékoztatója végén bejelentette, hogy új munkahelyi elfoglaltsága mellett nem 
tud eleget tenni a továbbiakban a Tájházszövetségben betöltött elnökségi 
pozíciójának, ezért kéri, hogy ezzel másik Dél-alföldi kollégáját bízza meg a 
szövetség. 
 

Dr. Füzes Endre: Köszönetet mondott Fuchszné Benák Katalin eddigi 
munkájáért, s kérte a közgyőlés tagjait, hogy szavazzanak lemondása 
elfogadásáról. A jelenlévık hangot adva sajnálatuknak, egy ellenszavazattal 
elfogadták a Dél-alföldi elnökségi tag lemondási szándékát. 
Dr. Füzes Endre ezt követıen emléklapot nyújtott át Fuchszné Benák 
Katalinnak. 
 

Hegedüsné Majnár Márta (Észak-Magyarország): a régió képviselte magát a 
szövetség Múzeumok Majálisán történı bemutatkozásán. Területfejlesztési cél-
elıirányzatos pályázaton tájházakat bemutató kiadvány megjelenéséhez kaptak 
támogatást, ebben 30 Észak-magyarországi tájház jelenhetett meg. Hasznosnak 
ítélte egyéb civil szervezetekkel való kapcsolataikat (pl. Palóc Út Egyesület, 
hagyományırzı egyesületek…), s pozitív példaként említette az NCA pályázati 
támogatással megvalósított tanulmányutat, melynek során Heves és Nógrád 
megyei tájházak mőködtetésében szerepet játszó szervezetekkel erısítették 
kötelékeiket.  A jelenlévık figyelmébe ajánlotta a Bodrogkisfaludon április 13-
án és 14-én megvalósuló találkozót. 
 

Dr. Danter Izabella (szlovákiai magyar tájházak): Az elmúlt évben 10 új 
jelentkezıvel bıvült tagságuk, s új győjteményeket is átadhattak (pl. 
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Vasváradon, Szeténden, Kéménden).   Komáromban került sor a felvidéki 
magyar tájházak konferenciájára, s novemberben a szövetség Galántán tartotta 
elnökségi ülését. 2007-ben júniusban Szıgyénben, majd szeptemberben 
Zsigárdon rendeznek regionális találkozókat. 
 

Nagyné Bısze Katalin (Északkelet Magyarország): egy éve lett elnökségi tag, s 
ez idı alatt még nem ismerte meg a régiót teljes egészében. Novemberben 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tájházait járta körbe, s legnagyobb sajnálatára 
sok negatív tapasztalatot szerzett a nyitvatartási renddel ill. a házak állapotával 
kapcsolatban. Az országos találkozó az ı régiójában valósult meg, 
Hosszúpályiban. A színvonalas szakmai tanácskozás és a kétnapos tanulmányi 
kirándulás megvalósításáért köszönetet mond a szervezıknek. A „Tengertánc” 
pályázaton régiójából négy tájház szerepelt sikeresen, ezeket (Cigánd, 
Hosszúpályi, Nagyari, Nyírbogdány) pozitív példaként említi. 
 

Füzes Endre a beszámolók végeztével lehetıséget adott hozzászólások, kérdések 
megfogalmazására. Miután a lehetıséggel nem éltek a jelen lévık, megkérte, 
hogy szavazzanak a beszámolók elfogadásáról! 
Megállapította, hogy ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 2006. 
évben a régiókban végzett munkáról szóló elnökségi beszámolókat elfogadták, s 
ezt a Határozatok Könyvébe 3/2007. sorszámon vezetik be. 
 

7. Füzes Endre megkérte, hogy ezek után szavazzanak a Szövetség 
közhasznúsági jelentésérıl, amelyet a meghívóval együtt (2. melléklet) 
mindenki megkapott. Ennek eredményét a Határozatok Könyvébe 4/2007. 
sorszámon fogjuk bevezetni. 
Megállapította, hogy ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 
Szövetség 2006. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentését egyhangúlag 
elfogadták. 
Tájékoztatta egyben a résztvevıket, hogy a Közhasznúsági jelentést az 
Alapszabályunknak megfelelıen a Múzeumi Hírlevélben és az Örökségvédelem 
címő lapban nyilvánosságra hozzuk. 
 
8. A Szövetség 2007. évi munkatervét és költségvetését a meghívóval együtt 
minden jelenlévı megkapta (3/1, 3/2 melléklet). Elnök úr kérte, hogy az ezzel 
kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a jelen lévık tegyék fel! 
 

Hozzászólásra, észrevételre nem került sor. 
 

A Szövetség 2007. évi munkatervérıl és költségvetésérıl Elnök úr elrendelte a 
szavazást. Ennek eredményét a Határozatok Könyvébe 5/2007. sorszámon 
vezetjük be. 
Megállapította, hogy ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 
Szövetség 2007. évre vonatkozó munkatervét és költségvetését egyhangúlag 
elfogadták. 
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9. Füzes Endre elnök úr bejelenti, hogy Fuchszné Benák Katalin lemondása 
miatt a Dél-alföldi régió új elnökségi tagját a közgyőlésnek kell megválasztani. 
A leköszönı elnökségi tag és Füzes Endre Szonda István gyomaendrıdi 
néprajzkutatót ajánlja a pozícióra.  A jelöltet felkéri bemutatkozásra. 
 

Szonda István elmondja, hogy munkája mellett a Debreceni Egyetem 2. éves 
P.S.D. hallgatója, s lehetıséget lát egyetemisták bevonására a tájházak 
nyilvántartási és állomány-felmérési munkáiba. Fuchszné Benák Katalinnal 
egyeztettek a megoldásra váró feladatokról, de feltétlenül fontosnak tartja a 
személyes tapasztalatokat is, melyekre a régió győjteményeinek bejárása során 
tehet szert, s így alakíthat ki valós képet. 
 

Dr. Füzes Endre megköszöni a bemutatkozást, majd megkérdezi a jelenlévıket, 
hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e észrevétel, ill. javasolnak-e új 
személyeket a Dél-alföldi régió elnökségi tagjának pozíciójára. 
Nem érkezett újabb javaslat, így Szonda István megválasztásával kapcsolatban a 
levezetı elnök szavazást rendelt el. 
 

Dr. Füzes Endre elnök megállapította, hogy ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
a megjelentek elfogadták a Tájházszövetség új elnökségi tagjának Szonda 
Istvánt.  
 

10. Dr. Füzes Endre felkérte Szablyár Péter ügyvezetı elnököt, hogy a 
Tájházszövetség V. Országos Találkozójának helyszínérıl és elızetes 
programjáról tájékoztassa a Közgyőlés résztvevıit. 
 

Szablyár Péter ismertette, hogy a 2007.szeptember 13-al kezdıdı hétvégén kerül 
sor az idei országos találkozóra, melynek helyszíne a Baranya megyei 
Mecseknádasd lesz. A részvételi díj várhatóan 8.500.- Ft lesz, s a részletes 
programot és a jelentkezési lapot a szövetség minden tagja hamarosan kézhez 
kapja. 
 

11. Dr. Füzes Endre felkéri Berényi Mariannt, a Kultúra az Interneten 
Alapítvány munkatársát, hogy tartsa meg tájékoztatóját az online 
tájházkatalógusról. 
 

Berényi Mariann „Power-Point”-os bemutatóval a következıkrıl adott 
információkat:  

- Az elmúlt évben a tájházak digitális tartalomfejlesztését támogató 
pályázaton Bátaszék, Cigánd, Edelény, Mezıkövesd és Ócsa kapták meg 
a lehetıséget honlap létrehozására és három éves fenntartására.  

- El kívánják készíteni a magyar tájházak honlapját, www.tajhaz.hu névvel, 
mely nem csupán a leszőkített www.museum.hu ! Céljuk egy igényes 
online tájházkatalógus, amely már jelenleg is 420 objektumot tartalmaz.  

- Elképzelésük szerint OKM támogatással megvalósuló „útvonalkeresı”, 
ill. „virtuális vezetés” is kiegészíti adatbázisukat.  
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12. Füzes Endre megköszöni a tájékoztatót, majd megkéri Országh Györgyöt, 
hogy a „Tájházak mőtárgyállományának digitális feldolgozási lehetıségei – az 
Aridné/EMIR új verziója” c. elıadását tartsa meg. 
 

Ország György tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum évek óta eredményesen mőködteti az „Ariadné” adatbázis 
kezelı rendszert. A Skanzen kész helyet biztosítani minden jelentkezı tájház 
számára a mőtárgynyilvántartásához. A rendszer a múzeumi törvény 
elıírásainak megfelel, mindemellett felhasználóbarát. Egyszeri belépési díjat 
fizetni kell a jelentkezıknek, de ennek mértéke annál kisebb lesz, minél többen 
csatlakoznak hozzá. (Jelenleg az összeg 100 e. Ft, de akár 50 e. Ft-ig is 
lecsökkenthetı tájházanként.) 
 

13. Egyebek: 
Dr. Füzes Endre elnök úr a jelenlévık figyelmébe ajánlotta a Tájházi Mőhely 
legközelebbi alkalmait, s megkérte Szablyár Péter ügyvezetı elnököt, hogy a 
Múzeumok Majálisáról tájékoztassa a jelenlévıket. 
 

Szablyár Péter elmondta, hogy május 19-20-án kerül sor az eseményre, melyen 
régiónként beosztva mutatkozhatnak be a tájházak. Kérte, hogy minél nagyobb 
létszámmal, s lehetıleg bıséges információs és tájékoztató anyaggal képviseljék 
magukat a jelentkezık. 
 
14. Elnöki zárszó:  
Dr. Füzes Endre megköszönte az Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak a hely 
biztosítását, a vendégül látást, köszönetet mondott továbbá minden 
közremőködınek a megjelenésért, szíves figyelmükbe ajánlotta az aktuális 
tagdíj befizetését, s ezzel a Közgyőlést bezárta. 
 
A jegyzıkönyvet készítette: 
 
 
Hegedősné Majnár Márta sk. 
Mezıkövesd 
 
Szentendre, 2007. március 24. 
 
A jegyzıkönyvet hitelesítette: 
 
Kovács Károlyné sk. 
Albertirsa 
 
Dr. Bonnyai Réka sk. 
Báta 
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Közgyőlési mozaik 
 
 

    Érvényességre várva 
 
 

Ismerıs arcok… 

 
Dr Vígh Annamária 

elıadását tartja 
 
 

 
Papp Ágnes – Ócsa 

 
 
 

 
Kamenár Katalin - Sarród 

Dr Simor Ferencné 
Nagytótfalu 

 
Kovács Edina - gyömrı 

 
Nagyné Bısze Katalin 

Sóstói Múzeumfalu 

 
Berényi 

Mariann – Kultúra az 
Interneten Alapítvány 
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelı Bizottságának  
beszámolója a Szövetség 2006. évi tevékenységérıl  

(készült a 2007. március 24-i Közgyőlésre) 
 

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. Az Elnökség a FB tagjait 
üléseire rendszeresen, felmerülı problémák esetén konzultált a FB tagjaival. 
 

A Szövetség a 2006-ös évben a 2006. évi Tisztújító közgyőlésén elfogadott 
munkaterve alapján folytatta tevékenységét. Az érdemi munka ismét a regionális 
mőködésre helyezte a hangsúlyt, a Regionális találkozók a szakmai munka 
mellett alkalmat teremtettek a személyes kapcsolatok kialakítására, 
elmélyítésére, a régiókban mőködı múzeumi szervezetek, szakfelügyeletek 
közelebb hozásához a tájházak napi problémáihoz. 
 

Tovább erısödtek a kapcsolatok  a határokon túli magyar nyelvterület 
tájházaival (Szlovákia, Kárpátalja, Partium, Erdély,  Vajdaság), ennek 
köszönhetıen az Országos találkozó autóbusz kirándulása átvezetett a 
Partiumba, de sikeres Tájházi Mőhelyt rendezett a Szövetség a vajdasági 
Telecskán, kibıvített elnökségi ülést tartott Galántán. Örömteli jelenség az is, 
hogy a tájházi mőhelyek képzési napjait egyre több, határainkon túli 
nyelvterületrıl érkezı tájház-fenntartó és/vagy tulajdonos keresi fel. 
 

A SZNM által támogatott Tájházi Mőhely változatlanul jól szolgálta a szakmai 
továbbképzés ügyét, kiemelt érdeklıdés kísérte a 2006. évi hatodik képzési nap 
programját, amely a temetık szakrális emlékeinek hányatott sorsára hívta fel a 
figyelmet és próbálta a tájházak vezetıinek figyelmébe ajánlani sorsuk jobbra 
fordítását. 
 

Az UTAZÁS 2006 és a Múzeumok majálisán való részvétel ismét jó alkalmat 
teremtett a tájház-mozgalom népszerősítésére. 
 

A Szövetség IV. Országos találkozója szakmailag értékes programokkal 
fogadta a résztvevıket. A találkozó immár hagyománnyá vált, az apadó 
pályázati források, a növekvı részvételi költségek akadályozzák a tömeges 
részvételt. Ez is oka lehetett a hosszúpályi találkozó kapcsán keletkezett jelentıs 
anyagi veszteségnek. 
Az elnökségi ülések megfelelıen elıkészítettek voltak, a napirendi pontok 
írásos – elızetes – elıterjesztése hatékony tárgyalást és döntést tett lehetıvé. Az 
üléseken való részvétel egyre nagyobb problémát okoz a tagoknak a munkahelyi 
távollét és az utazás költsége miatt. 
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A Tájházi Hírlevél rendszeresen és idıben  megjelent, jól szolgálta a tagság és 
a Szövetség partnereinek tájékoztatását. A kiadáshoz szükséges pályázati 
támogatást 2006-ban  is az  NKA biztosította a Borsodi Tájház támogatásával. 
 

Az „Év tájháza” cím ma már rangot jelent, az ócsai tájház méltó programokkal 
nyerte el a kitüntetı címet. 
 

Megítélésünk szerint a Szövetség „nagykorúvá” válásának jele volt aktív 
részvétele a Közkincs- és Tengertánc pályázati kiírásainak elıkészítésében és 
az utólagos monitorozásban. Közkincs- és Tengertánc pályázati kiírásainak 
elıkészítésében és az utólagos monitorozásban. Nagyban növelte a Szövetség 
elfogadottságát a Tengertánc pályázat tájházi alfejezete és az ehhez szükséges 
szakmai ajánlás akkreditálása. 
 

Bár csak egy győjtemény csírájának tekinthetjük ma még, mégis jelentıs 
kezdeményezés a Szövetség Könyv- és Dokumentumgyőjteményének létrejötte 
Jósvafın, amely mára már több mint 300 győjteményi egységgel rendelkezik. 
 

Úttörı jelentıségőnek ítéljük annak a regionális tájház prospektusnak a kiadását, 
amelyet az É-Magyarországi régió vonatkozásában hajtott végre a Szövetség 
Hné Majnár Márta elnökségi tag kitartó munkájával. 
 

Nem hallgatható el az sem, hogy a Szövetség anyagi helyzete változatlanul 
nehéz. Mőködési költségeinek finanszírozása – a tagdíjakon kívül – pályázati 
forrásokból történik. Ismerve a jelenlegi viszonyokat ez gyakorlatilag ez esetben 
is éves utófinanszírozást jelent, hiszen az évi mőködési költségeket a tárgyév 
utolsó hónapjának második felében, vagy a rákövetkezı év elején utalják csak 
át. A Szövetségnek vagyona nem lévén ennek az „utófinanszírozásnak” az 
„elıfinanszírozását” szinte kizárólag személyes kölcsönök biztosítják, ami 
hosszú távon nem tartható fenn!!! 
 

A tagdíj-fegyelem közepesen jónak mondható, a jogi tagok korrekt tagdíjfizetık, 
az egyéni tagok két budapesti mozijegyni tagdíja már többeknél akadozott, így a 
2006. év végén közel 300 eFt tagdíjhátralék halmozódott fel. 
 

Összességében: megállapítható, hogy a Szövetség 2006. évben is eredményes 
évet zárt, taglétszáma és társadalmi elismertsége nıtt. A FB 2007-ben igyekszik 
minden tıle telhetı segítséget megadni a tervezett továbblépésekhez, mind 
szakmai, mind szervezeti kérdésekben: 
 

Szentendre, 2007. március 20. 
 
 Sisa Béla sk. T.dr. Bereczki Ibolya sk.  Dr. Vígh Annamária sk 
 a FB tagja    a FB tagja           a FB elnöke 
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Regionális vezetık beszámolói a Közgyőlésen 
 

Ando György elnökségi tag  
- a Legatum Kht. ügyvezetı igazgatója – 

(Legatum Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Közhasznú Társaság 
Verejnoprospešná spoločnosť služieb a zúžitkovania nehnuteľností 

(1114 Budapest, Fadrusz u 11/A)) 
 

 
Részvétel a Tájházszövetség programjain: 
 - február 10.  Liptód, elnökségi ülés 
 - március 18. Szentendre, Tájházszövetség közgyőlés 
 - április 29.  Sárisáp, Legatum konferencia 
 - szeptember 15. Nyíregyháza, Sóstó elnökségi ülés 
 - november 10. Békéscsaba, Tájházi mőhely 
 - november 24. Galanta, elnökségi ülés 
 
A Társaság fı feladata a helyi szlovák önkormányzatok fenntartásában mőködı 
szlovák nemzetiségi tájházak üzemeltetése kezelése. Központi intézményként a 
szlovák tájházak szakmai patronálása mellett a helyi szlovák önkormányzatok 
fenntartásában mőködı falumúzeumok és győjtemények üzemeltetését, 
fejlesztését, állagmegóvását támogatja.  
A Társaság a honi szlovák nemzetiség népi értékeit bemutató tájházakat és 
győjteményeket is egyaránt felkarolja, szakmai, materiális segítséget nyújtva 
fenntartásukhoz, állagmegóvásukhoz.  
 
A Legatum Kht. Gazdasági társaságként mőködik, közhasznú tevékenysége az 
Alapító Okirat értelmében meghatározott: 
 
 -kulturális tevékenység; 
 -kulturális örökség megóvása 
 -a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon 

túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A Társaság által nyújtott 
szolgáltatás az Alapító Okiratban meghatározott célok és tevékenységek 
szerint az alábbiak: mőkincsek restaurálása, hirdetés, tájházak 
üzemeltetése, filmgyártás, könyvkiadás, ismeretterjesztés stb. 

 
A Társaság a magyarországi szlovák tájházak mőködtetésével, fenntartásával 
kapcsolatban felmerülı gondok, problémák megoldását célozza meg erkölcsi és 
anyagi segítséget nyújtva a tájházaknak. 
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LEGATUM – mőködés 
 
I. Mőködtetés, infrastruktúra  
 
A Társaság 2003. évi alapítását követıen mőködését 2004-ben kezdte meg, a 
tájház-fenntartók részérıl érkezett felvetések, problémák megoldására, 
mőködtetésükkel kapcsolatos gondok kiküszöbölése céljából – a tájházak saját 
telephelyként mőködteti, ennek érdekében segítséget nyújt alapvetı felújítási 
munkálatokhoz, rekonstrukciókhoz, gondnoki, teremıri hálózat kiépítéséhez. A 
Társaság székhelye az Országos Szlovák Önkormányzat épületében van – 
Budapesten a  Fadrusz utcában. 
 
II.  Magyarországi szlovák tájházvezetık országos konferenciája 
 
A Legatum Kht. megalakulását követıen a konferenciák megszervezését, 
megrendezését magára vállalta (ez idáig a konferenciák szervezése a . A 
konferenciák a fenntartásban, mőködtetésben felmerülı eredmények, gondok 
ismertetése mellett szakmai mőhely szerepét töltik be, szakmai segítséget a 
szlovák tájházaknak neves szakemberek nyújtanak. 
A konferenciák zárásaként, minden évben, elfogadásra kerül a Társaság adott 
évi szakmai programja, mely meghatározza a támogatandó területeket.  
 

Az ez idáig lezajlott konferenciák: 

2003. IV. Magyarországi szlovák tájházvezetık országos konferenciája : 
Értékek védelem nélkül 

2004. Szügy  V. Magyarországi szlovák tájházvezetık országos konferenciájára  
Látogatóbarát tájházak (A kulturális marketing szerepe a 
tájházaknál) 

2006.Sárisáp VI. Magyarországi szlovák tájházvezetık országos konferenciájára  
Pusztuló értékeink (a néprajzi tárgyak restaurálása) 

 
2007-re tervezett konferencia: 
2007. Ecser VII. Magyarországi szlovák tájházvezetık országos konferenciájára  

Értékeink számbavétele (A néprajzi tárgyak nyilvántartása) 
 
III. A Társaság által nyújtott anyagi támogatások 
 
2004-ben 12 magyarországi szlovák tájház anyagi támogatására nyílt lehetıség, 
az elızı évben megtartott országos konferencián meghatározott célokra. A 
tájházak felújítását szolgáló felhalmozási támogatásban, ill. gondnokok 
bérezésének hozzájárulásában részesültek (5 179 000 Ft.) az alábbi 



Tájházi Hírlevél – 2007. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 18

tájházak:Békéscsaba, Dunaegyháza, Felsıpetény, Kesztölc, Oroszlány, 
Piliscsév, Pilisszentkereszt, Répáshuta, Szügy, Tardos, Tótkomlós, Vanyarc 
 
2005-ben a Társaság 10 telephelye biztonsági rendszerének kiépítését támogatta 
1 980 000 Ft. összeggel: Dunaegyháza, Ecser, Kesztölc, Pilisszentkereszt, 
Répáshuta, Sámsonháza, Tardos, Tatabánya-Bánhida, Terény, Tótkomlós. Két 
tájház éves közüzemi díját, továbbá 8 tájház gondnokainak bérét fedezte 
2 274 000 Ft. összértékben a Társaság,  
 
2006-ban a Sárisápon megrendezett konferencián született döntés értelmében a 
Legatum Kht. a magyarországi szlovák tájházakban ırzött néprajzi-történeti 
tárgyi anyag állagmegóvását támogatja Albertirsa, Bánk, Bokor, 
Bükkszentkereszt, Dunaegyháza, Ecser, Felsıpetény, Galgaguta, Kesztölc, 
Kiskörös, Kistarcsa, Kondoros, Mátraszentimre, Nagytarcsa, Péteri, Piliscsév, 
Pilisszentkereszt, Pilisszentlélek, Pitvaros, Répáshuta, Sámsonháza, Sárisáp, 
Sátoraljaújhely-Rudabányácska, Szarvas, Szügy, Tardos, Tatabánya-Bánhida, 
Terény, Tótkomlós, Vanyarc helységekben 900 000 Ft összegben, továbbá 
három település (Békéscsaba, Oroszlány, İsagárd) szlovák tájház 
fenntartásához nyújt támogatást 1 308 000 Ft. összegben. 
 
IV. Önálló telephely mőködtetése 
 
2005-ben az Országos Szlovák Önkormányzat mérlegelve a helyi szlovák 
önkormányzatok tájházalapítási szándékait, az megvásárolta a Sátoraljaújhely-
Rudabányácska helyi népi építészeti hagyományokat megırzı ingatlant. Az 
ingatlan megvásárlását az épület mőemléki jellege mellett kedvezıen 
befolyásolta, hogy a településen mőködik a magyarországi szlovákság hét 
kulturális centrumából az egyik. 
A Legatum Kht szakmai felügyelete mellett 2005. évben elkezdıdtek a felújítási 
munkálatok. A felújítás , a tájház kiállítási egységeinek berendezése, a tájházhoz 
szorosan kapcsolódó vendégház kialakítása 2006 ıszére történt meg. A 
klasszikus értelmében vett tájház vendégszobával kibıvült épületének 
mőködtetése a multifunkcionális tulajdonságainak köszönhetıen lehetıséget 
nyitott egy új alapokon nyugvó népi kiállítóhely fenntartásához.  
 
V. Egységes leporelló, tájékoztató készítése  
 
Jelentıs a társaság kiadványozási tevékenysége, minden magyarországi szlovák 
tájházhoz, falumúzeumhoz, kiállítóhelyhez kapcsolódó, az adott település 
történelmét, a helyi győjteményt bemutató – továbbá – hasznos információkat 
tartalmazó (elérhetıség, nyitva tartás, megközelítés stb.) színes többoldalas 
kiadvány megjelentetése van folyamatban. A leporellóhoz, egy betétlap is 
tartozik, melyen az adott település egy - egy legjellemzıbb tradicionális 
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kulináris termékét mutatja be  magyar, ill. az adott település tájnyelvén, 
egyszerősített fonetikai transzkripcióval lejegyzett módon. A magyarországi 
szlovák tájházakat bemutató leporellók közül kettı békéscsabai, kettı 
tótkomlósi és egy kiskırösi készült el. 
 
LEGATUM –LEGATUM- LEGATUM- LEGATUM- LEGATUM  

 
Fuchszné Benák Katalin elnökségi tag 

-Dél-Alföldi régió – Mindszent -  
 
Tisztelt Jelenlévık! 
 
 
Szeretettel köszöntöm Mindannyiójukat a szövetség 2007. évi közgyőlésén. 
Évek óta várakozással tölt el ez az alkalom. Ilyenkor ugyanis mintegy országos 
kitekintésre tehetünk szert a tájházak udvarán, hogy hol, mi történt. Mikor 
átgondoltam – ami napokba tellett -, hogy a mi portáinkon mi is történt az elmúlt 
egy esztendıben, rájöttem, mennyi mindent lehetne, kellene tenni ahhoz, hogy 
elégedettek lehessünk önmagunkkal.  
Ekkor felvetıdik a kérdés, miért nem tettük meg idıben azt a lépést, amit kellett 
volna, amit kellene tenni. Nem könnyő választ adni. S ha tudjuk, mit kellene 
tenni, bizony egy-kettıre rájövünk, mennyire meg van kötve a kezünk.  
Már négy éve próbálkoztam összegyőjteni a régió tájházait, győjteményeit. 
Ennek többféle fortélyát dolgoztam ki. Küldtem levelet a polgármestereknek, 
épphogy csak nem hiába – tisztelet a kivételnek -! Utána próbálkoztam a megyei 
múzeumigazgatóságoknál, hát, ott sem túl sok sikerrel. Kedvesek voltak, de az 
nem minden. Próbáltam a regionális szervezeteken keresztül – Közkincs -, ám itt 
is hasonló volt a helyzet. Szerencsét próbáltam a szentendrei skanzen 
nyilvántartása alapján. Ez sem volt teljes, de ez már közelebb vitt a valósághoz. 
Gondoltam merészet, s a megyei közmővelıdési intézményhálózat segítségét 
kértem, vajmi kevés hasznosítható eredménnyel. A tájházi tagok névsorából is 
vadászni kezdtem a régió győjteményeit. Sıt, az egyes vendégváró, turisztikai 
honlapok oldalait sem hagytam vizsgálat nélkül. S mivel a hagyomány ırzését 
fontosnak tartom, ezért amerre csak jártam, éberen figyeltem ha áthaladtam egy 
településen, van-e ott tájház vagy valamilyen győjtemény! Régiónkban közel 
hetven tájház, győjtemény elérhetıségét győjtöttem össze. Ha úgy nézzük, ez 
négy év munkája, bizony, nem lehetek túl büszke. Másrészt örvendhetek, hisz 
nem semmi ahhoz, hogy nulláról indultam, s akarom, vagy nem akarom, 
mindezt szabadidımben, saját költségemre, érzékeny lelkivilágom miatt tettem. 
S ha már összegyőlt e maroknyi kis győjtemény, s megismerhettem az ott 
dolgozó, szintén érzékeny lelkivilágú embert, ezért úgy éreztem, felelıs vagyok 
értük, hisz ık ugyanígy éreznek. Ha elcsüggedt valamelyikınk, erıt beszéltek a 
többiek beléje.  
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Megpróbáltuk az állományba vétel problematikáját megoldani, dacolva a 
törvényi elıírásokkal. Igazi székely góbé módjára kerestük a kiskaput, hogy 
eleget tehessünk a hivatali szabályozóknak, akár egy-egy pályázat írásakor. 
Szereztünk leltárkönyveket, szereztünk lelkes múzeumi szakembereket, akik 
vállalták nevüket hitelesítıként, s mindezt csak úgy, az érzékeny lelkiviláguk 
miatt.  
Talán a kistérségi társulásban sikerül e feladatkört biztosítani, aminek 
természetesen van elınye, s mi tagadás, hátránya is. De nézzük a dolgok jobb 
oldalát! Térségi szinten egy múzeumos, néprajzos szakember idıközönként, 
szükség szerint az adott helyen elláthatná e feladatot. Ma, az elektromos 
eszközök világában nem jelentene túl nagy leterheltséget. Tudom, gondolják az 
idısebbek, köztük én is, holott nem vagyok még olyan idıs, eddig is volt 
hálózati munka. Volt, de valami okból kifolyólag megváltozott a „küldetés” 
szerepe… 
 
Jól bevált forma lett a kapcsolattartás terén a regionális fórum, vagy egyéb 
mőhelymunkák. Mindez segítette a személyes problémák, gondok megvitatását, 
a megoldás keresését a tapasztalatok kicserélésével. 
Sajnos, anyagiak híján nem tudtuk megoldani a közös anyagbeszerzést a 
győjteményekben lévı tárgyak állagmegóvása érdekében. Kis tételben ugyanis 
mindannyian tudjuk jól, milyen nehéz hozzájutni a szerekhez. Talán a következı 
generációnak sikerülni fog! 
Nem kívánok arról beszélni, milyen szerencsétlen helyzetben vannak a tájházak, 
győjtemények. A Tengertánc nagyon jó volt, reményt adott, de most, a folytatás 
bizonytalan. 
A tájházi tevékenység során több regionális kiállítást, kulturális programot 
szerveztünk, melyek gyakorlati megvalósítása kistérségben a legintenzívebb.  
Örömmel tölt el, hogy sikerült egy határainkon túli – Érmindszent – református 
templomában az úrasztal állagmegóvását elvégezni, személyes adakozásokból. 
 
Nehéz egy felelısségteljes gondnokot találni, ki pénzt, idıt, fáradtságot nem 
kímélve immár sokadjára elhiteti magával, mennyire fontos a társadalomnak az 
ı és kis közösségének áldozatvállalása. 
Elszomorodok, ha látom, s láttam több ilyen felelısségteljes gondnokot, ki saját 
érzékeny lelkivilága miatt  szegényes kis paraszt házikóban tapasztgatott, kis 
közösséget melengetett, mert meggyızıdése, hogy van értelme az 
erıfeszítésének.  
Fájdalomtól és örömtıl szorult össze érzékeny szívem, amikor határainkon 
innen és túl maroknyi kis csapat küzd nincstelen módjára a fennmaradásért. 
Nem túlzok. Több elıadást tartottam itthon és határainkon túl, Szerbiában és 
Romániában. 2006-ban Németországban, Hartheimben, melynek fı témája és 
kísérı kiállítása: Halászélet a Tiszán. Önök közül többen éltek meg hasonló 
helyzeteket. 
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A  dél-alföld és a vele szomszédos határmente legjobb jóindulattal sem 
mondható anyagiakban dúskáló vidéknek. S mégis, amikor kutattam a 
tájházakat, győjteményeket, láttam, milyen gazdag ez a vidék. Itt is van szépség! 
S legnagyobb gazdagság, mi lelkük mélyébıl jön! Igen! Egyik legszebb pillanat 
az a találkozás volt számomra, amikor meghívást kaptam egy pici kis 
falvacskába, ahova egy rossz út vezetett, ahol a szeretı vendéglátók mellett a sár 
is marasztalt bennünket. A falu nagy örömmel fogott közre, hogy ık is csináltak 
tájházat, nekik is van múltjuk, amit megıriznek a jövınek. Közel harminc fıs 
kis magyar közösség ez. 
Vittek, húztak a református parókián berendezett „tájházukba”, ahol egy 
szobában lakott az unoka, a szülık és nagyszülık…  
Persze, maradhatunk a határ innensı oldalán. A dél-alföld legdélibb csücskében 
magányosan, elszegényedve, ám lelkében igazi gazdagsággal halt meg Szvetnik 
Joachim mélykúti ötvös mester, aki a szent magyar koronát restaurátorként 
elıször vehette kezébe az Eszterházy kincsekkel együtt....  
Persze, elcsodálkozhatunk a szépséges szlovák, német vagy némely magyar 
tájház láttán.  Ez is a dél-alföldön van… 
Így van rendjén. Együtt van gazdagság és szegénység. Így látszik, e vidéken így 
éltek valaha. 
 
De azt is észrevettem, hogy összemosódik a látványosság és a múltbéli valóság.  
 
Aránytalanuk kicsi a népi értékek megmentése érdekében tett erıfeszítés. Kinek 
a dolga? Nem kívánom ecsetelni. Nyilvánvalóan közös ügy lenne, hisz a magyar 
kultúra kincsesládája, s mindezt minden túlzás nélkül állítom. Ezért az a 
meggyızıdésem, sokkal többet kellene tenni nekünk, a tájház szövetségnek, 
mint szakmai szervezetnek, mert nagy a belénk vetett bizalom. Hisz amikor 
elmegyünk az országos találkozóinkra, alig lehet mértéket húzni, hogy csak 
eddig, s ne tovább, mert mindenki szeretné megmutatni, milyen kincset hozott 
felszínre, mit mentett át a jövınek. Mind, mind csupa szív, csupa lélek… s hogy 
hiteles legyen az átmentett kultúra, nagy felelıssége van a tájháznak! 
 
Ne haragudjanak rám az érzékeny megközelítésért, -  bár a lényegen az sem 
változtat már -, adott településen a jelen körülmények között az esetek 
többségében egy tájházi győjtemény nem hatja meg a fenntartók érzékeny 
lelkivilágát… Elsıdleges motiváció a pénz. Mennyi hasznot hoz, mibe kerül. 
Fehéren, feketén, kivonva.  
 
Ilyen világot élünk kérem. 
 
De nekünk, mint a tájházi szövetségnek, nekünk bizony felelısségünk van, hogy 
segítsünk egymáson. Ezért is jött létre! 
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Nekem most az a feladatom, hogy helyileg, otthon, a kényszerpályára tett 
intézményi átszervezés kapcsán, ebbıl a rossz helyzetbıl szakmailag és 
anyagilag a lehetı legjobbat hozzam ki.   
Fıként ezért kell most minden erımet oda koncentrálni. Elsısorban ezért 
kértem, az elnökiségi, regionális képviseletet átadni egy olyan embernek, aki tud 
megfelelı szakmai, anyagi és ambíciókkal teli hátteret biztosítani a többiek  
megsegítésére is. Szakmai elveim megegyeznek az övéivel.  
Természetesen a továbbiakban is tagja kívánok maradni a Tájház-szövetségnek, 
mert hiszek az általa kitőzött célokban, hiszek az összetartó erejében! 
 
Köszönöm a lehetıséget, köszönöm, hogy együtt dolgozhattam Önökkel! 
Mindenkinek további jó egészséget és elég erıt kívánok a népi kultúra 
megmentése, átmentése érdekében, legyen az szlovák, román, német vagy 
magyar! 
Vásárhelyen is van ünnepi kalács. Én most ezt hoztam el Önöknek – igaz 
felszeletelve egy kis kunsági borocskával – jelezve, hogy régióban 
gondolkodunk – kérem,  fogadják el összetartozásunk és szeretetünk jeléül! 
Mindehhez mellékelek egy kis tájékoztató kiadványt, mely a dél-alföldi régió és 
a hozzá kapcsolódó határmente tájházi kapcsolatait mutatja, kiemelve Békés, 
Dunapataj és Mindszent tájházait, ahol a 2006. évi Tengertánc pályázat is 
megvalósításra került! 
 
Mindannyiónknak jó egészséget és további sok sikert kívánok a tájházi 
tevékenységéhez, hisz Ady Endre szavaival élve: „ez itt a falu, az én falum, 
innen jöttem és ide térek…” 
 

 
Horváth Attila  

- É-Dunántúli régió – Fertıhomok –  
 

A 2006-os év fı tevékenységének a Tengertánc II. pályázaton résztvevık 
segítését ( 6 tájház pályázatáról van szó ) és a pályázat eredményességének 
nyomon követését tartom. 
Ezeket a pályázatokat sikeresnek és a tájház-mozgalmat erısítınek gondolom. 
Fontosnak tartom a személyes példamutatást is a saját tájházunkon keresztül. 
Fertıhomok tájházi rendezvényekre pályázott. Ezek közül kiemelkedett a 
Homoki lakodalmas. A három napos rendezvényen 800 fı meghívott vett részt. 
(pénteken 200, szombaton 200, és vasárnap az esküvı napján 400 fı.) A 
lakodalmi menetet két oldalról még további kb. 1000 fı kísérte!  
Sikerült megszervezni egy regionális találkozót szeptemberben Sarródon, ahol 
nem csak Magyarországról, hanem Szlovákiából is szép számmal érkeztek. 
A regionális találkozó kapcsán meg kell említenem, hogy jó lenne, ha a 
szervezésre több vállalkozó tájház lenne, ezzel is segítve a régió megismerését 
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Dr. Danter Izabella 
- Szlovákiai regionális képviselı – Galánta -  

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége már a kezdetektıl figyelemmel kíséri a 
határon túli magyar tájházak tevékenységét, így a Szlovákia magyarlakta 
régióiban mőködı tájházakat is rendszeresen meghívja rendezvényeire. 
Szlovákiában a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 1999-tıl foglalkozik 
rendszeresen a magyar tájházak, néprajzi, helytörténeti győjtemények, 
kiállítások és emlékhelyek helyzetével, építi ki adatbázisát. Ezidáig 70 ilyen 
jellegő győjteményt tartunk számon. A 2006-os évben megnyílt a Szetei Tájház, 
a Kéméndi Tájház és a barsváradi Felvidéki Ház. Átadták a látogatók számára a 
Zsigárdi Tájház elsı szobáját és konyháját. Zalabán megnyílt a Csontos Vilmos 
Emlékház. Felbáron az alapiskolában Batthányi-Strattman László Emlékszobát, 
Vágsellyén a Magyar Házban Feketeházy János Emlékszobát rendeztek be. 
A szlovákiai magyar tájház kezelık és a téma iránt érdeklıdık közül a 2003-
2006-os idıszakban a Magyarországi Tájházak Szövetségének egyéni, ill. jogi 
tagjai lettek:  

1. Forgon Andor Gömörmihályfaláról, aki társaival rendszeresen részt vesz a 
Magyarországi Tájházak Szövetségének rendezvényein.  

2. Dikács Zsuzsanna, a Szalkai Tájház vezetıje 
3. Danter Izabella, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság elnöke, a 

Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségének tagja 
4. Beretkei Edit, Beretke 
5. Duba Gizella, a Garamszentgyörgyi Tájház tulajdonosa 
6. Néveri Eszter, a barsváradi Felvidéki Ház tulajdonosa 
7. Sándor János, a Kolonyi Tájház vezetıje 
8. Svajcer Edina, a Szıgyéni Tájház vezetıje 
9. Nagymegyeri Tájház 

A 2006-os évben a szlovákiai magyar tájházak számára két szakmai találkozott 
rendeztünk.  

A Hagyományok és értékek IV. szeminárium a Nagymegyeri Városi 
Mővelıdési Központ, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, a Magyarországi 
Tájházak Szövetsége és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
rendezésében valósult meg 2006. június 23-án Nagymegyeren a helyi 
mővelıdési központban. A szemináriumon elıadások hangzottak el a népi 
építmények felújításáról (Borbás Péter, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum) és a tájházak szerepérıl a 21. századi falusi közösségek életében (T. 
Bereczki Ibolya, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum). Szablyár Péter 
Adottságok, lehetıségek, kihívások egy tájház „üzemeltetésében” címmel tartott 
elıadást. Danter Izabella a mőtárgyak kezelésének szabályairól, a múzeumi , ill. 
a mőemléki törvényrıl és a helyi nevezetességek nyilvántartásáról beszélt. A 
helyi mővelıdési központ aulájában a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
bemutatta A tájházak megırzésének gyakorlata címő kiállítást. A kiállítást, 
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melynek szerzıje Borbás Péter, T. Bereczki Ibolya nyitotta meg és július 5-ig 
láthatta a közönség. A kiállítás szállításában segítségükre volt a Gyır-Moson-
Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum. A szeminárium  programja a 25 éves Nagymegyeri Tájház 
megtekintésével fejezıdött be, amelyet Tánczos Tibor és Varga László mutattak 
be. A részvevıknek lehetıségük nyílt a személyes bemutatkozásra és 
problémáik megvitatására is. A rendezvény megvalósításához anyagi támogatást 
nyújtott az Illyés Közalapítvány.  

A felvidéki magyar tájházak országos szemináriumára 2006. szeptember 
25-én Komáromban került sor a Selye János Kollégium kezdeményezésére. A 
szeminárium megvalósításában társrendezıként részt vettek a Mátyusföldi 
Muzeológiai Társaság, a Magyarországi Tájházak Szövetsége és a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A rendezvényen a következı elıadások 
hangzottak el. Szablyár Péter Minek nevezzelek? – gondolatok a tájházak mőfaji 
meghatározásához címő bevezetı elıadásában behatárolta a tájház kifejezés 
fogalmát. Danter Izabella A magyar vonatkozású tájházak, helytörténeti, 
néprajzi kiállítások helyzete c. elıadásával elindított egy sorozatot, amelyben 
bemutatja egy-egy régió tájházait, jelen esetben ezek a Taksonyi, a Vágsellyei és 
a Nagyfödémesi Tájház, a Jókai és a Tallósi Cölöpös Vízimalom és a 
Nagymácsédi Falumúzeum voltak. Ezután a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum három munkatársa tartott értékes elıadásokat. Kemecsi Lajos a 
néprajzi hitelesség megırzésérıl és a győjtemények fejlesztésérıl a tájházakban, 
Káldy Mária a megtérülı értékmentésrıl és arról, hogyan tegyük vonzóvá a 
látogató számára a tájházunkat, Csesznák Éva pedig a tájházak élıvé tételérıl 
beszélt. A rendezvény programját a résztvevık bemutatkozása, élénk vita és 
tapasztalatcsere zárta.  

Terveink szerint a 2007-es évben július 4-én Szıgyénben, szeptember elsı 
felében pedig Zsigárdon tartunk egynapos országos szemináriumot a felvidéki 
magyar tájházak kezelıi számára. 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-Dunántúli Régiójának 2006. évi 

beszámolója 
- Kapitány Orsolya regionális képviselı – Kaposvár – 

 
Elsı feladat volt a „Tengertánc II.” NKÖM pályázaton induló tájházak szakmai 
ajánlásainak elkészítése. 
A régióból pályázott: 
 1. Bátai Tájház 
 2. Orfői Tájház 
 3. Nagytótfalui Tájház és Iskolamúzeum 
 4. Vörsi Tájház 
 5. Somogyszobi Vilma-ház Alapítvány 
 6. Hímesháza-Heimatmúzeum 
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7. Magyarlukafai Tájház, Kézmőves mőhely 
 8. Bátaszéki Tájház  
 
Hét tájház kapott támogatást, Magyarlukafa pályázatát elutasították. 
Az év elsı elnökségi ülését a régióban tartottuk. Liptód község (Baranya megye) 
vezetıségének meghívását fogadta el a szövetség 2006. február 10-11-ére, hogy 
a hagyományırzésérıl és ápolásáról híres települést közvetlenül megismerhesse.  
A kibıvített elnökségi ülésen Lantosné dr. Imre Mária a Janus Pannonius 
Múzeum nyugalmazott néprajzkutatója elıadást tartott a település múltjáról és a 
falu népének évek óta folyó győjtımunkájáról és annak eredményeirıl. 
A elıadás során nyilvánvalóvá vált, hogy az alig 200 fıt számláló zsáktelepülés 
az egyetlen, ahol még nincs tájház, de a begyőjtött tárgyak szakszerő leltára és 
fotódokumentációja már elkészült. 
Markesz István a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke vetítettképes elıadás 
keretében számolt be a településen folyó, és az egész évet átfogó 
hagyományırzı tevékenységrıl. 
Másnap az elnökség tagjai részt vettek a „Hagyományos disznóvágás” c. 
programon. 
E program keretében nyílt kiállítás a tájházhoz összegyőjtött anyagból. 
 
A Tájházi Mőhely 2006. évi 2. továbbképzı programját április 7-én 
Nagytótfaluban rendeztük meg, melynek témája „A tájházak pedagógiai 
hasznosításának lehetıségei és megvalósult formái” volt. A programon 40 fı 
vett részt és a határon túlról, Kopácsról is érkeztek vendégek. Afentáler József 
polgármester köszöntötte a résztvevıket, és röviden bemutatta a települést. 
Elıadóink voltak: Szablyár Péter a szövetség ügyvezetı elnöke, Csesznák Éva a 
SZNM munkatársa. „Fedezd fel, próbáld ki, éld át” címő elıadásában igen 
szemléletesen beszélt a skanzenben folyó oktató-nevelı munkáról és azok 
eredményeirıl. 
Balázs Kovács Sándor a WMMM néprajzkutatója a tájházak köré szervezıdı 
sokszínő programokról szólt, amibıl a legtöbb a Sárközben valósul meg. 
Spanics Katalin fazekas, a somogyszobi Vilma-ház Alapítvány vezetıje azt az 
értékmentı, hagyományápoló tevékenységet mutatta be videó-film segítségével, 
amit ı és a köré győlt somogyszobiak végeznek az 1839-ben épült parasztház 
falai között. 
Dr. Simor Ferencné a Nagytótfalui Tájház vezetıje nemcsak a falu múltjáról, 
hanem az egész Drávaszög népi kultúrájáról tartott elıadást. Az elıadásokat 
követıen végigkalauzolta a vendégeket a tájházban, ahol bemutatta a 
győjteményt. Simor Eszter azokról a kézmőves programokról beszélt, melyek 
évközben szakköri keretek között, nyáron táborok formájában valósulnak meg. 
Az 1846-ban épült református gyülekezet iskolája és tanítólakása 1988 óta 
mőködik a Külsı-Drávaszög tájháza és iskolamúzeumaként. 
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A tájház elsı szobája egy siklósi asztalosmester által készített bútorral van 
berendezve, amit igen gazdag textilgyőjtemény egészít ki. A tájház hátsó 
konyhájában, a „sütıkonyhában” rekonstruált kemence áll, amit számos 
begyőjtött háztartási eszköz tesz hitelessé. 
A győjtemény tárgyai a Simor család tulajdona. Az egykori osztatlan iskola 
tantermében berendezett szövımőhely, a gyermekprogramok színtere.  
Ebéd után a faluban megtekintettük Kégli Terézia tégla-és babagyőjteményét, 
majd kocsiba szállva Kásádra utaztunk, hogy megnézhessük az ország legdélibb 
határ menti nemzetiségi tájházát. Verbanácz Pál tájház vezetı részletesen beszélt 
a sokac (horvát) népcsoport életmódjáról, hagyományairól. 
Az egész napos programot Siklóson a vár megtekintésével zártuk. 
Idegenvezetınk dr. Simor Ferenc volt, aki részletes ismertetıt tartott a várról és 
a kiállításokról.  
A baranyai Tájházi Mőhely programjának fı szervezıje és lebonyolítója a Simor 
házaspár volt, fáradozásukat ezúton is köszönöm. 
 
A IV: Regionális Tájház Találkozót június 2-án Orfőn rendeztük meg. 
Vendéglátónk Serényi Ákos a Muskátli Étterem tulajdonosa és az Orfői Tájház 
üzemeltetıje volt. 
Elıadást tartott: Füziné Kajdy Zita polgármesterasszony, aki a Pécstıl 16 km-re 
fekvı, festıi környezetben meghúzódó település múltját és jelenét mutatta be  
Szablyár Péter ügyvezetı elnök úr „Pályázatról pályázatra” címő elıadásában 
jobbnál jobb tanácsokkal látta a tájházasokat. 
Kapitány Orsolya elnökségi tag „Somogy megye múzeumai és tájházai” címmel 
tartott elıadást, ami megjelent a Tájházi Hírlevél 2006/2 füzetében.  
Balázs Kovács Sándor néprajzkutató a decsi és a bátaszéki tájházak győjteményi 
anyagának leltározása során szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal, 
szemléltetve a leltározás folyamatát a helyszínen fellelhetı tárgyakon. Elıadása 
megjelent a Tájházi Hírlevél 2006/2 füzetében. Az igen meleg fogadtatás, és a 
kitőnı tanácskozás ellenére a június eleji találkozó 5 °C-os levegıjét csak a 
pajtában lévı sütıkemence és a beállított gázégık melege tudta elviselhetıvé 
tenni. 
Hajda Zsigmond elıadásának címe egy kérdés volt „Nem hiányzik valami?”, 
mert Neki és még Sokaknak hiányzik a Mecsek-Hegyhát néprajzi szempontú 
kutatása. Akik a kérdésre válaszolhattak volna (Baranya megye néprajzos 
szakemberei) sajnos nem voltak jelen a találkozón. Serényi Ákos elıadásában 
vállalkozói oldalról közelítette meg a tájház  
fenntartásának és mőködtetésének problémáját. Elıadása szintén olvasható a 
Tájházi Hírlevél 2006/ 2. számában. 
Jakabné Heller Anna elnökségi tag múzeum-pedagógusként beszélt a tájházakba 
szervezhetı foglakozásokról és pedagógusként rávilágított ezeknek az iskolában 
folyó hon- és népismeret oktatással való szoros kapcsolatára.  
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Pfeiffer Tibor polgármester a Liptódon folyó munkáról beszélt, amivel az 
elnökség már az év elsı elnökségi ülésén a helyszínen megismerkedhetett.  
Markesz István a liptódi németek hagyományırzı tevékenységét mutatta be egy 
film segítségével. 
Serényi Ákos gasztronómiai különlegességgel lepte meg a találkozó résztvevıit. 
Egyik specialitása a medvehagyma krémleves került többek között terítékre. 
Orfőn a Tájház, a Kemencés Udvar és a Muskátli Vendéglı kitőnı egységet 
alkot. A köréjük szervezıdı programok, kiállítások a helyben lakók aktív, 
kultúrált szórakozását szolgálják, miközben programjaik már a minıségi 
turizmus irányába mutatnak. A tájházzá nyilvánított tornácos parasztház 
érdekessége, hogy egy mőködı templom folytatásában épült vele egy tengelybe 
állítva. A kiállítótér két helyiségét a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 
szakemberei rendezték be a „Mecsek-Hegyhát szobabelsı és használati tárgyak” 
címő kiállítással, az idıszaki kiállításoknak otthont adó hátsó szobában, az 
1930-as években Orfőn mőködı Madárodúgyár emlékei voltak láthatók. A 
kiállított oklevelek és emléklapok, a bemutatott odúk az egykori sikereket ırzik 
Az Orfői Kézmővesek kiállítótermében Hajda Zsigmond „Szalma-,fa-és 
kéregedények „ címő kiállítását néztük meg. A magángyőjtemény anyagát 
számos közgyőjtemény megirigyelhetné.  
Orfő egyik híressége és látványossága az eredeti helyén álló és ma is mőködı 
Nicsinger vízimalom. Mőködtetıje Füzes Péter részletesen beszélt a mőködı 
malomról, de bemutatta a már mőködésbıl kivont közel 200 éves Mekényesrıl 
Orfőre a vízimalom szomszédságába telepített járgányos szárazmalmot és 
olajprést is. 
Dél-Dunántúlon a regionális találkozókon túl a kistérségi találkozók szervezése 
is beindult. Ennek jó példája volt az. október 28-án Kakasdon tartott Völgységi 
Tájházvezetık II. Találkozója. A program szervezıje és lebonyolítója dr. Szıts 
Zoltán, a bonyhádi Völgységi Múzeum vezetıje volt. A térségben 39 tájházat és 
magángyőjteményt tartanak számon, közülük 15-en vettek részt a rendezvényen. 
Ebben a térségben megindult a tájházak, néprajzi és helytörténeti győjtemények 
kérdıíves felmérése. Az eredményrıl dr. Szıts Zoltán beszámolót fog tartani az 
országos találkozón Mecseknádasdon. Ehhez hasonló szervezıdés indult meg a 
Szigetvár környéki tájházak körében is Lovas Kata vezetésével. A Tájházi 
Mőhely, a regionális és kistérségi találkozókon túl a régió tagjai közül négy fı 
(Minczinger Katalin, Lovas Kata, Kékes Tóbiás, Kapitány Orsolya) részt vett az 
Észak-Magyarország megyéinek (Heves Nógrád) tájházaiba szervezett 
tanulmányúton. 
A Dél-Dunántúli Régiót -Gyömrı kivételével-képviseltem az elnökségi üléseken 
és szükség szerint szakmai segítséget nyújtottam a szövetség tagjainak.  
A Dél-Dunántúli Régió tájház- vezetıi és fenntartói nevében jó munkát kívánok 
2007-re mindazoknak, akik a népi épített örökségeinkért és a falaik között 
bemutatott kulturális javaink megóvásáért, fennmaradásáért tenni tudnak, és 
tenni is akarnak.       
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Kovács Edina 
– Közép-Magyarországi regionális képviselı, Gyömrı - 

 
Legjelentısebb feladatomnak tekintettem a Tengertánc pályázat 

monitoring munkájában való aktív részvételt, valamint az „Év Tájháza” bíráló 
bizottsági munkát. 
Emellett a régiónkba tartozó tájházak munkáját tanácsadással és személyes 
találkozáson keresztül igyekeztem segíteni. 
Az elnökség munkáját segítendı, az alábbi eseményeken vállaltam szövetségi 
feladatot: 
A Tájházszövetség elnökségi tagjainak vendégül látása Gyömrın 2006. 
májusában.  
A Múzeumok Majálisán a Szövetség jelenlétét biztosítottuk Szablyár Péterrel. A 
Kulturális Örökség Napjai keretében Gyömrın, Pataky Emıke Világszép 
örökségünk címmel nyílott kiállításával célzottan a népi mőemlékekre 
irányítottuk a nézıközönség figyelmét. 
Az „Év Tájháza díj” átadásán Ócsán, az elnökség nevében mondtam értékelı 
beszédet. 
A Hegedősné Majnár Márta által szervezett „Nyílt hétvége” szakmai program 
keretében megismerkedhettem, és véleményt alkothattam a tájházakat érintı 
minıségbiztosítást illetıen. 
Elıkészületben van egy Közép-Magyarországi regionális találkozó, amelyre 
pályázat útján szeretnénk forrást találni. 
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Regionális tájház találkozó Bodrogkisfaludon 
2007. április 13-14. 

- H. Majnár Márti – Szablyár Péter - 
 

A Bodrogkisfaludért Egyesület a LEADER+ program pályázati támogatásával, 
együttmőködve a Tájházszövetség É-magyarországi régiójával tanácskozást és 
tanulmányutat szervezett. Április 13-án a bodrogkisfaludi Közösségi Házban 
Valler József polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Csicsek Dezsıné 
(Éva) ismertette meg a közönséggel a környék épített és természeti értékeit, az 
Egyesület 15 éves történetét. Ezt követıen Szablyár Péter a Szövetség 
létrejöttérıl, tevékenységérıl, elért eredményeirıl számolt be, majd ezt követıen 
Dr. Bereczki Ibolya fıigazgatóhelyettes (SZNM) „Kismesterségek mőhelyeinek 
megırzése a tájházakban” címmel tartott vetített képes elıadást. Az elıadásokat 
bordogkisfaludi séta követte a tájház megtekintésével, majd Hudácskó János 
pincéjébe „alászállva” egy kellemes borkóstoló és vacsora következett. 
Április 14-én Rátkára utaztunk, ahol a polgármester asszony köszöntıje után Dr 
Füzes Endre elnökünk „Kismesterségek megırzése, a magyar népi 
iparmővészetben” címmel tartott elıadást. Hegedüsné Majnár Márta elnökségi 
tagunk „Mőködı mőhelyek a mezıkövesdi Hadasban” címmel mutatta be a 
hadasi városrész nevezetességeit, mőhelyeit, majd moderátorként 
bemutatkozásra bírta a jelenlévıket, amibıl érdekes beszélgetés alakult ki. A 
rátkai német nemzetiségi tájház megtekintése után a szegi Tornyos-borházban 
ebédeltünk, majd Erdıbényére utaztunk, ahol Hotyek Attila kádármester 
bemutatóját élvezhettük. Ezt követıen az erdıbényei római katolikus 
templomban Huszné Szemán Lilla tanárnı várta a találkozó résztvevıit. A 
helytörténetben igencsak járatos háziasszonyunk részletesen ismertette 
Erdıbénye múltjának jelentısebb eseményeit. Rövid sétával innét a református 
templomba indultunk, menet közben megtekintve a falu fıútcája mellett húzódó 
"szoborparkot", mely a település legismertebb szülötteinek állít emléket. A helyi 
református lelkész mutatta be a hajdan szebb idıket látott templomjukat, sajnos 
arról kellett megbizonyosodnunk, hogy az egykor virágzó mezıváros mára a 
létéért - iskolájáért, maradék lakosságáért - küzd. Folytatva sétánkat elértük azt 
az eredeti berendezésével büszkélkedhetı kovácsmőhelyt, melyet annak idején 
az ellenlábasoktól tartva egyetlen hétvége alatt épített fel gazdája. 
A "falunézés" utolsó állomásaként egy régi temetıt látogattunk meg, amely 
a híres erdıbényeiek és a faluról szóló legendák emlékhelye is egyben 
(Mikszáth Kálmán gondolata fogadja az ide érkezıket: "Annyi nagy embert 
hajigált ki Zemplén, ki gyızné azokat emléktáblázni!". - Személyes 
tapasztalataink arról szóltak, hogy Erdıbénye ennek ellentmondására legalább 
kísérletet tett!) 
Vendéglátóink a hosszú nap után Illés János pincéjében királyi vacsorával és 
borkóstolóval kínáltak bennünket. Köszönet a kiváló szervezésért az 
Egyesületnek és Csicsek Dezsınének (Évának), gratulálunk!!! 
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Mőemlékvédelmi Világnap – Civil Fórum a Parlamentben 
 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottsága 2007. április 18-án Civil Fórumot szervezett a Parlament Felsıházi 
termében. Délelıtt Dr. Hiller István miniszter (OKM), Varga Kálmán elnök 
(KÖH), Fejérdy Tamás alelnök (KÖH), Nagy Gergely elnök (ICOMOS MNB) 
és Ráday Mihály elnök (Város- és Faluvédık Szövetsége) tartottak 
referátumokat. Délután 11 elıadás hangzott el, ebbıl két tájházszövetségi tag 
részérıl: 

• Koleszár Krisztián : Népi mőemlékek megóvása és helyreállítása a 
Galyaságban és mellékén, valamint 

• Szablyár Péter Jósvafı épített örökségének védelme. 
 
A Fórum ajánlásokat fogadott el, az alábbiak szerint: 
 
„A jelenlévık egyhangúlag elfogadott álláspontja szerint az épített örökség, a 
mőemlékek nem csupán a múlt emlékeinek számítanak., hanem a fenntartható 
helyi, kistérségi és regionális fejlesztések integrált részei, a turisztikai vonzerı 
növelésének és ezen keresztül új munkahelyek teremtésének eszközei, valamint 
a lakosság megtartó erejét fokozó erıforrások. 
 
Ebbıl következıen a fórum szükségesnek tartja, hogy 
 

• A szabályozási tervek figyelembe vegyék a települések történetileg 
kialakult szerkezetét, beépítési módját, intenzitását és egyéb örökségi 
értékeit; 

• Az új településfejlesztések és beruházási tervek elıkészítéseként 
értékleltár készüljön; 

• A mőemlékek felújítását, megırzését szolgáló érvényes szakmai 
szabályok egyértelmő jogi és pénzügyi szabályokkal egészüljenek ki; 

• A kormányzat az értékmegırzést megfelelı ösztönzı és támogatási 
rendszerrel – például adókedvezménnyel – segítse! 

 
Budapest, 2007. április 18.” 

 
A Tájházszövetség elnökségi határozat alapján levélben kereste meg a OKM 
Közgyőjteményi Fıosztályát és a KÖH elnökét, amelyben javasolta és kérte, 
hogy a tervezett ingatlan-adó törvény tárcaközi egyeztetése során hassanak oda, 
hogy a mőemlék-, vagy közmővelıdési funkciót szolgáló építmények 
adómentességet kaphassanak. Kíváncsian várjuk a fejleményeket, és bízunk a 
lobbizás sikerében! A minisztériumtól támogató választ kaptunk levelünkre. 

Szablyár Péter 
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Kezdıdik a Tájházi Mőhely ez évi képzési sorozata  
 

 I. Tájházak szerepe a helytörténeti kutatásokban 
Edelény – 2007. április 27. 

 

 

9.45   Regisztráció 
 

10.00- 10.30  Dr Páll István: Tájház és/vagy helytörténeti múzeum? 
 

10.30-11.00 Hadobás Pál: Az „Edelényi Füzetek” helytörténeti kiadványsorozat 
 

11.00-11.30 Hadobás Sándor: Honismereti kutatómunka a Bódva völgyében 
 

11.30-12.00 Koleszár Krisztián: A Perkupai Tájház és a galyasági helytörténeti 
kutatások 

 

12.30-13.00          Szablyár Péter: Helytörténeti kutatások egy kistelepülés tájháza 
bázisán (Jósvafı) 

 

13.30 – 14.00 Ebéd (a Bódva Étteremben) 
 

14.00 – A Borsodi Tájház és kiállításainak megtekintése 
 

II. A leltározás gyakorlata 
Gyomaendrıd – 2007. május 11. 

 

 
10.00.-10.20  Szablyár Péter  ügyv. elnök és Várfi András polgármester köszönti 

a megjelenteket. 
 

10.20.-10.40  Batári Zsuzsanna (muzeológus,SZNM): Hogyan valósulhat meg a 
közös munka a kisgyőjtemények és az országos múzeumok között. 
A csizmadia kutatás gyomaendrıdi példája. 

 

10.40.-11.00  Szonda István (muzeológus, Endrıdi Tájház): A leltározó 
„kommandó” munkamódszerének bemutatása. 

 

11.00-11.20  Szünet 
 

11.20-11.40  Kiri Edit (néprajz szakos hallgató DE.): A szıttesek osztályozását 
segítı táblázatkezelı program gyakorlati bemutatása. 

 

11.40.-12.00  Kolozsvári István (muzeológus, Hajdúnánási Helytörténeti 
Győjtemény és Tájház): Tanulságok a Füzesgyarmati Tájház 
leltározási munkálatai kapcsán. 

 

12.00.-13.00  Ebéd 
 

13.00-16.00  Az Endrıdi Tájház hagyományos kemencés sütı-programjának    
bemutatása, és kipróbálása. 
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Kiállítás-technológia 
 

A FONITON bemutatkozik 
- Hochman Sándor ügyv. igazgató - 

 

 
Múzeumok, Várak, Kastélyok, Képtárak, Kiállítások, Tárlatok és Bemutatók 

hasznos eszköze lehet hazánkban és külföldön egyaránt az Info-Szer 2000 Kft 
saját fejlesztéső készüléke, a FONITON, amely lehetıvé teszi a látogatók 
számára a látottak minél pontosabb és az érdeklıdésüknek legmegfelelıbb 
megismerését. 

 
Hazánkban is mint külföldön, a tapasztalatok azt igazolják, hogy az 

idegenvezetı készülék bevezetése után, az intézmények látogatottsága 
megnövekedett. Felhasználóbarát kezelıfelülete minden korosztály számára 
biztosítja a könnyő használhatóságot. 

 
A külföldi látogatók sok esetben igénylik a hazájukban már megszokott gépi 

idegenvezetést. A készülékbe felvett hanganyag kiváló reklámhordozó is lehet. 
 

 
1. ábra 

a FONITON készülék 
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Ha a látogatók nagyon sok különbözı nyelven beszélnek, ha túl sokan 
vannak, ha mindenki a saját tempójában igényli az idegenvezetést, ha nem áll 
rendelkezésre megfelelı számú idegenvezetı, ha a látogatók érdeklıdése 
különbözik, ha az egy idıben a teremben tartózkodó csoportok zavarnák 
egymást, a megoldás a FONITON! 

 
A fenti képen látható készüléket magyar nyelvre programoztuk, és egy kis 

magyar zászlóval jelöltük meg. Másik ábrán egy azonos mérető, de 3 nyelvő 
készülék látszik. Természetesen kívánság szerint bármilyen nyelven lehetséges a 
felvételek tárolása a készülékben.A készülék fülhallgatóval használható, így 
nem zavarja a többi látogatót. 

 
A készülék nem magnetofon, nem tartalmaz mozgó alkatrészt, így nem 

fordulhatnak elı ilyen jellegő meghibásodások (nincs elakadt, megsérült szalag, 
nincs szükség a szalag cseréjére). Digitális memóriájában tárolja az emberi 
beszédet, és kívánság szerint bármelyik részlet azonnal, várakozás nélkül 
hozzáférhetı, meghallgatható, megismételhetı korlátlan számban. A készülék 
tárolókapacitása kiviteltıl fıggöen 30 ill. 60 perc, így alkalmas több terem, vagy 
akár több száz tárgy bemutatására is. 

Bekapcsoláskor automatikusan kezd beszélni, ezzel biztosítva, hogy a 
látogató meghallgathasson egy átfogó bevezetıt, ismertetıt, amelyet az 
intézmény vezetıje szükségesnek ítél elmondani a helyrıl, korról, tárgyakról, 
vagy a valaha ott élt emberekrıl. 

 
A kiállítás, épület megtekintése során a látogató a kívánt sorszám 

bebillentyőzésével azonnal a számára fontos információhoz juthat, amelyet 
korlátlan számban megismételtethet. 
 

 
 

2. ábra FONITON billentyőzete 
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A fenti ábrán látható, hogy a készülék kezelıszervei igen egyszerőek, még 

egy otthoni nyomógombos telefon is több billentyőt tartalmaz. 
 
Mivel a szöveget számítógép segítségével rögzítjük a készülékbe, az bármikor 

cserélhetı, kiegészíthetı, törölhetı, és zenei aláfestéssel is ellátható, illetve a 
szöveg nyelve is megváltoztatható, korlátlan számban. 

 

3.ábra 
 

 
A 3.ábrán egy mobil telefonhoz hasonlíthatjuk .Látható ,hogy a készülék 
ugyanabba a méretarányba esik mint fejlett kis mérető mobiltelefon., igy nem  
okozhat kényelmetlenséget a használata. .Kívánságra nyakba akaszthatóvá 
alakítjuk.  

 
A FONITON mérete 

A készüléket átalakítás nélkül kihangosíthatjuk, hogy egy azonos 
nyelvterülető csoportot is képes legyen ellátni információval. 
 
A FONITON vagy módosításai jelesre vizsgáztak és vizsgáznak jelenleg is az 

ország számos múzeumában, intézményében; Nagycenken a Széchenyi 
Kastélyban, a Visegrádi várban, Kalocsán Viski Károly Múzeumban, Bp. Petıfi 
Irodalmi Múzeum, Gyıri Püspöki Kincstárban, Diósgyıri várban. Miskolcon 

Hermann Ottó Múzeumban, és Képtásban, Szerencsen a Rákóczi várban, 
Tokajban, Sátoraljaújhelyen, Pácíni kastélyban, Putnokon, Széphalmon, 
Mezıkövesdi Gépmúzeumban és a Matyó Múzeumban. 
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De jelesre vizsgáztak a Keszthelyi, és Gödöllıi Kastélyban. A Esztergomi 
Bazilikában. A Zsolnay Múzeumban, Gyıri Xantus Múzeumban, stb.  

 
FONITON 

 
 
Itt szeretnénk bemutatni másik készülékünket mely falra szerelhetı, nem igényel 
telepfeszültséget. A készülék mind fejhallgatóról, mind kihangosítva kitőnı 
hangminıségben adja vissza a tárolt szöveget és zenét. 
                                                             
                                                                 Visegrádi Várban látható 
 

A képen látható berendezés teljesen digitális (a jelenleg zöld színő téglalapban a 
készüléken tárolt nyelv zászlóját helyezzük el) így a látogató az általa ismert 
nyelvet kiválasztva hallgathatja meg. Kihangosított formában egy, azonos 
nyelvő csoportot  vezethet a teremben. 
Visegrádi várban látható a készülék. Egyszerre 5db fejhallgató csatlakoztatható 
a berendezéshez 
 

                                           Nagycenk Széchenyi Kastély  
 

BESZ. 3 
 
A képen látható készülékek, hat nyelven alkalmas a látogatók tájékoztatására. 
Természetesen zenei aláfestéssel is, kiváló hangminıségben. 
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Méreteiben nem tér el a már bemutatott elızı változatoktól. 
Jelenleg a Széchenyi Emlékmúzeumban tekinthetı meg.  

 
                         Sopronban és  Zsolnay Múzeumban tekinthetı meg. 
 
2004-2006 fejlesztésünk, melyet a Károlyi palotában tesztelünk, egy infra 
érzékelıvel kombinált rendszer. 
A rendszer érzékeli a látogatót, és így érintés nélkül tájékoztatja a kívánt 
nyelven. 

 
Szintén 2004-2005 fejlesztés a kézi, de 7 nyelvre programozható, igen jó 
hangminıségő készülékünk. 
 
 
A fenti berendezés 64 perc rögzítésére alkalmas. 
 

Várjuk érdeklıdésüket: Tel. / Fax: 06-53 342 437 vagy 06-30/222-89-07 
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Tájházak közös nyilvántartási rendszere 
- Országh György - 

 

 

A GEO-KART KKT-t 24 éve, 1983-ban alapítottuk, rendszerszervezést és -
tervezést, programozást, adatrögzítést, szoftvertanácsadást, távfelügyeletet és 
rendszergazdai feladatokat is ellátunk. 
 
  
Az elsı ARIADNE 1986-ban készült. 1991-ben a Budapesti Nemzetközi 
Vásáron Privát Expo Nagydíjat nyertünk vele. 
  
2007. már az Internet éve. Az adatbázisok központi szervereken mőködnek. Aki 
az adatokhoz kíván férni, csak az Internetre kell csatlakoznia, és a világ bármely 
pontjáról képes adatokat feltölteni, azokat javítani, lekérdezéseket indítani. Az 
adatmentés automatikus. 
 
Ezt a lehetısséget kínálja Önöknek az Ariadne internetes változata, kódnevén: 
MONARI. 
 
A szentendrei Skanzen kipróbált adatbázisait és nagy teljesítményő szerverét 
kínálja, a MONARI szoftverrel. 
 
A rendszerhez csatlakozók önálló, jelszóval védett adatbázisokat kapnak. 

 
Több nyelvő, szlovák, román, ukrán (cirill),… adatbázisok is készíthetık. 
 
Egy tipikus adatbázis csomag a következı nyilvántartásokat tartalmazza: 
- Képzımővészet 
- Néprajz 
- Régészet 
- Történeti tár 
- Fotótár 
- Könyvtár 
- … 
A MONARI-ban elkészült a Múzeumi Törvény által elıírt összes leltárkönyv. 
Igény szerint ezek bármelyike a csomaghoz illeszthetı. 
 
A MONARI egyik különlegessége a keresés. Keresı felülete a jól ismert 
Google-ra hasonlít. 
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A MONARI az általa kezelt adatbázisok mindegyikében keres. 
Ha pl. a „pipa” szóra keresünk, akkor kikeresi a saját pipáinkat, de rögtön, és 
külön kérés nélkül megnézi, hogy a többi tájházban, illetve a Skanzenben 
milyen további pipák találhatók. 
 

 

  
 
A Skanzenben 12 tajtékpipát talált. Megtekinthetjük ezek adatait, és 
eldönthetjük, hogy pipakiállításunkhoz mely pipákat kérjük kölcsön. 

 
 
A szoftvert nem kell egyenként megvásárolni, csak a csatlakozási díjat kell 
befizetni. 
 
Ha a Tájház-szövetség minden tagja csatlakozik, akkor a csatlakozás díja 
tájházanként akár 15000.- Ft +Áfa is lehet. 
 
Fejlesztı: GEO-KART KKT 
Ügyvezetı:Országh György 
Telefon: 06-30-4567560 
Email: o.gyorgy@geo-kart.hu 
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 Forgon Mihály Emlékkiállítás 
Gömörmihályfalva – Szlovákia 

 

 
 

Forgon Mihály 
 

A Tájházszövetség alapító tagja, rendezvényeink rendszeres látogatója Forgon 
Andor, a Forgon Mihály Emlékkiállítás tulajdonosa és fenntartója. Most az errıl 
készült prospektust ismertetjük, amelyet dr. Bodnár Mónika állított össze és 
ebben az évben jelent meg. 
 
Gömörmihályfalva 
 
A festıi Vály-völgyben elterülı kis falu, Gömörmihályfalva a történeti Gömör 
megyében található. A trianoni döntés következtében az anyaországtól elszakadt 
település ma a rimaszombati járáshoz tartozik, szlovák neve Gemerské 
Michalovce. Lakosainak száma 100 fı körül mozog. 
 
Mihályfalva a kora középkorban települt kisnemesi falu. Elsı írásos említése 
1413-ból való. Lakossága vályi várjobbágytörzsbıl került ki, leszármazottaik ma 
is itt élnek.  1427-ben az Eördögh család volt a földesura, kséıbb a terület 
megoszlott a Bodon, Forgon és Nagy családok között. Lakosai magyarok, 
reformátusok és nemesi eredetőek, bár életmódjuk a múltban nem sokat 
különbözött a jobbágyokból lett parasztságétól. A származására és 
hagyományaira büszke lakosság szeretettel ápolja a falu neves szülötteinek 
emlékét. 
 
Ki volt Forgon Mihály? 
 
A Forgon család ısi nemesi gömöri família. Az évszázadok során a családnak 
számos ismert és megbecsült tagját jegyezte fel a történetírás. Ezek közül talán a 
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legismertebb Mihályfalisu dr. Forgon Mihály (1885-1914), aki 1919-ben kiadta 
Gömör-Kishont vármegye nemes családai címő, a családtörténeti kutatásokban 
nélkülözhetetlen, nagyszerő mővét. 
 
Forgon Mihály taníttatására a család nagy gondot fordított. Elıbb a dobsinai 
polgáriban, majd a rozsnyói Evangélikus Fıgimnáziumban tanult, ezt követıen 
joghallgató lett a budapesti tudományegyetemen, ahol 1908-ban kapta meg 
egyetemi végbizonyítványát és szerzett jogtudorságot. Ezután ügyvédjelöltként 
Miskolcon, Sátoraljaujhelyen, majd Királyhelmecen gyakornokoskodott, 
mindaddig, míg 1912-ben letette az ügyvédi vizsgát. A kassai ügyvédi kamara 
tagjaként Királyhelmecen  telepedett le és folytatott ügyvédi gyakorlatot. Ám 
jött a világégés, a végzetes 1914-es esztendı. Tartalékos hadnagyként 1914. 
augusztusában 28 napi fegyvergyakorlatra kapott behívóparancsot. A 
legrosszabra is felkészülve végrendeletet készített, melyet a sátoraljaújhelyi 
közjegyzınél helyezett el. 
 
Októberben a családot egy rövid, hivatalos iratban értesítették, hogy 1914. 
október 9-én de. 10 órakor dr. Forgon Mihály királyhelmeci ügyvéd, tartalékos 
honvéd hadnagy, a miskolci 10. honvéd gyalogezred 10. század parancsnoka a 
lengyelországi Tarnowban hısi halált halt. 
 
Végrendeletében családjától búcsúzva vallja: nagy célokat tőztem magam elé, 
melyeket csak kis részben valósíthattam meg. 
 
Forgon Mihály munkássága 
 
Forgon Mihály még 30 esztendıs sem volt, amikor a világháború véget vetett 
életének, derékba törte biztatóan induló ügyvédi karrierjét és méltány nagy 
reményekkel kecsegtetı tudományos pályafutását. A tudományos közélet 
egykönyves szerzıként tartja ıt számon, ami igaz is, hiszen még 
egyetemistaként elkészített fımővén kívül néhány kisebb, elsısorban 
genealógiai írása látott napvilágot. 
 
A Gömör-kishont vármegye nemes családai címő munka 1909-ben jelent meg 
Kolozsvárott. Ebben közel félezer gömöri és kishonti nemes család történetét, 
családfáját dolgozza fel levéltári források és családi levelesládák adataira 
támaszkodva. A bevezetıben megemlíti, hogy minden családnak megvan a 
maga ısi homályba veszı múltja, ám ı ezeket a hagyományokon alapuló 
adatokat könyvében mellızi, itt csak az írásos dokumentumokkal is igazolható 
adatokat veszi számba. Az ısi gömöri családokról szólva megjegyzi, hogy azok 
közül sokan várkatona nemzetségbıl erednek, akik nagy részét még Árpád-házi 
királyaink emeltek a nemesek közé, fıleg a tatárjárást követıen. A térség ısi 
nemessége mellett számba veszi a beszármazottakat is, akik közül többen igen 
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korán, már a XI-XIII. században szereztek birtokot, mások a késıbbi 
évszázadok során telepedtek meg vidékünkön. 
 
A kiállítás létrejötte és Forgon Mihály emlékének ápolása 
 
Dr Forgon Mihály végrendeletében a következıképpen rendelkezett: Kívánom, 
hogy testem, ha nagyobb nehézségbe nem ütközik, a miháylfalusi ısi temetıben 
helyezzék örök nyugalomra családom ezredéves földjébe, ahol ıs apáim is 
nyugszanak egész az Árpádok óta. Ha ez nem lehetséges, úgy legalább egy 
maradandó emlékkıvel jelezzék emlékemet. Bátyja, istván nagy szeretettel 
ırizte fiatalon elhunyt testvéröccse emlékét és hagyatékát, ám ennek az 
akaratnak csak részben tudott eleget tenni.  A hamvakat hazaszállíttatni nem 
tudta, de egy sírkövet állíttatott emlékére a mihályfalui temetıben. 
 
Gömörmihályfalván ma is élnek a Forgonok leszármazottai. A család egyik 
tagja, Forgon Andor sokat gondolkodott azon, miként járulhatna hozzá ahhoz, 
hogy neves familiárisa emléke fennmaradjon az utókor számára. Elıbb a helyi 
iskolát szerette volna róla elnevezni, de mivel ez akadályokba ütközött, ezért 
2000-ben inkább egy Forgon győjteményt hozott létre és mőködtet azóta is saját 
költségén, saját otthonában. Ám másként is szolgálja a neves elıd emlékét és 
nevének fennmaradását: 2006. nyarán barátai segítségével és közremőködésével 
emlékoszlopot avatott Tarnow városában dr. Mihályfalusi Forgon Mihály 
emlékére. 
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ISMÉT  KÖZKINCS-PÁLYÁZAT!!! 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Közkincs programjának térségi szintő pályázati felhívása 

2007. április 19. 
 

 
 

A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvı generációk számára, a 
szőkebb pátria megtartó erejének növelése nem lehetséges a közösségi értékek 
ápolása, a hátrányos helyzető térségek és rétegek -köztük a kisebbségben élı 
közösségek - kulturális esélyegyenlıségének javítása, a képzett emberi erıforrás 
fejlesztése nélkül. 
A fejlesztéshez kistérségi szintő - határon is átnyúló - kulturális szakmai 
érdekegyeztetı fórumra, kistérségi szolgáltató rendszerek kialakítására, korszerő 
intézményekre, közösségi terekre, színvonalas programokra és szolgáltatásokra, 
ágazaton belüli, tervezett és folyamatosan együttmőködı kulturális 
szakemberekre van szükség. 
 
Az OKM kulturális vidékfejlesztés céljából 2007. évben az alábbi témakörökben 
hirdet pályázatot 
 
1. Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, mőködésének támogatása 
 
Altéma kódszáma: Közkincs-I. 
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 25 millió forint. 
 
A pályázat célja 
Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és elıkészítık gondolkodásmódjába, hogy 
a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség 
fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényezı. A kultúra 
területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erısödjön a közös tervezés, 
cselekvés. Az elıkészítı és elemzı munkával készüljenek fel a különbözı 
pályázati források és normatív támogatások lehívására kulturális fejlesztések 
területén is. 
 
Közkincs-kerekasztal feladata 

• részvétel a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban,  
• térségi/mikrotérségi szintő pályázat készítése,  
• információ közvetítés a megyei mővelıdési központok, intézetek, a 

regionális közkincs bizottság - határon túl a kisebbségi magyar 
mővelıdési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve 
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ernyıszervezetek - és a térségben a kultúra területén dolgozó 
szakemberek között,  

• kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggı szolgáltatásjegyzék 
készítése,  

• kulturális/közmővelıdési stratégia elkészítésének koordinálása, 

Pályázhat 

• többcélú kistérségi társulás,  
• többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; 

bejegyzett, alapfeladatként közmővelıdési tevékenységet folytató 
kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minısítéső kht, non-profit 
célú gazdasági társaság, - határon túl a kisebbségi magyar mővelıdési 
intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve ernyıszervezet). 

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. - 2008. május 20. 
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 450 000 Ft. 
Önrész: minimum 10%. 
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. 
 
Támogatás kérhetı 

• szakmai anyagok költségeire,  
• elıadók megbízási díjára (járulékok nélkül),  
• megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),  
• utazási és szállítási költségekre,  
• PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül). 

A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott 
hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja. 
A mőködés járulékos költségei (pl.: járulékok, bérleti díj, energia költség stb.) - 
csak az önrész terhére számolhatók el. 
 
A pályázathoz csatolni kell 

• a pályázati őrlapot és az azon felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket,  
• a többcélú kistérségi társulás megbízását a pályázat beadására,  
• az együttmőködésben résztvevık írásos szándéknyilatkozatát,  
• meglévı együttmőködés esetén az alapítási/létrehozási dokumentumot,  
• a Közkincs-kerekasztal kidolgozott ülés-és programtervezetét 

(résztvevıinek és együttmőködıinek körét, idıpont, hely megjelölése, 
esemény leírása, megvalósítási ütemterv, jogcímek szerint részletezett 
költségkalkuláció - maximum három oldal terjedelemben),  
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• a teljes bekerülési költség minimum 10% önrészére vonatkozó 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot,  

• nyilatkozatot a Kerekasztal mőködésének fenntarthatóságára,  
• cégbíróság 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását a szervezet 

létezésérıl, ha a pályázatot társadalmi szervezet adja be,  
• nyilatkozatot a köztartozásról,  
• rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozatot. 

Az elbírálás szempontjai 

• a Kerekasztal résztvevıinek összetétele,  
• a program minısége, a kistérségi döntéshozók terveihez és a várható 

fejlesztési források dokumentumaihoz való viszonya,  
• az elérendı cél mérhetısége,  
• a terv megvalósíthatósága, színvonala,  
• a gazdálkodás (önrész és más források megléte, költségvetésének 

realitása). 

Elınyben részesül: 

• az ágazat több szakterülete képviselıibıl és a civil szektor bevonásával 
alakult/alakuló Kerekasztal, 

A támogatás elszámolásakor a Kerekasztalnak minimum rendelkeznie kell: 

• a kistérségi kulturális stratégia megalkotását elıkészítı anyaggal 
(középtávon tervezett humán és infrastrukturális fejlesztések, lehetséges 
projektek, forrásoldali meghatározások, erıforrás és idıtervek stb),  

• kistérségi/ mikrotérségi szintő közös pályázati tervvel. 

Az altémára egy kistérségben egy pályázat nyújtható be. 
Támogatási szerzıdést a pályáztató a Közkincs-kerekasztal megalakulása, és az 
ezt igazoló dokumentum beküldése után köti meg. 
 
2. A kistérségi feladatot végzı közmővelıdési intézmények, közmővelıdési 
célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató 
helyek, muzeális intézmények, kulturális feladatot ellátó társadalmi 
szervezetek programjának támogatása. 
 
Altéma kódszáma: Közkincs-II. 
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 60 millió forint. 
 
A pályázat célja 
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A kulturális terület szakembereinek együttmőködését elısegítı, a többcélú 
kistérség kulturális fejlıdését szolgáló programok és kezdeményezések 
támogatása, a partnerség és a hálózatosodás elısegítése; a többcélú kistérség 
önazonosságához szervesen hozzátartozó kulturális örökség ápolása, 
megismertetése. 
 
Pályázni lehet 

• Közmővelıdési intézmények, közmővelıdési célú közösségi színterek, a 
KSZR-ben szolgáltató nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató 
helyek, muzeális intézmények szakmai fejlesztésére, ezek és a társadalmi 
szervezetek között a térségi együttmőködést elısegítı kezdeményezések 
és a meglévı együttmőködések erısítésére.  

• A kistérség szellemi és tárgyi kulturális, valamint természeti értékeinek 
közkinccsé tételére. 

Pályázhatnak 

• többcélú kistérségi társulás  
• többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény, 

bejegyzett, alapfeladatként közmővelıdési tevékenységet folytató 
kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minısítéső kht, non-profit 
célú gazdasági társaság). 

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. - 2008. május 20. 
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 2,5 millió Ft. 
Önrész: minimum 10%. 
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. 
 
Jelen pályázattal nem támogatunk 

• egyszer megrendezett, hagyománnyal nem rendelkezı alkalmakat 
(bemutatók, falunapok, szórakoztató rendezvények, alkalmi fesztiválok, 
állami, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, vásárok), 

Támogatás kérhetı 

• megbízási díjra (járulékok nélkül),  
• megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),  
• utazási és szállítási költségekre,  
• szakmai anyagok, a pályázott tevékenységhez használatos kis értékő 

tárgyi eszközökre (adathordozók, installáció stb.),  
• PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!), bérleti 

díjakra. 
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A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott 
hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja. 
A mőködés járulékos költségei (pl.: a rendezvény értékeinek biztosítása, 
egészségügyi szolgáltatások, stb.) csak az önrész terhére számolhatók el. 
 
A pályázathoz csatolni kell 

• a pályázati őrlapot, és az azon felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket,  
• a többcélú kistérségi társulás megbízását a pályázat beadására,  
• az együttmőködésben résztvevık írásos szándéknyilatkozatát,  
• a rendezvények részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek 

tartalmaznia kell a rendezvény célját, tervezett idıpontját, helyét, 
résztvevıinek és együttmőködıinek körét, az esemény leírását, az 
elızményeire való utalást, megvalósítási ütemtervét - csomagpályázat 
esetén programonként maximum három oldal terjedelemben!),  

• csomagpályázat* esetén kérjük a pályázati adatlap költségkalkulációjának 
kitöltése (összesített költségvetés) mellett az egyes programok leírásához 
csatolni az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Az 
összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések 
összegével,  

• a teljes bekerülési költség minimum 10% önrészére vonatkozó 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot,  

• nyilatkozatot a tevékenység fenntarthatóságára,  
• cégbíróság 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását a szervezet 

létezésérıl, ha a pályázatot társadalmi szervezet adja be,  
• nyilatkozatot a köztartozásról,  
• rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozatot. 

Az elbírálás szempontjai 

• a résztvevık köre (megvalósítók és a célcsoport),  
• a tervezett esemény, fejlesztés, szolgáltatás bemutatása, várható 

színvonala, kulturális jelentısége a kistérségben,  
• társadalmi fontossága, közösség-építı, -erısítı szerepe,  
• a rendezvény-szervezés megtervezésének színvonala,  
• a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetés 

realitása). 

Elınyben részesülnek 

• a kistérségi kulturális identitást fejlesztı, a partneri együttmőködést és 
fenntarthatóságot alátámasztó programok,  

• a hagyományosan megrendezésre kerülı kistérségi események, amelyeket 
eddig széles szakmai elismerés övezett. 
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Az altémára egy kistérségben egy pályázat nyújtható be! 
 
* Csomagpályázat: a nagy település számú (20-at meghaladó) több várossal (2-
3) rendelkezı többcélú kistérség a társulási tanács megbízása alapján több 
helyszínen megvalósuló, egymástól jól elkülönített, céljaiban és eredményében 
összehangolt, külön-külön készített költségvetést tartalmazó programot is 
benyújthat. 
 
3. Közmővelıdési intézmények, közmővelıdési célú közösségi színterek, 
nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, népmővészeti 
alkotóházak és muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése 
 
Altéma kódszáma: Közkincs-III. 
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 95 millió forint. 
 
A pályázat célja 
A kistérségi, mikrotérségi és település szintő kulturális szolgáltatást végzı 
intézmények infrastrukturális helyzetének javítására. 
 
Pályázhatnak 

• közmővelıdési intézményt, közmővelıdési célú közösségi színteret, 
nyilvános könyvtárat, könyvtári szolgáltató helyet, muzeális intézményt 
fenntartó önkormányzat,  

• bejegyzett, alapfeladatként kulturális tevékenységet folytató 
közmővelıdési célú egyesület, alapítvány, közhasznú minısítéső kht, 
non-profit célú gazdasági társaság. 

Pályázni lehet 

• közmővelıdési intézmények, közmővelıdési célú közösségi színterek 
bıvítésére, felújítására, berendezésének korszerősítésére, pótlására,  

• könyvtári épület felújítására, ill. könyvtári szolgáltatások végzésére 
alkalmas terek kialakítására és berendezésére,  

• kistérségi központokban mőködı, komplex kulturális feladatot ellátó, 
mőködési engedéllyel rendelkezı muzeális intézmények felújítására, 
berendezés pótlására,  

• népmővészeti alkotóházak felújítására, nyitott galéria berendezésére. 

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. és 2008. május 20. között. 
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 4,5 millió Ft. 
Önrész: minimum 10% 
A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 
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Támogatás kérhetı 

• új szolgáltató terek kialakítására,  
• az intézmények, közösségi, szolgáltató terek felújítására, bıvítésére,  
• berendezések beszerzésére, a meglévık felújítására,  
• a felújításhoz kötıdı, a bekerülési költség 10%-át meg nem haladó tárgyi, 

technikai eszközök vásárlására. 

A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott 
hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja. 
 
A pályázathoz csatolni kell 

• a pályázati őrlapot az azon felsorolt nyilatkozatokat és mellékleteket,  
• funkciómegırzési nyilatkozat (min.10 év),  
• aláírási címpéldány,  
• az intézmény alapító okirata / mőködési engedélye; közösségi színtér 

mőködési rendje,  
• pályázó tevékenységének bemutatása,  
• hasznosítási terv,  
• felújítási, bıvítési terv ill. a berendezés, mőszaki- technikai eszközök 

leírása,  
• funkciómegırzésrıl szóló nyilatkozat,  
• képviselı- testületi határozat a pályázat beadásáról és legalább 10% 

önrészrıl,  
• közmővelıdési célú egyesület, alapítvány, közhasznú minısítéső kht, 

non-profit célú gazdasági társaság pályázata esetén a bírósági, illetve 
cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását a 
szervezet létezésérıl,  

• nyilatkozatot a köztartozásról,  
• rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozatot. 

Az elbírálás szempontjai 

• a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,  
• a pályázó eddigi szakmai munkája,  
• a költségvetés megalapozottsága, realitása,  
• a pályázatban foglaltak szakmai megalapozottsága; céljának, tartalmának 

kidolgozottsága, színvonala, értéke, elérhetı szolgáltatásfejlesztés. 

Elınybe részesülnek 

• a többfunkciójú kulturális intézmények infrastrukturális fejlesztését 
tervezı pályázatok. 
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Egy pályázó egy pályázatot adhat be. 
 

* 
 
A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések 

• Egy pályázó egy pályázatot adhat be.  
• Nem adhatnak be újabb pályázatot  
• a 2005. és 2006. évi Közkincs pályázat nyertes pályázói ugyanarra a 

témára,  
• a 2006. és 2007. évben A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári 

és egyes közmővelıdési feladatainak támogatását igénybe vett 
önkormányzatok ugyanarra a feladatra.  

• Az elbírálásnál a megvalósításhoz szükséges pályázati összegek kerülnek 
megállapításra.  

• Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg - a beérkezett 
pályázatok mennyiségének és minıségének függvényében - szakértı 
bizottsági javaslatra módosítható és átcsoportosítható. 

A pályázatok kizárólag postai úton adhatók be a Magyar Mővelıdési 
Intézet és Képzımővészeti Lektorátus regionális Kulturális Koordinációs 
Irodái címére három gépelt (egy eredeti) példányban és egy CD-n. 
 
A pályázatok postára adásának határideje 2007. május 25. 
 
Hiánypótlásra a beadási határidıig van lehetıség. A határidın túl érkezı 
pályázatok érvénytelenek. 
A pályázat Értékelı Bizottsága támogatási javaslatát a hét Regionális Közkincs 
Kulturális Bizottság elıterjesztése alapján teszi meg a pályázatok beérkezésétıl 
számított 45 napon belül. 
A támogatásról az OKM minisztere a Bizottság elıterjesztésének benyújtását 
követı 30 napon belül dönt. 
 
A nyertes pályázókkal szerzıdést a pályázatkezelı szerv, a Magyar Mővelıdési 
Intézet és Képzımővészeti Lektorátus köt. 
 
Budapest, április 16. 
 

Dr. Hiller István 
oktatási és kulturális miniszter 
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„ÉV TÁJHÁZA” pályázat 2007 
 

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 2006. évben mőködési 
engedéllyel rendelkezett, fenntartótól függetlenül. 
 

A folytonosság és esélyegyenlıség biztosítása érdekében a pályázatok tény-
adatait a 2006. 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 mellékletekkel együtt), a pályázó 
intézmény nevének feltüntetésével a Tájház Szövetség címére. (3758 Jósvafı, 
Dózsa György utca 3.). 
 

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

A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-30-531-9444 számon kapható 
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 
2007.” feliratot tartalmazó - táblából áll, amelyet a gyıztes házában kihelyezhet. 
 

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

A régi szlogent idézve: „a részvétel és nem a gyızelem a fontos”. Emeljük ezzel 
is szeretett intézményeink rangját. Várjuk pályázataikat! 
 
2007. április 24.        Elnökség 
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„Év tájháza” 
pályázati adatlap (a 2006-évi tény adatok alapján töltendı ki) 

 
 

1. A tájház neve: 
2. A tájház címe: 
3. A múzeumi mőködési engedély száma: 
4. Fenntartója (önkormányzat, múzeum, egyesület, egyéb civil szervezet, 

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

 
 
 
 

6. 2006-ben végzett felújítások értéke (eFt): 
7. 2006-ben végzett beruházás értéke (eFt): 
8. Látogatószám és annak megoszlása (felnıtt, gyermek, kedvezményes): 
9. Jegybevétel :   eFt 
10. Kiállítások (állandó, idıszakos) bemutatása (max 2 A4 oldal) 
11. A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1A4 

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

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

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

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

15. A tájházban árusított ajándék- és élménymegırzı tárgyak 
 
 

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

 
 

18. A leltárba vett tételek száma: 
19. 2006-évi gyarapodás mértéke: 
20. A tájház vendégkönyvének legtartalmasabb beírása 
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21. A tájház legnagyobb erıssége, legemlékezetesebb része: 
 
 

22. A tájház legsürgısebben fejlesztendı területe (állományvédelem, maga az 
épület, kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvő tájékoztatás,  stb) 

23. Infrastruktúra kiépítettsége, állapota (WC-mosdó, ruhatár, tájékoztató 
táblák, idegen-nyelvő feliratok, akadálymentesítés, vagyonvédelem) 

 
 

24. Van-e honlapjuk (ennek egy kinyomtatott példányát kérjük mellékelni); 
25. Milyen pályázaton vettek részt 2006-ban, milyen eredményt értek el, mire 

fordították az elnyert összeget? 
 

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

27. A pályázattal kapcsolatban kereshetı személy: 
 

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

……………………….2007.  ……hó ……-n. 
 
 
 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . 
         a pályázó képviselıje 
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„Házunk tája – tájunk háza” 
 

Ismét  Múzeumok Majálisa a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében! 
2007. 19-20. (szombat-vasárnap) 

 
A TÁJHÁZSZÖVETSÉG standja az alábbi idıbeosztással üzemel: 

 
Május 19. (szombat) DÉLELİTT (10-14 óra): Észak-Magyarországi tájházak; 
 
Május 19. (szombat) DÉLUTÁN (14-18 óra): Dél-Dunántúli tájházak; 
 
Május 20. (vasárnap) DÉLELİTT (10-14 óra): Észak-Dunántúli tájházak; 
 
Május 20. (vasárnap) DÉLUTÁN (14-18 óra): Dél-Alföldi tájházak 
 
A tájegységi bemutatókat a regionális képviselık szervezik és vezetik, náluk 
kell jelentkezni és egyeztetni a részleteket: 
 
É-Dunántúl: Horváth Attila (Fertıhomok; ℡ 20-945-4041); 
D-Dunántúl: Kapitány Orsolya (Kaposvár;℡ 30-352-0088); 
É-Magyarország: H. Majnár Márti (Mezıkövesd: 20-438-1092); 
D-Alföld: Szonda István (Gyomaendrıd: ℡ 70-635-3345). 
 
A részt venni szándékozók 2007. május 10-ig jelezzék azt regionális 
képviselıjüknél! 
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Tájház + marketing Orfőn 
- „Medvehagyma nap” -  

 
 

A pajtában 10 órától elıadások hangoztak el, melyek szinte kivétel nélkül e 
vadon élı növény táplálkozásban betöltött szerepét méltatták. A medvehagymás 
langalló, pogácsa, briós sikerét nem tudom megfelelı képen leírni, amik 
folyamatosan hagyták el a kemencéket. Fenségesek voltak!! Nagy volt a tömeg, 
amit mi sem bizonyít jobban, hogy még 1/2 4-kor sem tudtunk helyet szerezni az 
ebédeléshez.  
Serényi Ákos nagyon sikeres rendezvényt szervezett, ami a hármas egység 
"Tájház, Kemencés Udvar, Muskátli Vendéglı" hírét öregbíti.    

 

 
 

A „Medvehagyma nap” résztvevıi (fent)  
és részlet a tájházból (lent) 

 

 



Tájházi Hírlevél – 2007. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 55

Szent György napi sokadalom Szokolyán 
 

 
 

 
 

A rendezvény megnyitója 
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Szokolyai mozaik 
 

 
 

Készül a kosár 
 

 
 

Melyiket vegyük meg? 
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Kezdıdik a kihajtás 
 
 

 
 

Pál Pista bácsi a duda-mővész
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A 2007. áprlis 28-i IV. Szent György napi sokadalom megnyitóján elhangzott 
köszöntı (Szablyár Péter) 

 
Tisztelt Sokadalom! Kedves Vendégeink! 
 
Szent György napját, a mérsékelt égövi Európa ısi tavaszkezdı napját 
ünnepeljük ma itt a Kacár tanyán, ahol tanyagazdánk, Lénárt Pista negyedik 
alkalommal ajándékoz meg minket ennek különös és csodálatos napnak az 
élményével. 
 
Pedig hol van már a mai „öreg Európa” tavaszkezdı napja, ebben a 
globalizálódott, elöregedett, Unióba integrálódott, határait fokozatosan elvesztı 
öreg kontinensen? 
 
Régen, nem is olyan régen ezen a napon tartották a cselédvásárokat. Ma 
Regionális Munkaügyi központokban próbálják a társadalmi munkamegosztás 
hajótörötteit „kezelni”, irányítani, a munka-nélküli létet élet-elemükként 
elfogadtatni velük. 
 
Régen – mint évnegyed-kezdı, gonoszjáró-nap, tehát az óvó-cselekvések napja 
– amely a boszorkányok ártalmaitól, a ragadozóktól és tolvajoktól védett – mára 
a TV ügyvédje, a Mónika show erkölcsi-etikai szintjére csökkent. 
 
A hajdani termés-, állathaszon-, és egészségvarázslatok korát a mőholdról 
figyelt parlagosítás, szılı- és gyümölcsös-kivágás, madárinfluenza-gyanús 
állatfarmok  tömeges megsemmisítése váltotta fel. 
 
Az asszonyi dologtiltó napokat az egyenjogúságukat látszólag kivívott, a 
munkaerıpiacon áruként megjelenı asszonytömegek kétes gyızelme, az évrıl-
évre fogyó vidéki népesség, elnéptelenedı falvak; pap, tanító, orvos, posta 
nélküli kistelepülések különös torzója váltotta fel. A „dologtiltást” a társadalom 
gazdasági változásai oldották meg. 
 
Anyagi javakkal bástyáztuk körül magunkat, autóval, plazma-TV-vel, HiFi 
toronnyal, DVD lejátszóval, házi mozival, nyaralóval, kanári szigeti utazással, 
afrikai szafarival. E látszólagos gazdagodás ellenére azonban egyre 
szegényebbek lettünk, már nem mesélünk gyermekeinknek, a családok 
atomizálódtak, a szerény boldogságot kiváltani igyekvı pótcselekvések, az 
alkoholizmus, a játékgépezés, a kábítószerek alattomos térhódítása az önzetlen 
szeretetet devalválta, kiölte.  Az anyagi javak egyre nagyobb körének 
megszerzése a pénznek nevezett lelketlen papír-fecniket és kis mőanyag 
kártyákat isteni rangra emelte: a „minél kevesebb van belıle annál többet ér” 
filozofikus csapdájába kergetve az emberiséget. 
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És akkor nem beszéltünk még a globális felmelegedésrıl, az ózon-lyukról, az 
állatfajok tömeges pusztulásáról,  a már hazánkat is fenyegetı üvegház-hatásról, 
a Föld felszínét elborító szemétrıl, a világ mőanyagosításáról. 
 
És ebben a már-már kilátástalan helyzetben nyújt némi reményt Lénárt Pista 
barátunk kitőnı rendezvénye itt a Börzsöny lankáin, visszavezetve minket a 
TERMÉSZET közelébe, megmutatva annak a romlatlan, tiszta életnek néhány 
mozaikját, ha csak egy napra is. 
 
Kérem, gondolkodjanak el mindezen, érezzék jól magukat, fedezzék fel a Föld 
illatát, a természet harmóniáját, az embert az embertelenségtıl megkülönböztetı 
különleges viszonyt, amely ehhez a bolygóhoz köt minket! Jó Szent György 
napot kívánok Önöknek, örüljenek, hogy itt lehetnek! 

 
 

 
 

Korongozás
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T a r t a l o m 
 

Közgyőlés 2007 – Jegyzıkönyve 
 

Közgyőlési mozaik 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelı Bizottságának  
beszámolója a Szövetség 2006. évi tevékenységérıl  

 
Regionális vezetık beszámolói a Közgyőlésen 

 
Regionális tájház találkozó Bodrogkisfaludon 

 
Mőemlékvédelmi Világnap – Civil Fórum a Parlamentben 

 
Kezdıdik a Tájházi Mőhely ez évi képzési sorozata 

 
Kiállítás-technológia - A FONITON bemutat 

 
Tájházak közös nyilvántartási rendszere 

 
Forgon Mihály Emlékkiállítás 

 
ISMÉT  KÖZKINCS-PÁLYÁZAT!!! 

 
„ÉV TÁJHÁZA” pályázat 2007 

 
Ismét  Múzeumok Majálisa a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében! 

 
Tájház + marketing Orfőn 

 
Szent György napi sokadalom Szokolyán 

 
Szokolyai mozaik 

 
 


