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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Reményeink szerint a Tájházak a közösségért – OKM által kiírt pályázat – 
elıkészítésére szánt idı nem volt felesleges. Június 4-én Hiller István miniszter 
úr sajtótájékoztatón ismertette a Reneszánsz Évre kiírt pályázatok eredményeit. 
Bízunk abban, hogy ennek a pályázatnak a kedvezı impulzusai hosszú távon 
hatnak majd a hazai tájház mozgalomra, házaink ismertsége és elismertsége 
tovább nı, a pályázat után sem fordul el róluk a figyelem. 
 
A kiírók szándékával egyezıen ezt a pályázatot „bemelegítésnek” tekintjük az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv falumegújítási és örökségvédelmi 
pályázataihoz, amelyet ismereteink szerint hamarosan kiírnak.  
 
Az ez évi Múzeumok Majálisán minden eddiginél sikeresebben vettünk rész, 
amelyben nagy szerepe volt a regionális képviselı elnökségi tagok aktív 
szervezı munkájának. Megjelenésünkrıl a késıbbiekben részletesen is 
beszámolunk. 
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a majális nyitó ünnepségén a Bátai Tájház az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Különdíját, a Jósvafıi Tájház – 
egyesületünk központja – az „Év múzeuma” kitüntetı címet vehette át.  
 
Lendületesen folynak a VI. Országos Találkozó elıkészületei, Programja és a 
szakmai kirándulás leírása ebben a füzetben olvasható, a jelentkezési lapot pedig 
mellékeltük. Kérjük, hogy az utóbbit mielıbb küldjék vissza a zökkenımentes 
szervezés érdekében. 
 
A Nemzeti Civil Alap napokban érkezett értesítése alapján sajnos megint csak a 
töredékét – 400 eFt – kaptuk az igényelhetı támogatásnak. Jó hír viszont, hogy a 
Szülıföld Alap az Országos Találkozónkra érkezı határainkon túli tájházak 
képviselıinek részvételi díját és szállásköltségét támogatja. 
 
Megkezdıdtek a regionális tájház találkozók; május 9-én Keszthelyen, június 7-
én Hidason, június 20-án Csanádpalotán szervezünk összejövetelt. A sor ısszel 
folytatódik. 
 
Minden tagunknak eredményes, látogatókban gazdag nyári szezont kívánunk! 
 
2008. június 8. 
 

Szablyár Péter 
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Kihirdették a „Tájházak a közösségért” pályázat eredményét 
 
2008. június 16-án délelıtt Hiller István oktatási és kulturális miniszter 
kihirdette a pályázat eredményét. 
 
Támogatási cél Igényelt 

támogatás 
Vállalt önrész Teljes 

költség 
Elnyert 

támogatás 
I. A mi házunk 40 425 555 19 089 327 59 514 882 29 627 000 
II. A mi 
kiállításunk 

57 080 877 6 384 438 63 465 315 37 005 000 

III. A mi 
programunk 

32 972 651 6 222 755 39 195 406 21 168 000 

IV. A mi 
diákjaink 

12 987 484 1 522 248 14 509 732 7 200 000 

Összesen 143 466 567 33 218 768 176 685 335 95 000 000 
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VI. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ  
a szennai Szabadtéri Néprajzi Győjtemény 30. évfordulója alkalmából 

SZENNA – 2008. OKTÓBER 2-5. 
 

A konferencia helyszíne: Sportcsarnok  (Szenna, Rákóczi u. 8/a) 
 

Szervezık: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Magyarországi Tájházak Szövetsége 

Támogatók: NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma 
Szülıföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma 

Szenna Község Önkormányzata 
Díszvendégeink: a határainkon túli magyar nyelvterületi tájházak képviselıi 

 

Program 
 

Október 2. Csütörtök 
 
16.00-   Regisztráció (Mővelıdési Ház , Rákóczi u. 8/a)  

Szállások elfoglalása. 
   Közös vacsora és baráti beszélgetés a Mővelıdési Házban 
 
Október 3. Péntek 
9:00- 9.15 A konferenciát L. Szabó Tünde (1943-2004) Ybl-díjas építész, a 

szennai Szabadtéri Néprajzi Győjtemény építész szakértıjének 

emlékének ajánljuk.  
A konferenciát megnyitja Dr. Bereczki Ibolya,  
a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöke 

   Köszöntıt mond Gelencsér Attila a Somogy Megyei  
   Közgyőlés elnöke és Salamon Gyula Szenna község polgármestere 
    
9.00 – 12.30   „A tervtıl a 30. éves évfordulóig”  

 
9.15 – 9.35 Dr. Költı László (megyei múzeumigazgató): A szennai Szabadtéri 

Néprajzi Győjtemény helye és szerepe a megyei múzeumi szervezetben 
9.40 – 10.00 Dr. Knézy Judit (a győjtemény létrehozásának néprajzi szakértıje): 

Tudományos kutatás és gyakorlat a Szabadtéri Néprajzi Győjtemény 
létrehozásában és mőködtetésében 

10.05 – 10.25 Lırinczné Balogh Krisztina (építész): L. Szabó Tünde építész 
hagyatéka 

 
10.25 – 10.45 Szünet 
10.50 – 11.05 Szigetvári György (építész, a SOMOGYTERV egykori igazgatója): 

Gondolatok a szabadtéri győjtemény születésérıl 
11.10 – 11.30 Imrı Judit (néprajzkutató, győjteményvezetı): A Szabadtéri Néprajzi 

Győjtemény fejlesztési lehetıségei  
11.30 – 11.50 Sárdi Árpád: (Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke, Somogy Megyei Közgyőlés alelnöke): Pályázati lehetıségek az 
épített örökség megóvása területén 

11.50 – 12.15 Hozzászólások, vita 
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12.30 - 13.30  Ebéd  
 
13.30 – 16.30 „A szabadtéri múzeumok és tájházak megújulási lehetıségei 

és korlátjai a 21. század elsı évtizedeiben” 
13.30-13.50 Dr. Vígh Annamária (OKM Közgyőjteményi Fıosztály vezetıje): A 

tájházak reneszánsza 
13.55 – 14.15 Dr. Cseri Miklós (SZNM fıigazgatója): Tájházak és szabadtéri 

múzeumok a 21. század elején 
14.20 – 14.40 Dr. Bereczki Ibolya (SZNM fıigazgatóhelyettes, Tájház Szövetség 

elnöke): Rejtızködı kincseink – idıszaki kiállítások a tájházakban 
14.40 – 14.50 Szablyár Péter (MTSZ ügyvezetı elnöke): „Pályázni csak pontosan és 

szépen....”  a „Tájházak a közösségért” pályázat tapasztalatai 
14.50 – 15.00  Szünet 
15.00 – 16.00  Bemutatkoznak a határokon túli tájházak  
16.00 – 16.30  Hozzászólások, vita     
16.30 – 18.00  A Szabadtéri Néprajzi Győjtemény megtekintése 

Csepinszky Mária (a győjtemény elsı vezetıje): Élet az áttelepített 
házak között 

   Vezetést tart: Imrı Judit néprajzkutató, győjteményvezetı  
 
18.00-19.30  Vacsora (Mővelıdési Ház) 
19.30-   A szennai református templomot bemutatja Gueth Péter lelkész, 

mősort ad a Vikár Kórus 
Vezényel:Ludmány Géza 

21.00 -   Tájházak bemutatkozása (10 percben) – Baráti találkozó 
 – Mővelıdési ház 
 

Október 4. Szombat 
8.30 – 18.00 Tájházak, népi mőemlékek és helytörténeti kiállítások Somogyban  

A konferencia részvevıinek egész napos kirándulása.  
Útvonal: Andocs, Karád-Buzsák-Táska-Marcali (ebéd)-Vörs- 
Balatonszentgyörgy-Mesztegnyı 
Andocs: A katolikus templom és a Mária múzeum megtekintése 
Karád: Tájház (bemutatja: Posza Gyöngyi ) 
Buzsák: Tájház (bemutatja: Kovács Józsefné )  
Táska: Védett pincesor (vezetést tart: Gyanó Szilvia) 
Marcali (ebéd a Lóki Csárdában) 
Balatonszentgyörgy: Tájház (bemutatja: Szabó Gyöngyi) 
Vörs: Tájház (bemutatja:Magyari Gabriella) 

   Mesztegnyı: Helytörténeti győjtemény (vezetést tart: Kövesdi Pálné) 
 

18.30-20.00               Vacsora  
20.00-   Hagyományápolók Szennában ( Sportcsarnok)  

Fellépnek: a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület énekkara, a Zselic 
Mővészeti Iskola néptánccsoportja és citerazenekara  
 

Október 5. vasárnap  Hazautazás 
Fakultatív programként ajánljuk Kaposváron a Rippl-Rónai Múzeum 
állandó kiállításainak (Fı u. 10., Rippl-Rónai József Emlékmúzeum, 
Róma-hegy) a megtekintését 
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Kirándulás a somogyi tájházakba, egyházi és helytörténeti 
győjteményekbe 
- Kapitány Orsolya -  

 
 

Utunk elsı állomása Andocs, a híres búcsújáróhely. A legenda szerint 
Kalocsa határában álló kápolnát- mivel egy helybeli gazda állatait a vihar elıl 
beterelve megszentségtelenítette- az angyalok a földrıl fölemelték és elhozták 
Andocsra. Más változat szerint a kápolnát a törökök vagy a protestánsok elıl 
büntetésül menekítették el az angyalok és tették le az andocsi völgyben.  
Andocs kegyhellyé válása az 1660-70-es évekre tehetı, amikor Horváth Miklós 
jezsuita atya látott el szolgálatot a településen. Mőködése alatt (1665-1681) több 
búcsút  is kieszközölt a Szentszéktıl, mígnem Andocsot Ny-Magyarország 
legjelentısebb búcsújáró helyévé fejlesztette.  
A jezsuiták 1686-ban elhagyták a települést, a kegykápolna egy ideig gondozás 
nélkül maradt, majd 1716-ban a ferencesek vették birtokba.1725-1740 között 
kolostort emeltek és 1739-1745 között a gótikus kegykápolnához barokk stílusú 
templomot építettek.  
A barokk stílusú oltár 1746-ban készült. A középen álló kegyszobor Szőz Mária, 
karján a gyermek Jézussal fából faragott, 1500-1520 közötti munka. Egyik 
oldalon Szt. Ágota, a másikon Szt. Dorottya alakja látható. Szőz Mária e 
védıszentek társaságában fogadja az Árpád-házi királyoknak, Szt. Istvánnak és 
Szt. Lászlónak a hódolatát. A szentély diadalívén gazdagon faragott és 
aranyozott Szentháromság látható. 
A búcsújáró hely hagyományainak ápolásáért sokat tettek a ferencesek, 
kezdetben a Kapos, a Sárvíz és a Balaton teremtette természetes határon belüli 
közösségek keresték fel, majd fokozatosan egyre szélesebb kisugárzása lett e 
szakrális központnak. Nemcsak a lelki megtisztulás színhelye volt, hanem a 
fiatalok ismerkedésében, párválasztásában  is jelentıs szerepet játszott. 
Napjainkban az ország minden területérıl érkeznek hívek a Mária ünnepekre, de 
tartják a pünkösdi, a Szentháromság-napi búcsúkat is.  
A plébánia egyik szárnyában helyezték el azokat a ruhákat, melyeket az elmúlt 
évszázadokban hálaképpen Szőz Máriának hoztak a hívek. A kegyszobrot 1747 
óta öltöztetik, azóta 258 db ruha győlt össze. Általában kéthetente (pénteken) 
cserélik az öltözetet a szobron a liturgiának megfelelıen. A ruhaajándékozás 
szokása ma is él a búcsújárók körében.    
Andocs után a Szántód felé vezetı fıútról letérve Karád felé vesszük az irányt. 
Az alig 9 km-es távolság megtétele után a hímzésérıl, népdalairól, néptánc 
kultúrájáról híres faluba érkezünk. A település a 18. században élte virágkorát, 
ekkor mezıvárosi rangra emelkedett, iparosai céhekbe tömörültek, vásárai 
híresek voltak. Járási központtá már nem tudott válni a 19. század végén, csak 
nagyközségi pozícióját ırizte meg napjainkig. 
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A települést a somogyi fehérhímzés egyik központjaként is számon tartjuk, ahol 
a 19. században hagyománya volt, hogy a lányok jegyinget varrtak 
választottjuknak, amit gazdagon díszítettek. A feles- vagy pamutvászonra 
elırajzolt szabadrajzú mintákat („korsós, indás-leveles, pillés, pacalos” stb) az 
anyag szálával azonos fonallal varrták ki. A vászoning „divatjának” elmúltával 
az 1930-as években megindult a minták újravarratása, de már csak terítıknek, 
díszpárnáknak, könyvjelzıknek stb. a városi megrendelık és a balatoni nyaralók 
igénye szerint. Tervezıjük Tautner Ilona (1898-1963) volt, akinek a munkáját 
1963-ban népmővészet mestere címmel ismerték el.  
Attila utca 4. szám alatt található a tájházzá alakított lakóépület, amit 1979-ben 
vásárolt meg a Községi Tanács a Zsuberács ( felmenıik takácsok voltak) 
családtól. A tömésfalú, lopott tornácos ház építése a 19. század második felére 
tehetı (1860-1880), amikor Külsı-Somogy falvaiban-így Karádon is-már  
nemcsak az építkezésben, hanem a berendezésben is polgári hatások 
érvényesültek. A ház részben a helyi iskola helytörténeti győjteményének 
tárgyaiból, részben a falu adományaiból lett berendezve, amit a Rippl-Rónai 
Múzeum néhány darabbal egészített ki.  
Az elsı szobában enteriır látható a 20. század eleji berendezéssel és a 
szabadkéményes konyha is ezt a kort idézi. A hátsó szoba vitrinekbe rendezett 
kiállítása a karádi hímzéshagyományt eleveníti fel.  
 

       
Karádi ingek rajza a Rippl-Rónai Múzeum győjteményébıl 

 
A Balatontól 20 km-re fekvı Buzsák szintén híres hagyományápolásáról. A 17. 
század végén betelepülı horvát népcsoport nemcsak az állattartáshoz értett, 
hanem az asszonyok a szövés és a hímzés mesterei is voltak. Az 1979-ben 
megnyílt tájház a 19. század második felében épült és már több átépítés nyomát 
viselte magán, amikor a mőemléki helyreállítása megkezdıdött. Az építészek az 
eredeti állapotnak megfelelıen újították fel. A telek a lakó és gazdasági 
épületekkel ( istálló, fészer, magtár) együtt tipikusan nagygazda porta képét 
mutatja, mely típusból a helyben megırzött népi építészeti emlékek közül a 
megyében ez az egyetlen. 
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Az oldaltornácos lakóház elsı szobájának és szabadkéményes konyhájának 
berendezési tárgyai az egykori gazdák életmódját, tárgykultúráját reprezentálják. 
A hátsó szoba kiállítása a 20. század elejétıl népszerővé vált buszáki hímzés 
három fı csoportjával, a fehér, a kék-piros pamuthímzéssel és a színes 
gyapjúhímzéssel ismerteteti meg a látogatókat, de a rátétes technika 
alkalmazását is bemutatja.  
A hímzés ma is hozzátartozik az asszonyok mindennapjaihoz. Rendszeresen 
tartanak a tájház udvarán bemutatókat, ahol vásárolni is lehet termékeikbıl. 
 

 
 

Buzsáki tájház (szobarészlet) 
 
Amennyiben az idı engedi sétát teszünk a táskai szılıhegyen is, ahol a 18. 
század végén, a 19. század elején épült pincéket még ma is rendeltetésszerően 
használják a gazdák. 
Marcali és Kéthely között fekvı Lóki csárdában elfogyasztott ebéd után a 18. 
század végén épült vörsi tájházat látogatjuk meg, melynek fenntartója a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága. 
A talpas, favázas sövényfonásos, sárral tapasztott lakóház elıl- és oldaltornácos.  
Az épület eredetileg három osztatú volt, elıl a szoba, középen a füstöskonyha, 
hátul a pitar szélességében kinyúló kamra. Jankó János 1902-ben még ezt az 
alaprajzi elrendezést közölte az épületrıl. Jelenlegi elosztása, a nagymérető 
kamrából leválasztott kisebb kamrarész a 20. században történt átalakítások 
eredménye, amikor egy hátsó szoba kialakítása vált szükségessé a házban lakó 
családnak.  
A lakóház utolsó tulajdonosa 1971-ben költözött ki, majd az Országos 
Természet- és Környezetvédelmi Hivatal gondoskodott a mőemléki 
helyreállításáról. 1978-ban a falu adományaiból rendezték be a tisztaszobát, a 
konyhát és a kamrát. A hátsó szobában a Kisbalaton élıvilágát bemutató 
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kiállítás látható. A pajtában jelenleg nincs kiállítás, a fenntartó terve, hogy 
gyermekfoglalkoztatóvá alakítja. 
 

 
 

A vörsi tájház konyhája (részlet) 
 
Vörs szomszédságában találjuk Balatonszentgyörgyöt, ahol az 1839-ben épült 
Csillagvár u. 68. szám alatt álló lakóházat már az 1960-as évek elején felújította 
a Somogy Megyei Idegen-forgalmi Hivatal és „tájmúzeummá” rendezte be. 
Fenntartója és mőködtetıje jelenleg a helyi önkormányzat.  
A két lakrészes épület hat helyiségbıl és egy pincébıl áll. Külön érdekessége a 
háznak, hogy az elsı lakrész kamrája a ház nyugati, utcai homlokzatát is kísérı 
pitarból lett leválasztva. A háznak építészeti szempontból érdekes megoldása, 
hogy az oldaltornáca osztott. A födémszer-kezet az elı és oldaltornác 
találkozásánál egy vaskos „kőoszlopon” nyugszik, amit fa pitaroszlopok 
követnek. A második konyha bejáratától a pitart mellvéddel lezárták, az erre 
támaszkodó téglapillérek a hátsó födémrészt tartják. A hátsó szoba alatt boltíves 
pince húzódik, aminek a lejárata a pitarból nyílik. A ház berendezése helyi 
győjtés eredménye. 
Amennyiben az idınk engedi a kirándulás végén a mesztegnyıi néprajzi-
helytörténeti győjteményt is megtekintjük, melynek a község központjában az 
egykori fiúiskola ad helyet. A faluházként és erdei iskolaként mőködı épület a 
vele szemben álló 18. század derekán épült templommal és ferences kolostorral 
egyidıs.  
A győjtemény létrehozója, kialakítója Kövesdi Tiborné (Gizi) tanítónı már 
nincs közöttünk. A győjtemény megtekintését azért tartjuk indokoltnak, mert a 
köré szervezıdı közösségi élet és a hagyományápolás példaértékő Somogyban.  
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Elnökségi ülés Kerecsenden 
 

Az elnökségi ülés megkezdésekor Sári László polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, eredményes tanácskozást kívánt. 
 
Az elsı napirendi pont keretében Dr Bereczki Ibolya elnök köszöntötte a 
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 elnökségi tag, dr Füzes Endre tiszteletbeli 
elnök, és Dr Páll István FB tag jelent meg, tehát az ülés határozatképes. Az ülés 
a továbbiakban az elızetesen kiküldött napirend szerint folyt. 
 
A második napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette a tagfelvételi 
szándékukat jelzı egyéni és jogi tagokat :  
Egyéni tagok (5): Koczor József  (Kisszékely), Csapai János (İcsény), 
Jaszmann Gabriella (Budapest), Hontváriné Arth Julianna (Kalocsa), Laskayné 
Bíró Anna (Szeged) 
Jogi tagok (9): Tardi tájházak, Nagymányoki Német Nemzetiségi Tájház, 
Békési Tájház, Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájház, Budakeszi 
Helytörténeti Győjtemény, Nagykörüi Tájház, Abasári Kapásház,  
Nagyrédei Zsellérház, Keller Lajos Helytörténeti győjtemény Mindszent,  
Jelenlévık a tagfelvételi kérelmeket egyhangúlag elfogadták. Egyetértettek 
abban, hogy a most megjelent Tájházi Hírlevelet csak a tagrevizióban 
visszaigazolt tagok kapják, a többiek egy rövid tájékoztatást a tagság 
felfüggesztésérıl  (2/2008-1. sz. határozat). 
 
A harmadik napirendi pont keretében a regionális képviselı elnökségi tagok 
beszámoltak a regionális találkozók elıkészítésérıl.  
Andó György tájékoztatta ez elnökséget a Szlovák Tájházvezetık Kesztölcön 
megrendezett Országos Találkozójáról. Kapitány Orsolya a Hidason 
megrendezendı Dél-Dunántúli Fórum elıkészületeirıl számolt be, amely a 
Kardos napok keretében lesz június 7-én. Jaszmann Gabriella bejelentette, hogy 
a november 15-i Német Nemzetiségi Tájház Találkozó helyszíne Budaırs lesz 
november 15-én. A délelıtti szakmai elıadásokat a tájházvezetık 
beszámoltatása követi, majd este sváb-bállal zárul. A Közép-magyarországi 
Fórumot célszerő lenne a Jászságban (Jászkisér) megrendezni. Ennek 
szervezését Kovács Edina végzi, esetleg egy kettıs-helyszínnel. Az elnökségi 
ülés után érkezett Gyanó Szilvia kimentését kérı mailje, amelyben jelezte, hogy 
a május 9-i Közép-Dunántúli Fórumot megszervezi. A szeptember 6-i É- és K-
magyarországi összevont regionális fórum Sóstón lesz, két fı témája: ıszi ház 
körüli munkák, Épületek karbantartása. Ehhez kapcsolódva Hné Majnár Márti 
jelezte, hogy a tagság inkább gyakorlati ismeretek után érdeklıdik. A Szlovákiai 
Regionális Fórum Zsigárdon lesz július 17-én, amelyet Danter Izabella szervez.  
Az Elnökség a tájékoztatókat elfogadta (2/2008-2. sz. határozat). 
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A negyedik napirendi pont keretében Kapitány Orsolya számolt be a VI. 
Országos Találkozó elıkészületeirıl. Jelenleg 10.500 Ft/fıs részvételi díj 
valószínősíthetı. Döntés született: az elsı körlevelet június 15-ig, a második 
körlevelet augusztus 15-ig postázni kell. (2/2008-3. sz. határozat). 
 
Az ötödik napirendi pont keretében Szablyát Péter értékelte a „Tájházak a 
közösségért” pályázat elıkészítésére szervezett regionális tájékoztatókat. 
 
A hatodik napirendi pont keretében dr Berecki Ibolya ugyanezen pályázat 
értékelésének elıkészületeirıl, a pályázatok eddigi tapasztalatairól adott számot. 
 
A hetedik napirendi pont keretében Szablyár Péter főzött kiegészítést a 
Szövetség gazdálkodásról írásban kiküldött anyaghoz. Megállapította, hogy az 
évek óta felhalmozódott hiány jelentısen csökkent, de egyben „újratermelıdése” 
is megkezdıdött. 
 
A nyolcadik napirendi pont keretében Szablyár Péter adott tájékoztatást a 
Szövetség által beadott pályázatokról, egyben kérte, hogy egy elnökségi tag a 
pályázatok technikai kidolgozásában vállaljon át tıle feladatokat. Kovács Edina 
vállalkozott erre a feladatra, amelyet az Elnökség elfogadott (2/2008-4. sz. 
határozat). 
 
A kilencedik napirendi pont keretében dr Bereczki Ibolya adott tájékoztatást a 
DENKMÁL 2008 eddigi elıkészületeirıl, majd Jaszmann Gabriella ismertette a 
német nemzetiségi tájházak tervezett megjelenését. Mindketten az anyagi háttér 
rendezetlenségét kifogásolták, amelynek gyors tisztázását Dr Deme Péter 
(KÖH) igazgatóval mielıbb meg kell kezdeni (2/2008-5. sz. határozat). 
 
A tizedik napirendi pont keretében dr Bereczki Ibolya a FATOSZ által 
létrehozott konzorciumban betöltendı szerepünkrıl, ill. a velük kötött 
megállapodásról tájékoztatta az elnökséget. Az Elnökség a tájékoztatást 
tudomásul vette (2/2008-6. sz. határozat). 
 
A tizenegyedik napirendi pont keretében Szablyár Péter a Múzeumok 
majálisán tervezett szövetségi részvételrıl szólt. Kérte, hogy a regionális 
képviselık május 10-ig mérjék fel a résztvevı tájházakat és az elızetes 
idıbeosztásnak megfelelıen osszák be a megjelenéseket. (2/2008-7. sz. 
határozat). 
 
A tizenkettedik napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette a 
módosított formában  (Tájházi Akadémia) 2x2 napos, bentlakásos képzés 
tematikáját. A 30 fı részére, 3 MFt összköltségő projekthez pályázati úton kell 
fedezetet teremteni (2/2008-8. sz. határozat). Dr Bereczki Ibolya alapfokú és 
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haladó szintek elkülönítését javasolta és ismertette a SZNM felnıttképzési 
terveit. 
 
Az „Egyebek” napirendi pont keretében Dr Füzes Endre méltatta a Szövetség 
Tájházi Hírlevelét, idıbeli megjelenését. A 2008/1 füzetet a megjelent elnökségi 
tagok átvehették. 
 
Dr Bereczki Ibolya bemutatta a SZNM új katalógusát és ismertette a „Játék éve” 
tervezett programját. 
 
dr Bereczki Ibolya elnöki zárszavát követıen közös ebéden vettünk részt a 
község iskolájában, majd a Kerecsendi Hagyományok Háza megtekintése 
következett az alapító Ercsényi Károly vezetésével, ahol baráti beszélgetéssel 
zárult a nap. 
 
 

    
 
  Sári László polgármester köszöntıje       Közös ebéd 
 

             
 
 A tájház         Szekerek       Kedves vendéglátás  
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Közép-Dunántúli Regionális Tájház-találkozó a  keszthelyi 
Balaton Múzeumban 2008. május 9-én  

 
A Gyanó Szilvia elnökségi tag (regionális képviselı) által szervezett találkozóra 
a balaton Múzeum dísztermében került sor, ahol Havasi Bálint múzeumigazgató 
üdvözletét Gyanó Szilvia tolmácsolta a megjelenteknek. 
 
A találkozó „beszélgetés-indító” elıadását Marx Mária – a Zalaegerszegi Göcsej 
Múzem – néprajzkutatója tartotta, bemutatva a csesztregi, a kávási és a 
zalaszántói tájházakat.  A saját szemszögébıl megítélve ismertette a hazai tájház 
hálózat kialakulását, a tájházak szakmai felügyeletének fejlıdéstörténetét, a 
tájházak és a megyei múzeumok kapcsolatát, a mőemlékvédelmi szempontok és 
„akarat” korábbi érvényesülését, ennek fokozatos elhalását és a jelenlegi 
helyzetet. Megítélése szerint ma a tájházak „katasztrófális állapotban vannak”, 
mind az épületek, mind a bennük felhalmozott mőtárgyak.  
Tájékoztatta jelenlévıket a kustánszegi pásztorház létrejöttérıl, annak 20. 
századi enteriırrel  történt berendezésérıl, a helyi lakosok aktivitásáról, 
véleményérıl, hozzáállásáról. 
Elmondta, hogy ebben az évben szeptember 9-10-én ünneplik a Göcseji 
Falumúzeum fennállásának 40. évfordulóját, amelyre ezúton is szeretettel 
meghívnak és várnak minden érdeklıdıt.  
 
Vér Lászlóné a balatonkenesei tájház alapítója és jelenlegi győjteményvezetıje 
ismertette a tájház kialakulásának körülményeit, a győjtemény fejlıdésének 
állomásait, a fenntartás gondjait és örömeit. Kitért a Tájház-szövetséggel 
kialakult kapcsolatukra is, amelyrıl elismeréssel szólt. 
 
Czeglédy Ákos palóznaki polgármester jelezte azt az igényüket, amely szerint 
szívesen szerzıdnének (térítés ellenében) olyan néprajzos-muzeologus 
szakemberrel, aki évente felkeresve a tájházat szakmai tanácsokkal ellátná İket. 
Marx Mária közvetlen megállapodást javasolt ezzel kapcsolatban. 
 
Hársfalvi György – a létesítés alatt álló gyenesdiási tájház kezelıje – vázolta a 
jelenlegi problémájukat, mind a ház kialakítása, mind a győjtemény  
rendezésével kapcsolatban.  A településen egy 1644-ben épült boronapince is 
bemutatásra vár, az önkormányzat most próbálja visszaszerezni a jelenlegi  
(külföldi) tulajdonostól. 
 
Hozzászólásomban igyekeztem árnyalni a Marx Mária által vázolt, 
meglehetısen summás véleményt a  tájházak pillanatnyi helyzetérıl, a 
megkezdıdött pozitív folyamatokról (leltározottság, pályázati lehetıségek, stb.). 
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A jó hangulatú beszélgetést követıen Gyanó Szilvia tartott tárlatvezetést a 
Balaton Múzeum állandó kiállításán, melynek hamarosan kezdıdı 
újrarendezésérıl is szólt, majd megtekintettük a „Fateknı, fakanál, fatányér . 
Beás cigányok a Dél-Dunántúlon címő idıszaki kiállítást. 
 
Ezt követıen közös ebéd következett a Béke-étteremben, majd Zalaszántóra 
utaztunk, ahol a tájházat, a Kutsy vízimalmot és a közeli hegytetın álló Sztupát 
tekintettük meg.  A tájházat a település önkormányzata tartja fenn, szerény 
tartalommal. A vízimalmot a Balatoni Nemzeti Park Igazgatósága újítatta fel 
mintaszerően, kulturált fogadótérrel,  vezetéssel (a malomról semmiféle 
kiadvány nem kapható ?!). 
 
A találkozó megszervezéséért köszönet Gyanó Szilviának, kár, hogy kevés 
tájház-fenntartót sikerült megnyerni a részvételre. 
 
 

   
 
 A találkozó résztvevıi a Balaton Múzeumban          Közös ebéd 
 
 

   
 
 A zalaszántói tájháznál      Tájházi szobabelsı 



Tájházi Hírlevél  - 2008. 2. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

Múzeumok majálisa 2008. május 17-18. 
 

Ebben az évben hatodik alkalommal vettünk részt a Magyar Nemzeti Múzeum 
kertjében megrendezett országos rendezvényen. Standunk a „Tájak, Korok, 
Múzeumok Egyesület mellett a Múzeumkert Pollack Mihály tér felıli hátsó 
frontján volt és mindvégig nagy látogatóforgalmat bonyolított le. 
 
Ebben az évben sikerült úgy elıkészíteni a majálist, hogy mind kiadványokban, 
mind kézmőves bemutatókban, mind a standon szolgálatot teljesítık 
rendelkezésre állásában kifogástalan volt a megjelenésünk. 
 
Nagy mennyiségő prospektust, szórólapot, levelezılapot bocsátott 
rendelkezésünkre a Nagytótfalui tájház, az Orfúi tájház, a Bátai tájház, a 
kiskırösi Szlovák tájház, Noszvaj, a Fertıhomoki-, Fertıszéplaki tájházak, az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, osztogattuk az Észak-Magyarországi 
Tájházak füzetünket. 
 
Kézmőves bemutatót tartott mindkét nap Tábori Katalin fazekas (Vác), 
szombaton Barka Istvánné (Magyarlukafa), vasárnap Lénárt István és neje 
(kovácsmőhely, nemezelés, szalmacsodák - Szokolya), Matusz Péter bélyeges 
tégla készítı. 
 
Gyönyörő népviseletben tartózkodott a standon Balogh Imréné – az ÉV 
MÚZEUMA pályázat különdíjával kitüntetett Bátai tájház vezetıje – 
kíséretében Bátainé Balogh Erzsébet és kislánya: Bátai Bíborka. 
 
Az elnökség mindvégig képviseltette magát, így Dr Bereczki Ibolya elnök (17-
én), Kapitány Orsolya (17-én), Horváth Attila és Hegedősné Majnár Márti (18-
án), Kovács Edina (mindkét nap). A kiskırösi tájház képviseletében 17-én a 
munkatársak, 18-án Kispálné dr. Lucza Ilona vett részt a standon szolgálatban. 
 
A stand és környezete megjelenése mértéktartó, de látványos volt, ahol helyet 
biztosítottunk a Magyar Néprajzi Társaságnak is. 
 
A standunkat felkeresık – a korábbi évekhez hasonlóan – a teljes tájház-
hálózatról szerettek volna valami kiadványt megszerezni. 
 
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a kitartást. 
 
Nagy örömömre szolgált a nyitó ünnepség keretében átadott „Év Múzeuma” 
díj, amit a Jósvafıi tájház nyert el a kis-győjtemények kategóriájában és 
Schneider Márta szakállamtitkár asszony adott át a nagyszínpadon. 
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Majálisi mozaik 
 

       
 
  Standunk és közönsége  Barka Istvánné oktatja   Kapitány Orsi és Andó  

a kezdıket  Gyuri kislányával 
 

    
   
 
  Korongolás…    …kovácsolás 
 

   
  
   Nıi kovács !   Szakfelügyelet 
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  Tardi barátaink             Díszvendégünk:  
        Erzsi Néni és Imre       Kunkovács László etnofoto 

 

    
 

Fürge ujjak…. 
 

   
 

  Díjátadás      Díjazottak 
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Szent György napi sokadalom Szokolyán 2008. május 3-án 
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A rendezvényen immár negyedik alkalommal vettem részt Lénárt István 
tanyagazda meghívására. A rendezvényen közel ezer fı vett részt, kellemes 
idıjárási viszonyok közepette. A megnyitón elmondott köszöntım mellékelve. 
Végh József helytörténész a Szt.György napi szokásokról, hiedelmekrıl beszélt. 
A rendezvény díszvendége Pál Pista bácsi (dudás, népmővész; nem tévesztendı 
össze Dr Páll Istvánnal!). Fellépett a Váci Néptánc Csoport; a Görömbı 
kompánia,  Csimpolyos és barátai, szlovákiai népdal- és néptánc csopor-tok. 
 
Tucatnyi kézmőves bemutatója és vásárosok színes portékája tette teljessé a 
napot. A bográcsokban rotyogott a gulyás, innivalóban sem volt hiány. 
 

Néhány kép a sokadalomról: 
 

   
 

Betyár lóháton    Vályogvetés 
 
 

     
 
 Pista bácsi a dudás    A közönség 
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 VI. Dél-Dunántúli Regionális Tájházi Fórum 
Hidas – 2008. június 7. 

 
 

A Fórumra – Kapitány Orsolya elnökségi tag és Videczné Rendes Mária 
tájházvezetı – kitőnı szervezésében  került sor a hidasi „Kardoss Fesztivál” 
kísérı rendezvényeként. 
 
A tájházi gyülekezı és regisztrálást követıen Dr Szelle Tibor polgármester 
köszöntötte a húsz fınyi résztvevıt, majd Videczné Rendes Mária tájházvezetı 
tartott vezetést a tájházban. 
 
Inne átvonultunk a Polgármesteri Hivatalba, ahol Videczné ismertette az épület 
történetét, majd a tanácsteremben megkezdıdött a Fórum Kapitány Orsolya 
levezetı elnök köszöntıjével.  
 
Ezt követıen Szablyár Péter a „Tájházak a közösségért” pályázat 
tapasztalatairól, Dr Bereczki Ibolya elnök (SZNM fıigh.) a pályázat 
elıkészítésérıl, a kiírási és értékelési-döntési folyamatáról adott tájékoztatást. 
Megnyugtatta megjelenteket, hogy az eredményhirdetés hamarosan megtörténik, 
de a pályázott programok – a kiírásnak megfelelıen – addig is folyhatnak, mint 
pl. a mai hidasi fesztivál. 
 
Serényi Ákos vállalkozó referátumában egy tájház – kemencés udvar – 
vendéglı hármas üzemeltetésének tapasztalatait, felmerülı kérdéseit ismertette, 
elkötelezett, sajátos megközelítésben. 
 
Ezt követıen Balogh Imréné – az ez évi „Év múzeuma” különdíjában részesült 
bátai tájház vezetıje foglalta össze tapasztalatait a Bátán folyó sikeres munkáról, 
terveikrıl. 
 
Az elıadásokat követı beszélgetés után visszatértünk a tájházba, ahol 
megebédeltünk, majd ki-ki bekapcsolódhatott a Kardoss Fesztivál programjába. 
 

Köszönet a szervezıknek és vendéglátóinknak! 
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Élı tájház, mint fı fejlesztési irány 
- Serényi Ákos tájházvezetı Orfü - 

 
 
Isten bizony mondom, hogy létrehoztam egy élı tájházat, de nem azok a 
kritériumok mentén, amit és ahogy tanítják ezt, hanem teljesen ötletszerően, 
ráérzéssel, a szívem szerint, és a kevés szakmai tudásommal. 
 
Késıbb rájöttem, hogy ez lehet, hogy nem is az én ötletem volt, halhattam 
valahol, és csak késıbbi olvasmányaim után jöttem rá, hogy konkrét cselekvési 
terv nélkül én ezt a tudat alatt megvalósítottam. 
 
Hála Isten egyre többen ezt már tudatosan teszik. 
 
Kialakult bennem egy más gondolkodásmód, mely a tájház esetében már 
meghaladta a Bélabá’ tájházi kulcskezelı megbízatását, mint hivatást, vagy 
társadalmi funkciót, és a vidékfejlesztés irányába mutatott. 
 
Nagy hatással volt rám az Európai Tanács Vidéki Térségek Európai Chartája, és 
álmomból felriadva is el tudom mondani Nektek, hogy 
 
„A vidékfejlesztés feladatának kell, hogy tekintse a vidéki lakosok regionális 
önazonosságának erısítését és a közösségi tevékenységek elısegítését… 
 
minél erıteljesebben meg kell jeleníteni a kultúra, a közösségi mővelıdés 
fontosságát... 
 
történjen meg a vidéki élet képességeinek leltárba vétele, fejlesztése, a 
nyilvánosság felé történı megjelenítése”. 
 
Igen, ez a fejlıdés iránya és a kultúra napszámosa azonnal nekiállt a 
megvalósításnak, teszi ezt ma is önként, szakmai elhivatottságból és jól felfogott 
érdekbıl. 
 
Az Orfüi Tájház a kistérségi komplex fejlesztésekben és programszervezésekben 
több csatornán vesz részt. 
 
Ezek konkrétan, a tájház fejlesztés, az „Élı Tájház” létrehozása, tematikus 
útvonal kialakítása, természeti értékek felmérése és bemutatása, hagyományırzı 
fesztiválok megrendezése, kapcsolva a kézmővesség gyakorlását, nem 
utolsósorban a kistérségi kulturális, és gasztronómiai napok szervezésével és 
rendezésével. 
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Teszi ezt az önkormányzati, és más közösségi egyeztetések után az érintettek 
bevonásával, részvételével és aktív szerepvállalásával. 
 
A gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy elıkészítı és elemzı munkával 
felkészül a különbözı hazai és EU-s és normatív támogatások lehívására a 
kulturális fejlesztések területén, lobbizik, hitel és mecénás után kutat. 
 
Nem non profit, ebben a tájházban a kultúra és az üzlet jó barátok! 
 
Információt győjt a megyei mővelıdési központ, a regionális közkincs bizottság, 
muzeális intézmények, illetve ernyıszervezetek, és a térségi, a kultúra területén 
dolgozó szakemberektıl. 
 
Elemez, befekteti saját tıkéjét is, kockáztat, de úgy érzi veszteség soha nem éri, 
mert értéket teremtett, tıkéje bennragad, sír, aztán nevet, egy rendes kis világot 
él meg abban a nagyvilágban, amelyben csak kevesen látják azt az 
önzetlenséget, rengeteg munkát és ráfordítást mellyel kis világába menekül, 
mert szeret abban a környezetben élni. 
 
Találhatunk még ilyeneket, önzetleneket, megszállottakat, akik megérdemelnék, 
hogy méltó elismerése legyen az ilyenfajta identitás-teremtı munkának. 
 
„Belakott” tájház, megvalósítható álom. Azonban nem egyszerő feladat. Csak 
egy pár gondolat hozzá. 
 
Több nyitvatartási nap, mint pénz. Csak hétvégén él a tájház? Kevés pénz, sok 
rendezvény. Kevesebb erı, mint munka. Megélhetés, kontra, adakozás. Család, 
vagy tájház. Az egész család a tájházért? Dugipénz, mőtárgyvásárlás és 
hazugság. Üzlet és tájház. Tájház és üzlet. Pénz és gazdálkodás. Élı tájház 
mégis elégedetlenség. Ki menjen múzeumpedagógiai tanfolyamra? Elismerés és 
munka. Győjtés öröme, leltározás nemszeretemsége. Nagy rendezvény, sok 
pénzt hoz, de sokba is kerül. Megellett a tájház kecskéje, ki fogja fejni, és hogy 
megoldható, hogy a fejés nyitva tartásban legyen. Élı tájház! Haszon, vagy 
fejlesztés. Nagy rendezvény, szakad az esı. Berogyott a tornác teteje. Bélabá’ 
szekrénye mögött borosüveget találtunk. Vendégkönyv van, de vásárlók könyve 
nincs. Belakott tájház, jóllakott tájház vezetı. Sorolhatnám még… 
 
Ez a sokszínőség a szépsége az élı tájház létrehozásának. 
 
Megvalósulása, Orfü esetében, hosszú távon, turisztikai vonzerıként segíti a 
település fejlıdését, valamint nagyban hozzájárul ahhoz a feladathoz, melyet az 
Európai Kulturális Fıváros 2010 programban való részvétel, mint fı húzóerı, 
fejlesztési irány határoz meg. 
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Élı Tájházzal hozzájárulni az EKF program sikeréhez egy ilyen pici községben 
nagy kihívás. 
 
Az Orfüi Tájház, Kemencés Udvar, és Muskátli Vendéglı együttes fıszereplıje 
lesz a Pécs Gasztro faluja Orfü 2010, programnak, ahol az élı tájház mutatja be 
a hozzánk érkezı turistáknak hagyományainkat, többek között a régi magyar 
paraszti étkezési kultúrát. 
 
Elengedhetetlenül be kell mutatni az európai kulturális gazdagságot. 
 
Az Élı Tájház, mint fejlesztési irány, vidéken, a kistelepülések kulturális 
örökségének, néprajzi értékeinek feltárására, a vidéki élet, életvitel 
népszerősítésére, a tárgyi, szellemi örökség megújító megırzésére épül, és azok 
turisztikai termékké való fejlesztésének lehetıségeit, eszközeit kutatja. 
 
Az Élı Tájház feladata nem csak a bemutatás, hanem a gyermekek, fiatalok 
megnyerése, alkotó bekapcsolása. 
 
A hosszú távú terv, egy sokszínő, igazán élı örökség bemutató központtá való 
fejlıdés, egy olyan módszertani központ létrehozása, amely révén az ország 
tájházai egységes hálózatba szervezésének az alapjai is megteremthetıek. 
 
Nem álmodom, megcsíptem magam, biztos, hogy nem büdös ez a gondolat, 
fıleg akkor, ha meggondolom, 4 éve még tájháza sem volt Orfünek. 
 
Felsorolom idei rendezvényeinket, melyek a mindennapos sütési bemutató, 
húsvéti tojásfestés, május fa állítás, stb. mellett, fı rendezvénynek számítanak. 
 
Országos Medvehagyma nap, Madárijesztı kiállítás, Gasztronómiai fotó 
kiállítás, Birkanap, Kemencés Napok, Reneszánsz Gasztronómiai Nap, Országos 
Boszorkánytalálkozó, Kemencés Körút, Márton napi libanap, Hagyományırzı 
mősoros disznóvágás, Szilveszteri mulatság. 
 
Most kútházat építünk az udvar közepén, az Orfüi Kézmővesekkel, a látogatóink 
szeme láttára, akik tevékenyen részt vehetnek a munkában, gyalulhatnak, 
megszagolhatják a friss faforgács illatát és örülhetnek, hogy részt vehetnek egy 
értékteremtı közös munkában. 
 
Így élünk együtt látogatóinkkal az Orfüi Tájházban. 
 
Tegnap szakadó esıben 117 belépıt adtunk el, mely igazsághoz hozzátartozik, 
hogy egy 50 fıs busznyi gyermek érkezett egyszerre. A többi spontán látogató 
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volt. Ha meggondolom, hogy némely tájház éves látogatottsága ennyi, akkor ez 
a kis referendum talán nem hiábavaló. 
 
Ezek után a gondolatok után kérdezzetek, a beszélgetéshez átadom a szót a Bátai 
tájháznak. 
 

 
 

Serényi Ákos elıadását tartja… 
 
 

 
 

…és az orfői tájház, a gondolatok bölcsıje
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Hírek - események 
 
2008. április 26-án a lovasberényi Faluház udvarán ünnepséget tartottak, 
melynek keretében Dr Csikváry István 75. születésnapja alkalmából a faluház 
épületét a községnek adományozta. Az ünnepségen fellépett az Óvoda katica 
csoportja, az iskola Furulya szakköre, a Forrás kamarakórus és a Lovasberényi 
Néptánc csoport. Ebbıl az alkalommal bemutatásra került Szili István 
fényképgyőjteménye. 
 
 
A Bátai Tájházban 2008. április 19-én rendezték meg az V. Hímestojás 
Fesztivált. A rendezvény résztvevıi Sziebert György polgármester köszöntötte. 
A Tojásdíszítık Nemzetközi Társaság tagjainak munkáiból készült 
vándorkiállítást Dr györgy Erzsébet néprajzkutató nyitotta meg, majd 
foklórmősor következett. A rendezvényt gyermekek részére tartott kézmőves 
foglalkozás („Tojásparádé”) majd Táncház követte. 
 
2008. április 26-án a gyomaendrıdi Közösségi Házban rendezték meg az V. 
Gyomaendrıdi Tudományos Néprajzi Konferenciát „Vendéglátás” címmel. 
A konferencia fıvédnöke Dr Ujváry Zoltán prof. Emeritus, elnöke Dr Lovas 
Kiss Antal, elıadói: Dr Bereczki Ibolya (fıigh. SZNM), Dr Szabó Ferenc (ny. 
múzeumigazgató Békéscsaba), Dr Nagy Molnár Miklós (igazgató, Gyırffy 
István Múzeum, Karcag) és Szonda István tájházvezetı (Endrıdi Tájház) voltak. 
A konferenciával egyidejőleg megnyitották a „Nagyanyáink öröksége” c. 
kiállítást. 
 
2008. május 1-jén 11 órakor a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum „Szódavíz, egy magyar kultuszital” c. Bánffi István győjteményébıl 
készített vándorkiállítás nyílt az egykori nyíregyházi Gunyecz-féle szikvízüzem 
gépeivel felszerelt nyírgyulaji szikvízüzem avatására. A kiállítást Deák László – 
a Magyar Országos Szikvízkészítı Ipartestület elnöke nyitotta meg. A megnyitót 
szóda-, fröccs- ill. szörpkóstoló követi. 
 
2008. május 24-én rendezték meg Kazáron a VI. Hagyományırzı Hétvégét. A 
rendezvény a gasztronómia sokszínőségét kívánta bemutatni, ezzel is vonzó 
programot kínálva a térségben élık és a turisták számára. A látogatók 
megismerhették a térségben élı palócok gazdag népmővészeti és gasztronómiai 
hagyományaival, ezeket meg is kóstolhatták, sıt: haza is vihették. A 
szakácsakadémia jelszava: „Aki még nem evett, megkóstolhatka, aki még sütött, 
megpróbálhatja” volt. A laska fızésre vagy tócsni sütésre jelentkezı 5 fıs 
csapatok értékes nyereményeket nyerhettek. Vasárnap a Kazári Szóló és Páros 
Néptánc verseny forgatagában gyönyörködhettek a résztvevık, melyet este 
táncház követett.  
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A Marcali Városi Helytörténeti Múzeumban 2008. április 23-án nyitották meg 
Gyanó Szilvia elnökségi tagunk néprajzi fotókiállítását 

 

A TÁSKAI SZİLİHEGY 
 

címmel. 
 

A tárlatot Gadányi István, Táska község polgármestere nyitotta meg. 
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Negyven oldalas színes kiadvány jelent meg a „Barsváradi (Tekovsky Hradok) 
Skanzenrıl”, a három portából álló épületegyüttesrıl, amelyet Névei Eszter 
alapított. Az elsı gazdaház, cseréptőzhellyel, a második parasztház, kemencével 
a konyhában, de a tőzhelyet sparherd szolgáltatja. A harmadik szegényház, ahol 
a sárból készült tőzhely a szabad-kürtıs konyhában van. A füzetben a település 
története, az épületcsoport leírása és alaprajza, valamint 92 színes fotó található. 

 
2008. június 7-én „Népviseleti gyújtemény és babamúzeum” címmel nyílt 
kiállítás az Ócsai Tájházban. A kiállítás Bereczkyné Magyar Mária és Dr 
Bálintné Magyar Ilona valamint a Duna-Ipoly Nemzeti park Igazgatósága közös 
megvalósításával jött létre. 
 
Egy éves születésnapját ünnepelte a dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájház 
május 31-én. Az egész napos rendezvény során a tájház udvarán kézmőves 
bemutatókat tartottak, extre programként patkolás, patakörmözés és 
lószerszámozás is szerepelt. Külön programokat kínáltak gyermekeknek 
(állatsimogatás, perecsütés, kézmőves foglalkozások). A születésnapot bál zárta, 
amelyen a Mayer és a Kaltenecker zenekar szolgáltatta a talpalávalót. 
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MÉG IDİBEN VAN A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ! 
 

„ÉV  TÁJHÁZA” PÁLYÁZAT 
 

Pályázati felhívás 
az „Év tájháza” cím elnyerésére 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem elıtt tartva 
- a hazai tájház-mozgalom népszerősítése, értékeinek szélesebb körő 
megismertetése és a győjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek 
áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében meghirdeti az „Év tájháza” 
cím elnyerésére kiírt pályázatát. 
 
A pályázaton részt vehet a Szövetség mindazon tagja, aki 2007. évben mőködési 
engedéllyel rendelkezett, fenntartótól függetlenül. 
 
A folytonosság és esélyegyenlıség biztosítása érdekében a pályázatok tény-
adatait a 2007. 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 –  
 

2008. augusztus 15-ig 
 
kérjük visszaküldeni zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének fel-
tüntetésével a Tájház Szövetség címére. (3758 Jósvafı, Dózsa György utca 3.). 
A kiírásnak nem megfelelı, hiányos, vagy határidı lejárta után érkezett 
pályázatokat a bíráló bizottság nem vesz figyelembe, azokat nem ırzi meg és 
nem küldi vissza. 
 
A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-30-531-9444 számon kapható 
Szablyár Pétertıl. 
Az „Év tájháza” kitüntetı cím évente egy tájháznak adományozható, amely 
100 000 Ft pénzösszegbıl és egy – a Szövetség emblémáját és az „Év tájháza 
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 Szennán - kerül sor. 
A régi szlogent idézve: „a részvétel és nem a gyızelem a fontos”. Emeljük ezzel 
is szeretett intézményeink rangját. Várjuk pályázataikat! 
 
2008. január  26.        Elnökség 
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„Év tájháza” 
pályázati adatlap (a 2007-évi tény adatok alapján töltendı ki) 

 
 

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

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

 
 
 
 

5. 2007-ben végzett felújítások értéke (eFt): 
6. 2007-ben végzett beruházás értéke (eFt): 
7. Látogatószám és annak megoszlása (felnıtt, gyermek, kedvezményes) 
8. Jegybevétel :   eFt 
9. Kiállítások (állandó, idıszakos) bemutatása (max 2 A4 oldal) 
10. A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1A4 

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

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

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

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

14. A tájházban árusított ajándék- és élménymegırzı tárgyak 
 
 

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

 
 

17. A leltárba vett tételek száma: 
18. 2007-évi gyarapodás mértéke: 
19. A tájház vendégkönyvének legtartalmasabb beírása 

 
 

20. A tájház legnagyobb erıssége, legemlékezetesebb része: 
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21. A tájház legsürgısebben fejlesztendı területe (állományvédelem, maga az 
épület, kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvő tájékoztatás,  stb) 

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

 
 

23. Van-e honlapjuk (ennek egy kinyomtatott példányát kérjük mellékelni); 
24. Milyen pályázaton vettek részt 2007-ben, milyen eredményt értek el, mire 

fordították az elnyert összeget? 
 

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

26. A pályázattal kapcsolatban kereshetı személy: 
 

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

……………………….2006.  ……hó ……-n. 
 
 
 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . 
         a pályázó képviselıje 
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2008. június 21. 18. 00-24. 00 Bonyhád 

Meghívó 
18.00 Tőzoltó Múzeum: (Szabadság tér 13. ) „Tőzre, vízre vigyázzatok!”  

Vezeti: Farkas Attila tőzoltó ırnagy 

 

19.00 Városi Zeneiskola: (Szabadság tér 1.) Barokk orgonaépítı mőhely Bonyhádon. 

Vezeti: Györffy István tanár 

 

20.00 Völgységi Múzeum: A Völgység története és néprajza a 18-20. században,  

Az elsı világháború tárgyi hagyatéka - Tolna megyei magángyőjteményekbıl.  

Vezeti: Tálosi Zoltán és Szıts Zoltán 

 

21.00 A Városi Fúvószenekar térzenéje a Szabadság téren 

„Az elsı világháború emlékezetére” /Indulók: Papstdorfer Marsch, Happy Marching Band, 

Steigermarsch, Koline Koline Marsch, Coburger Marsch, Búcsú a szláv nıktıl, Somogyi 

Induló/ 

 

22.00  Éjszakai zene a múzeumban: „Reneszánsz Magyarországon – udvari zene, 

végvári énekek” - Kovács Gábor és Boczán Béla bemutatója korhő hangszerekkel 

 

23.00  Éjszakai zene a múzeumban: Szaxofon kvartett /Radetzky induló, reneszánsz 

pavannok; Luys Milan 6 pavannes/ 

Völgységi Múzeum 
7150 Bonyhád Szabadság tér 2. 

T/F: +36 (74) 451-342 
        +36 (74) 550-053 

E-mail: vmbony@bonyhad.tvnet.hu, 
http://www.volgysegimuzeum.atw.hu 

http://www.museum.hu/bonyhad/volgysegi 
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TTáájjhháázz  ffeellúújjííttááss  
  110000%%--ooss  uunniióóss  ttáámmooggaattáássssaall  

  

JJeelleenn  aajjáánnllaattuunnkk  55000000  ffıınnééll  kkeevveesseebbbb  llaakkoosstt  
sszzáámmlláállóó  tteelleeppüülléésseekkhheezz  sszzóóll  ééss  ttáájjhháázzaakk,,  hheellyyii  
nnééppmmőővvéésszzeettii,,  nnéépprraajjzzii,,  vvaallaammiinntt  kkuullttuurráálliiss  éérrttéékkeekk  
EEUU  ttáámmooggaattáássssaall  ttöörrttéénnıı  ffeellúújjííttáássáánnaakk  mmeeggvvaa--
llóóssííttáássáávvaall  ffooggllaallkkoozziikk..  

Miért idıszerő a tájházak felújítása most? 

• MMeerrtt  hhaammaarroossaann  vváárrhhaattóóaann  mmeeggnnyyíílliikk  eeggyy  ttáájjhháázz  ffeellúújjííttáássrraa  
ffeellhhaasszznnáállhhaattóó,,  vviisssszzaa  nneemm  ttéérríítteennddıı,,  110000%%--ooss  ttáámmooggaattoottttssáággúú  
ppáállyyáázzaattii  ffoorrrrááss!!!!!! 

• mert a vidéki területek vonzóerejének növelése érdekében szükséges a kulturális 
örökség megfelelı bemutatása. 

• mert a vidéki települések nem rendelkeznek elegendı saját bevétellel az építészeti 
örökség, a kulturális értékek, illetve vagyontárgyak megóvásához és fejlesztéséhez. 

 

Miért mőködjön együtt az Info-Datax Kft-vel? 

• Mert idıben szólunk és cselekszünk, hogy le ne maradjon a támogatásról. 
• Mert kockázat és anyagi kötelezettség nélkül megteheti.  
• Mert ellátunk minden feladatok a-tól z-ig, de igény szerint alkalmazzuk 

megszokott pályázat-íróját. 
• Mert a tájházak felújításába igyekszünk minél több közmunkát és/vagy helyi 

kivitelezıt bevonni. 
• Mert megoldást hozunk a kulturális örökség fenntartására, helyreállítására és 

korszerősítésére. 
• Mert ajánlati csomagunk mindig igazodik a megrendelı igényeihez, fıbb 

alkotóelemeit tekintve tartalmazza a felmérést, tervezést, pályázat-írást, forrás-
elıteremtést, kivitelezést, teljes körő lebonyolítást, továbbá igény szerint a 
rendszeres karbantartást is. 

      www.info-datax.hu 

 

Forduljon hozzánk bizalommal, válaszlevelükre megküldjük az elıszerzıdés 
tervezetét. Küldjön e-mailt a koles.eva@info-datax.hu címre, vagy 
keressen bennünket telefonon (06-1-381-4180), hogy ingyen tudja 
felújítani a tájházat!!! 
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T a r t a l o m 
 

Kihirdették a „Tájházak a közösségért” pályázat eredményét 
 

 A VI. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ programja 
 

Kirándulás a somogyi tájházakba, egyházi és helytörténeti 
győjteményekbe 

 
Elnökségi ülés Kerecsenden 

 
Közép-Dunántúli Regionális Tájház-találkozó a  keszthelyi 

Balaton Múzeumban 2008. május 9-én  
 

Múzeumok majálisa 2008. május 17-18. 
 

Szent György napi sokadalom Szokolyán 2008. május 3-án 
 

VI. Dél-Dunántúli Regionális Tájházi Fórum 
Hidas – 2008. június 7. 

 
Élı tájház, mint fı fejlesztési irány 

 
Hírek – események 

 
„ÉV  TÁJHÁZA” PÁLYÁZAT 

 
 


