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„Szívesen látjuk és elvárjuk kendteket,
Otthon ne maradjon még az se, aki beteg!”

FElHíváS 
a „TáJHáZAK NAPJA” programjához történő csatlakozásra.

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2013-ban hagyományteremtő szándékkal 
hívta életre a TáJHáZAK NAPJáT, melyet idén 2015. április 25–26-án tartunk.

 Alkalmat kívánunk teremteni rá, hogy az év egy napján tájházaink az érdeklő-
dők figyelmének középpontjába kerülhessenek, a megszokott látnivalók mellett iz-
galmas, színes programokkal, kuriózumnak tekinthető egyedi lehetőségekkel tárják 
ki kapuikat a látogatók előtt.

 A paraszti hagyományban a legszélesebb körben volt ismert Szent György 
alakja, akinek ünnepnapja április 24-hez kötődik. A jeles naphoz legközelebb eső 
hétvégén hagyományteremtő programjainkkal nemcsak a tavaszi állatkihajtás egy-
kori emlékeire, hanem a tavaszi megújulásra, a természet és az emberek újjászüle-
tésére is figyelmet kívánunk fordítani. Úgy véljük, ez a nap, a Tájházak napja remek 
lehetőség számunkra, hogy a hosszú tél után, a tavasztól őszig tartó nyitva tartás 
kezdetén kiemelt figyelmet fordítsunk saját szűkebb pátriánk egykori életmódjára, 
paraszti világaira, és mindarra, ami a hagyományos tudásból ma is hasznosítható, 
újraélhető modern világunkban is. 
 A tájházak ünnepélyes tavaszi kapunyitása alkalom arra is, hogy tavaszi, nyári 
programajánlatunkra, eseményeinkre felhívjuk leendő látogatóink figyelmét.
 Hiszünk abban, hogy közös gondolkodással, összefogással sikerül olyan gazdag 
kínálatot a közönség elé tárni, amely április utolsó szombatján és vasárnapján képes 
lesz sok-sok látogatót vonzani, majd a megélt élmények arra ösztönzik vendégein-
ket, hogy az év többi napján is betérjenek az útjukba eső tájházakba! 
 A Tájházak Napja idén is része a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 
által kezdeményezett „Vidékjáró” tematikus napoknak, amelyek megkülönbözte-
tett figyelemre számíthatnak a vidéki életformát előtérbe helyező sajtó részéről, a 
közszolgálati televíziók és rádiók turisztikai műsoraitól, a vidék kínálatát népszerű-
sítő honlapoktól, valamint a Tourinform Irodáktól. A programokat természetesen 
a Tájházszövetség www.tajhazszovetseg.hu és a http://videkjaro.hu honlapokon is 
közzétesszük, Facebook oldalainkon népszerűsítjük. 
 A koncentrált marketing garanciája annak, hogy célközönségünkhöz valóban 
eljusson eseményeink híre. 
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 A Tájházszövetség a „Vidékjáró” tematikus napokhoz kapcsolódva az országos 
és határokon is átnyúló kezdeményezés szervezését, a jelentkezések regisztrálását, 
a beérkező információs anyagok központi kommunikációs felületekre történő to-
vábbítását, valamint a központi kommunikáció biztosítását vállalja, a programok 
tervezéséhez és megvalósításához szakmai tanácsadást nyújt. 
 A kezdeményezéshez történő csatlakozás minden tagunk számára önként vál-
lalt lehetőség. Javasoljuk, hogy elsősorban olyan programokkal kapcsolódjanak a 
központi eseményhez, amely saját településük hagyományait újszerű módon tárja a 
közönség elé, és kötődnek az év ünnepei közül a tavaszi időszakhoz és a pásztorélet, 
állattartás múltjához. 
 A Tájházak Napja alkalmat adhat arra is, hogy ráirányítsuk a figyelmet népi mű-
emlékeink, gyűjteményeink értékeire, sérülékenységére, mulandóságára, ily mó-
don is megismertetve a döntéshozókkal elhivatottságunk lényegét, jelentőségét. 
 Kérjük, hogy akik vállalják a kapcsolódást a Tájházak Napjához, a következő 
szempontokat is vegyék figyelembe a programok tervezése során:
–  tájházuk és programjaik látogatását ezen a napon díjmentesen vagy kedvezmé-

nyesen biztosítsák;
–  a nap folyamán meghatározott időpontokban szakvezetéssel mutassák be a táj-

ház épületét, berendezését;
–  amennyiben lehetőségük van rá, tegyék lehetővé helyi hagyományőrző csopor-

tok vagy személyek szereplését a tájházban vagy az udvarán;
–  helyi és regionális szinten is népszerűsítsék az eseményt (saját írott és elektroni-

kus felületeiken, az önkormányzat, az oktatás, a kulturális és turisztikai élet szerep-
lőin keresztül, szakmai és civil szervezetek tájékoztatásával);

–  az iskolás korosztály érdeklődésének felkeltésére és aktív részvételére is helyez-
zenek hangsúlyt.

 Javasoljuk, hogy a megszokottnál nagyobb létszámmal, önkéntesek bevonásá-
val fogadják látogatóikat, akikre így több időt szánhatnak.
 
 Csatlakozni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és 2015. március 6-ig törté-
nő visszaküldésével lehet!

Noszvaj, 2015. január 12.

  Dr. Páll István    Hegedűsné Majnár Márta
         elnök             ügyvezető elnök
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„Hímestojás Fesztivál”, 2015. 

Báta idén a Tájházak Napja országos rendezvényhez kapcsolódva, április 25-én ren-
dezte meg a „Hímestojás Fesztivált”. 
Sárköz falvai közül Báta az egyetlen, ahol e szokásnak hagyománya volt, hiszen itt 
katolikus vallású lakosság is él. (szerkesztők)

Most, mikor elkezdem írni ezt az összefoglalót, nagyanyám, Vörös Mihályné Ivánka 
Teréz, mindenki Terus nénije jut eszembe és bevallom, elszorul a torkom. Tudom, 
mennyire örülne annak, hogy már megint megtelt a tájház udvara, hiszen mindig 
szívén viselte a hagyományok őrzését, az utókornak való átadását. Sajnos nem ér-
hette meg, hogy a tájházi gyűjtemény méltó helyre kerüljön, amiért Kiss Lászlóné 
Baba nénivel együtt küzdött. Az Ő emlékére szervezett rendezvény sikerén felbá-
torodva 2003-ban elhatároztuk, hagyományt teremtünk, így már XI. alkalommal 
„ Hímestojás Fesztivál” néven a Bátai Tájházért és Népi Kultúráért Közalapítvány 
szervezésében került sor a fesztivál megrendezésére. Mint minden évben most is 
igyekeztünk színvonalas műsorral szórakoztatni a közönséget. A folklór műsorban 
fellépők voltak: Kóka Néptánc Együttes, Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes, Bátai 
Vadvirág Cigány Hagyományőrző Tánccsoport, Takács-Nagy Jázmin, Nyugdíjas 
Asszonykórus, Tambura zenekar.
 A rendezvény ideje alatt látogatóink a tájházban megtekinthették az állandó ki-
állításunkat, valamint a kézműves műhelyben Jánosi Jánosné Bocz Bözsi néni gyö-
nyörű munkáit. A „Húsvét-utó” kézműves foglalkozáson a gyerekek és az érdeklődő 
felnőttek kézművesek, pedagógusok segítségével kipróbálhatták kézügyességüket, 
kirakodó vásárban pedig mindenki kedvére válogathatott a népművészeti tárgyak-
ban. A Bátai Tájházért és Népi Kultúráért Közalapítvány nevében szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, akik pénzbeli adományaikkal támogatták rendez-
vényünk létrejöttét, akik idejüket feláldozva, energiájukat nem sajnálva segítették 
munkánkat a szervezésben és a lebonyolításban. 

KÖSZÖNÖM!

Dr. Lehel Péterné
Bátai Tájházért és Népi Kultúráért 

Közalapítvány elnöke
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Tájházak Napja Békéscsabán

2015. április 25-én Békéscsabán „Nyitottan az értékek felé” mottóval vártuk a Garai 
utca 21. szám alatt a város újratelepítőinek, a szlovákoknak az öröksége iránt érdek-
lődőket. Előzetes kétnyelvű felhívásokat küldtünk szét médiáknak, helyi iskolák-
nak. Bár a látogatottság ezen a napon nem lépte túl az átlagos látogatószámot, de 
örömmel vettük, hogy Esztergomból is érkezett egy 10 fős csoport. 
 A szlovák módosgazdák 19. század második felére jellemző lakáskultúráját és 
használati tárgyait bemutató tájház tárlatvezetése mellett a látogatók megismerked-
hettek a csabai sötét női népviselettel és örömmel hallgatták a tájházi eszközökhöz, 
építészeti megoldásokhoz pl. szabadkémény, podsztyena (előtornác) fűződő anek-
dotákat.
 A múlt és a jelen kapcsolódásaként értékelték a látogatók, hogy a tájház udva-
rának hátsó részén, közösségi színtérként működik a 2006-ban átadott úgyneve-
zett Áchim terem, ahol rendszerint hagyományőrző rendezvények és csoportok 
találkoznak. Nem kerülte el figyelmüket a szintén városi jelentőségű úgynevezett 
Áchim kapu (régi városháza kapu) sem, ahol szintén érdekességet véltek felfedezni 
egy luk által, melynek történetét szintén megtudhatták.
 Mindent összevetve úgy gondoljuk, a nyitott alkalmak – melyek keretében a 
mi közösségünk először vett részt – jó lehetőséget adnak mindenki számára, hogy 
megismerje a múltjának és értékeinek egy területi darabkáját. Reményeink szerint 
jövőre hozzárendelt programmal tudunk részt venni a Tájházak Napja országos 
kezdeményezésben.

Békéscsaba MJV Szlovák Önkormányzata
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A hátsó szobába lépve (Fotó: Bukran Miriam)

A tisztaszoba kemencepatkáján is jó volt ülni információszerzés közben 
(Fotó: Bukran Miriam)
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Tájházak Napja Boldogon

Második alkalommal vett részt tájházunk az országos programban. Idén a megújult 
kiállításainkra fókuszáltunk. Az 1930-as évek lakodalmas menete adja a viselet ki-
állításunk vázát, melynek megismeréséhez útmutatót adnak a kiállítás vezetőink, 
korabeli fotókkal és leírásokkal.
 Látogatóinknak lehetőséget adtunk a híres boldogi nagyrózsa és kisrózsa elké-
szítésére, kóstolására is.
 A vállalkozóbb szelleműek be is öltözhettek boldogi viseletbe. A kellemes idő-
ben mindenki jól érezte magát, sok érdekes fénykép készült emlékbe.
 A programot elsősorban a helybéliek keresték fel, de a szomszédos 
Jászfényszaruból, sőt Mohácsról is volt vendégünk.
 A Tájházak Napja rendezvényünknek 18 felnőtt és 34 gyerek volt részese.

Kepesné Tóth Katalin
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Tájházak Napja a Budakeszi Tájházban 

A Tájházak Napja rendezvényünk ebben az évben a budakeszi egyesületekről szólt, 
többek között az 1872-ben alapított Budakeszi Olvasókörről, a két világháború kö-
zötti Katolikus Kultúr Egyesület tevékenységeiről, az Önkéntes Tűzoltó Egyletről 
és elsősorban a 30 éves Budakeszi Szépítő Egyesületről, melynek jogelődjét 1894-
ben alapították.
 A Tájházak Napjára Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház anyagából, 
Egyesületek Budakeszin címmel, időszaki kiállítást állítottunk össze.
 A nap folyamán a gyerekek kézművesedhettek és a tájház fotóarchívumából vá-
logatott képekből memória játékot készíthettek.
 Több hónapja folyik a fotóarchívum digitalizálása és restaurálása, ennek mozza-
natait is megtekinthették és megismerhették az érdeklődők.

 (Fotó: Sütő-Nagy Borbála)
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Tájházak Napja Bugyi Nagyközség Tájházában

Az országos kezdeményezéshez csatlakozva Bugyin április 25-én került megrende-
zésre a Tájházak Napja. A vendégeket 13 órától vártuk, a rendezvény megnyitóján 
felelevenítettük a kihajtás napjához fűződő szokásokat. A gyerekek már nagyon vár-
ták a vetélkedő kezdetét és rögtön sorra vették a feladatokat. A tájház totó a tárlat-
vezetésen hallottakat kérdezte vissza tőlük, az udvaron pedig játékos vetélkedőkön 
mérhették össze ügyességüket. A kézműves foglalkozásokba nem csak a gyerekek, 
hanem a felnőtt, idősebb korosztály is bekapcsolódott. Dunavarsányról érkezett 
egy kézimunka csoport, akik szintén a kézműveskedésben merültek el. 
 Elkészült a házi lángos, és villámgyorsan el is fogyott, hiszen mindenkinek na-
gyon ízlett. Ezen a napon egy nagyon jó hangulatú programot követően zárhattuk 
be este a tájház kapuját.

Vetélkedő
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Tájházak Napja Cigándon 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2013-ban hagyományteremtő szándékkal hívta 
életre a Tájházak Napját, melyet idén 2015. április 25–26-án tartottak országszerte.
 Ehhez a felhíváshoz csatlakozott a Cigándi Falumúzeum is. A cél az, hogy alka-
lom teremtődjön arra, hogy az év ezen napjain tájházaink az érdeklődők figyelmé-
nek középpontjába kerülhessenek, a megszokott látnivalók mellett izgalmas, színes 
programokkal, kuriózumnak tekinthető egyedi lehetőségekkel tárják ki kapuikat a 
látogatók előtt.
 A cigándi rendezvényen két hagyomány felelevenítése és az ezekhez kapcso-
lódó szokások kerültek bemutatásra. Ezek közül az egyik Szent György napjához 
köthető, mely nem csak a tavaszi állatkihajtás egykori emlékeire, hanem a tavaszi 
megújulásra, a természet és az emberek újjászületésére is figyelmet fordít. 
 Másik a Májusjárás, melyet Cigándon minden május első vasárnapján tartottak 
a lányok. A „Sej, ezt a kislányt nem az anyja nevelte” kezdetű népdalt énekelve, szí-
nes szalagokkal díszített nyárfa gallyakkal a kezükben, a Tisza parttól indulva egé-
szen a templomig vonultak. Ezzel köszöntve a tavasz megérkezését.
 Ezzel a Májusjárással kezdődött idén a program. A résztvevőket Csáki Balázsné  
„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának elnök asszonya köszön-
tötte. A menet a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár elől indult a Rádvány utca-
Petőfi utca érintésével a református templomig, ahol a Sarkantyús Néptáncegyüttes 
lány kara adta elő a Májusjárást, Téglás Dezső citerajátékára. Majd Kristóf István re-
formátus lelkész köszöntötte a vendégeket egy ide illő bibliai idézettel. 
 A menet ezt követően tovább indult a Falumúzeum udvarára, mely alatt a nép-
táncosok menettáncát nézhették meg az érdeklődők. A felvonulásban a Sarkantyús 
Néptáncegyüttes mellett a Kékcsei Asszonykórus, a Cigándi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde ovisai – ők április 24-én is tiszteletüket tették a Falumúzeumban és ele-
venítették fel a Szent György napjához kapcsolódó hagyományokat – a Kántor Mi-
hály Általános Iskola tanulói, valamint a ricsei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
diákjai és a Nefelejcs kiskórus vettek részt. 
 A Falumúzeum udvarára érkezve egy rövid szünetet követően a színpadi prog-
ram is kezdetét vette.
 Elsőként a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar dalcsokrát hall-
hatták a vendégek, majd Kristóf Andrea a Falumúzeum vezető asszonya köszöntöt-
te az egybegyűlteket. A köszöntőt követően a Szent György napja alkalmából meg-
hirdetett meseíró és rajz verseny díjazottjait szólították a színpadra, a díjakat Csáki 
Balázsné és Kristóf Andrea adta át. A munkákat Völgyi Antalné és Völgyi Antal nyu-
galmazott pedagógusok értékelték.
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 A díjkiosztás után – a Szent György naphoz szorosan kapcsolódva – Kovács 
Gábor pásztorbotolóját láthatták a nézők.
 Egy rövid technikai átállást követően először a Nefelejcs Kiskórus, majd a 
Kékcsei Asszonykórus népdalcsokra és tánca szórakoztatta az érdeklődőket. A kó-
rusokat a Sarkantyús Néptáncegyüttes tánca követte.
 A továbbiakban a nyíregyházi Szivárvány Bábszínház előadása színesítette a 
rendezvényt, melyet a gyerekek nagy kíváncsisággal követtek figyelemmel.
 A délután során nem csak az utcán és a színpadon történtek események, hanem 
a Falumúzeum előtti téren és a Hősök tere melletti területen is. Előbbi helyszínen a 
ceglédi Debreczeni Produkciós Kft. csapata várta a gyerekeket népi játszótérrel, utób-
bi helyszínen pedig az ETELE Hagyományőrző Lovas és Szabadidősport Egyesület 
tagjai biztosítottak lovagolási és íjászati lehetőséget az arra vállalkozóknak. 
 Az udvaron a zenés, táncos produkciók mellett főzőverseny is a program része 
volt. Az ínycsiklandó falatokért járó díjakat Linkner Tamás adta át, aki szintén a 
bogrács mellé állt a nap folyamán. Emellett a vendégek megkóstolhatták a HÍR-
védjegyes cigándi apróbélest és kásás káposztát. 
 További programként az udvaron felállított ketrecben bárány és nyúl simogatás-
ra is lehetőség nyílt.
 A délutánt a Királyhelmecről érkezett Nosztalgia Nonstop csoport kiváló han-
gulatú produkciója zárta.
 A szervezők ezúton fejezik ki köszönetük  Cigánd Város Önkormányzatának, 
„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkénteseinek, a Cigándi Falumúze-
umnak, a Magyarországi Tájházak Szövetségének, a Nagy Dezső Művelődési Ház 
és Könyvtárnak, ETELE Hagyományőrző Lovas és Szabadidősport Egyesületnek, 
hogy támogatták rendezvényünket, és munkájukkal hozzájárultak a rendezvény  
sikeres lebonyolításához. 

Kovács Gábor
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Faluséta a hagyományőrzőkkel
 
A Csökmői Hagyományőrző Egyesület és a Csökmői Tájház 2015. április 26-án 
helytörténeti falusétát rendezett a „Tájházak Napja” alkalmából. A rendezvényre 
érkezők megismerhették a település néprajzi és történeti értékeit.
 A tájház bemutatása után az „Örökségünk Háza”-t, majd a református templo-
mot látogatták meg az érdeklődők. Mind a három helyen kiállítások mesélnek a 
sárréti település múltjáról. A Csökmői Tájházban elfogyasztott közös ebéd után 
a Csökmői Fonó tagjai pásztordalokat adtak elő Szent György napja alkalmából, 
majd túra következett a községhatárába, a híres „sárkányhúzás” helyszínén állított 
emléktáblához.  A vendégek meghallgatták az egykori esemény hiteles történetét, 
melyet sokáig gúnyként viselt a falu, majd egy rögtönzött „sárkányhúzással” meg-
emlékeztek az akkori eseményekről.
 
www.tajhazcsokmo.eoldal.hu
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Tájházak Napja Dorozsmán

Nagy sikerrel zajlott le az V. Dorozsmai Molinológiai Találkozó a Tájházak Napja 
jegyében. A konferencia résztvevői hallhattak a gőzmalmokról, fűrészmalmokról, 
pálinkafőző erdélyi patakmalmokról, az egyedülálló taposómalomról és filmet néz-
hettek a pálmonostorai szélmalom sorsáról. Ebéd után alkalom nyílt a híres Do-
rozsmai Szélmalom megtekintésére és vitorlájának megforgatására.

Vass József malomgondnok, szervező

(Fotó: Deli Albin)
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Szent György nap Dunaszentbenedeken

2013-ban Dunaszentbenedek az elsők között csatlakozott a Tájházak Napja prog-
ramsorozathoz. Azóta tájházunk egyik kiemelt eseményévé vált. A falu apraja és 
nagyja várja ezt a napot, hiszen ez az első szabadtéri rendezvény az évben. A tájház 
sajátos hangulata mindenkit magával ragad. Idén is sokféle programmal csábítot-
tuk a látogatókat. A gyermekek mesebeli hétpróbája a koradélutáni órákban kez-
dődött sok mókával és kacagással. A Szent György napi vigadalmat Vargyas Mi-
hály Dunaszentbenedek község polgármestere nyitotta meg.  „Szántottam gyöpöt, 
vetöttem gyöngyöt…” címmel a földművelés eszközeiből készítettünk kiállítást, 
melynek megnyitóját az óvodások kis műsora színesített. A kiállított eszközöket 
és a régi idők szokásait Posztobányi-Paulin Zsuzsanna, a Tájház „gondozója” mu-
tatta be. Dunaszentbenedeken Szent György naphoz nem kapcsolódtak babonás 
hiedelmek. Néhány országosan elterjedt szokás azonban itt is jelen volt. Az állato-
kat e napon – vagy ez után – hajtották ki. A földművelés szempontjából rendszere-
ző szerepe volt. Kialakult rendje volt, hogy mit vetettek el április 24-e előtt és mit 
azután. Ennek felelevenítésében sokat segítettek az idősek. A késő délutáni órákba 
nyúltak a hagyományőrző programok. A műsorfolyamot a Dunaszentbenedeki 
Hagyományőrző Asszonykórus dalcsokra indította. Pásztordalokat énekeltek. Be-
mutatkoztak tavaszváró műsorukkal az óvodások. Az iskolások Szent György napi 
szokásokat elevenítettek fel. Hagyományőrző Gyermek Néptánccsoportunk fiú 
tagjai verbunkot táncoltak, majd a lányokkal együtt kalocsai táncokat adtak elő.  
A felnőtt néptánccsoport asszonyai a lakodalmi hagyományokat elevenítették fel a 
szakácsasszonyok táncával.  A műsor végén a benedöki boszorkák bűvölték, bájol-
ták a résztvevőket. 
 Az érdeklődők szőhettek, fonhattak, vagy éppen csuhé díszeket készíthettek a 
kézművesekkel. A rendezvény ideje alatt a látogatók díjmentesen tekinthették meg 
a tájházat.
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Fellépésre várva a Tájház előtt (Fotó: Posztobányi-Paulin Zsuzsanna)

Az iskolások Szent György napi műsora (Fotó: Posztobányi-Paulin Zsuzsanna)
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Borsodi Tájház, Edelény

A Borsodi Tájház Edelény egyik kulturális központja, ahol a hagyományok őrzése, 
bemutatása több mint két évtizedes múltra tekint vissza. Az április 25-én megren-
dezett Tájházak Napját a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, valamint a 
Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre szervezte.
 A rendezvényen fellépett az edelényi hagyományőrző Népdalkör, az edelényi 
Császta Néptáncegyüttes mindkét csoportja, valamint a miskolci Számadó Zene-
kar. A rendezvény résztvevői helyi kézművesek termékeiből vásárolhattak, de el-
hozták munkáikat az edelényi Díszítőművészeti Kör tagjai is, színesítve a nap ese-
ményeit.
 A Kemencés Baráti Kör kenyeret sütött a kemencékben, melyet fokhagymás 
tejföllel kínáltak a látogatóknak. Snidlinghagymás pogácsa és házilag készített üdí-
tőitalok is kerültek az asztalra. A szép számú érdeklődő kellemes délutánt töltött a 
Borsodi Tájházban.

Megsült a kenyér (Fotó: Lupaneszkuné Krecz Babett)
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 (Fotó: Lupaneszkuné Krecz Babett)

Kézműves munkák
 (Fotó: Lupaneszkuné Krecz Babett)

A Császta Néptáncegyüttes (Fotó: Lupaneszkuné Krecz Babett)
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Tájházak Napja az Egyeki Tájházban 
2015. április 25.

A Tájházak Napja alkalmából kézműves foglalkozásokkal és tárlatvezetésekkel 
kedveskedtünk a hozzánk betérőknek. Tárlatvezetéssel nem tartottuk magunkat az 
óránkénti beosztáshoz, mikor csak kívánták, végigvezettük az érdeklődőket a tájhá-
zunkon, egyforma lelkesedéssel akár 4–5 évesről, akár 80 éves látogatóról volt szó.
A kézműves foglalkozások közül talán a legkedveltebb a gyöngyfűzés volt, ahol 
minden hely egész nap foglalt volt. A többi foglalkozásnál is folyamatos volt a lá-
togatottság.
 A fonaltechnikánál nyakláncokat, karkötőket, hajdíszeket és kitűzőket készítet-
tek a gyerekek. 
 A hímzésnél volt, aki reggeltől-estig szorgalmasan dolgozott, és el is készült egy 
szép kis ajándékkal az édesanyjának, a közelgő Anyák Napjára. A helyzet érdekes-
sége számomra az volt, hogy ez a szorgalmas gyerek egy fiú volt.
 A kosárfonást pedig náddal szintén sokan kipróbálták, több-kevesebb sikerrel, 
kitartással. Itt is születtek szép munkák, ajándékul az édesanyáknak.
 A horgolási technika elsajátításának a lehetőségével inkább a gyerekeket kísérő 
anyukák éltek. A legügyesebb anyuka készített magának kitűzőt, övet és nyakláncot is.
 A népi játékoknak is sikere volt, mint mindig.
 Egész nap akadt gazdája a gólyalábaknak és a tandem sínek is, de a legsikeresebb 
mégis a kakaslövés volt, ahol egész nap nem csökkent a sorban állók száma.
 Délben kacsa- és libazsíros kenyeret szolgáltunk fel lila hagymával és uborkával 
az éhes „siserehadnak”.
 Délután a kis néptáncos csoportunk mutatta be műsorát, majd a jelenlévők is 
beállhattak egy kis közös táncolásra. Itt a felnőttek és a kisebb gyerekek voltak a 
bátrak, akik együtt táncoltak a néptáncosokkal.
 Késő délután a jelenlévőket almával kínáltuk és azzal a kellemes érzéssel zártuk 
be a rendezvényt, hogy újra egy kellemes és hasznos napot tölthettünk el egymással 
és a látogatókkal.
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Tájházak Napja Fertőhomokon

A fertőhomoki Tájházak Napja a homokiak fogadott ünnepe kapcsán került meg-
rendezésre.
 A település lakói Szent György napjától Szent Iván napjáig nem dolgoztak szomba-
tonként a mezőn, csak a ház körül, legfeljebb az állatok takarmányáért mehettek ki.
 Az ünnep 2015. április 25-én a határban lévő Szent György szobornál búza-
szenteléssel kezdődött. A tábori szentmisére- mintegy 120–130 fő részvételével- 16 
órakor került sor a tájházban.
 A szentmisét követően Zsombolyai Mária festőművész és Dr.  Nagy Attila fotós 
kiállítását nyitotta meg Füzi Edit, a Soproni Képzőművészeti Társaság elnöke.
 A kiállítás megnyitó után a fertőhomoki Horvát Kulturális Egyesület „Kajkavci” 
tambura zenekara és tánccsoportja szórakoztatta a közönséget, akiket a Pajtakocs-
mában vendégül is láttunk.
 A szép napsütéses időben egy nagyon jó hangulatú délutánt és estét töltöttek 
együtt a megjelentek.

Horváth Attila

Horvát Kulturális Egyesület tánccsoportja
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 Tájházak Napja a Duba Tájházban

Tájházunk a helyi körülmények miatt május 2-án tartotta a Tájházak Napjára ké-
szített programsorozatát. Garamszentgyörgyön Szent György nap utáni vasárnap 
tartjuk a falusi búcsút. Ebből kifolyólag a Tájházak Napja alkalmából szimbolikusan 
Kisbúcsút tartunk a tájházban. Ez alkalomból a látogatók megtekinthették a tájhá-
zat, betekinthettek őseink életébe. A Bethlen Gábor Alap támogatásával részben 
kialakítottuk múzeumpedagógiai helyiségünket, ahol a tájház anyagából szőttes ki-
állítást rendeztünk, illetve a szövés módszertanát mutathatjuk be. 
 Megtartottuk a II. Garamszentgyörgyi Pálinkafesztivált. A pálinkaminták 
Gerbár András helyi magánvállalkozó pálinkafőzdéjéből kerültek ki. Mindezt kul-
túrműsor kísérte, az ünnepélyes eredményhirdetés után meg lehetett kóstolni a  
finom mintákat „Garamszentgyörgy Könnycseppjét”.
 A községháza dísztermében régi rádiókból és audiovizuális eszközökből összeállí-
tott kiállítást nyitottunk, mottója – Nosztalgiázzunk, hallgassunk együtt táskarádiót!
 A programsorozatot nagy érdeklődés kísérte.

Duba Ernőné

Budapesti látogatók a Tájházak Napján (Fotó: Duba Ernőné Oroszi Gizella és Duba Ernő)
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Tájházak napja a gyenesdiási Pásztorházban

Gyenesdiás – ma 4000 lakos, Keszthely szomszédságában, a Balaton bűvöleté-
ben – egy török korban elpusztult település (Falud), valamint Gyenes és Diás két 
hegyközség területén, utóbbi két hely 1840-ben történt egyesülésével jött létre. 
Az „ősibb” lakosok, egykori szőlőbirtokosok leginkább a Keszthely városban élő-
ket sújtó közterhek, kötelezettségek miatt költöztek ki a szőlőhegybe. Bár voltak 
a községnek sík fekvésű területei is, azok leginkább csak a tehéntartásra szolgáló 
legelőnek és kukoricának voltak jók, a köves talajon viszont nagyon jól termett a 
szőlő, a dél-nyugati kitettségű lejtőkön, a Balaton tó reflexiós hatását is élvezve, 
jelentős napfény érlelte a szőlőbogyókat. Szőlőtermesztő múltja – az elsők között 
megjelent Diási artikulusok (hegyközségi törvények, 1653-ból), valamint a Feste-
tics uradalom szőlőtermesztése, európai hírű borászata, - borai mellett az itteniek 
megélhetését a tehéntartásból származó jövedelem, kisebb kertészeti, mezőgazda-
sági termékei piaci árusítása biztosította. Két legelőt is közbirtokosság tartott fenn, 
a csordásokat a község alkalmazta, akiknek szolgálati lakása az 1859 előtt – kőből és 
vályogból, ollószékes tetőszerkezettel, nádfedéssel - épült, egykor füstöskonyhás 4 
helyiséges, keskeny pitvaros épület a Pásztorház volt, a település központjában.
A legeltetés – és a tehéntartás – megszűntét, az egykori utolsó csordás kiköltözését 
követően, 1994-ben az önkormányzathoz visszakerült a meglehetősen leromlott 
állapotú, már a 70-es években elbontással fenyegetett népi épület. Akkor az önkor-
mányzat – az egész felújítása fejében – kölcsönadta a ZALATOUR utazási irodá-
nak az épület első két helyiségét, a hátsó két szobában pedig a Balatoni Múzeum 
régészeti anyagát mutatta be.
 Az idegenforgalmi iroda megszűntét követően, 2008-tól az első két helyiségben 
az önkormányzat művelődési intézménye – mintegy élő tájházként – innen-onnen 
gyűjtött és kölcsönkapott bútorokkal igyekezett a két háború közti időszakot idé-
ző berendezések között – kosárfonó, szövő, hímző, csuhébaba készítő, stb - kéz-
műves szakköreit működtetni, míg a hátsó két helyiségben a régészeti kiállítás egy 
LEADER pályázat támogatásával a helyi avar (Gyenesi Avar Vezér) és Keszthely 
kultúrás leletek bemutatására volt hivatott. 
 Néhány éve kapcsolat fűzi a fenntartót, illetve a művelődési intézményt a 
Tájházszövetséghez, így örömmel csatlakoztunk a Tájházak Napja felhíváshoz. 
Nem csak a Szent György napja, mint jeles nap, de a Pásztorház is szorosan kap-
csolódott a pásztorélethez, így adódott, hogy az általunk vállalt két napra - szombat 
délutánra és vasárnap délelőttre – egy-egy helyi fafaragó népi iparművészt – Bujtor 
Tibort és Szabó Elemért – hívtunk, akik munkái nagyobb részt pásztorfaragások – 
pásztorbot, ivócsanak, és más pásztorok által használt faedények, kanalak, sótartók, 
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tükrösök, borotvatartók, kutyagerincek. Ők helyben is  faragtak, arra vállalkozók 
kipróbálhatták a faragás művészetét egyszerűbb, előfűrészelt hársfa tárgyakon. Akit 
a kosárfonás érdekelt, kipróbálhatta – szakköröseink segítségével. Az érdeklődők-
nek megmutattuk a pásztorház épületét, berendezését, a régészeti kiállítást, közben 
a nyugdíjasklubunk tagjai és önkéntesek tócsit (Zalai parasztétel, máshol tócsni, 
cicere, kremzli, pacsni, stb.) sütöttek és kínáltak.
 Mindkét napon folklórműsorral kedveskedtünk az érdeklődőknek, szombaton 
a Gyenesdiási Népdalkör,  a Gyenesdiási Művészeti iskolások és a Gyenes Néptánc 
Együttes néptáncosai, vasárnap a Gyenesdiási Dalárda, a Gyenesi Négyes – duda, 
tekerőlant, citera, tárogató – hangszeresei, énekesei és a Gyenes Néptánc együttes 
adtak műsort. A Gyenesdiási dalárda pedig ízelítőt adott a Betyárlegenda című dal-
játékából – mely CD-n tavaly jelent meg, de közösségi oldalon egy filmen is megte-
kinthető: (https://www.youtube.com/watch?v=3pN1VYgYyrw).
 Az eseményről tudósított a Keszthely Televízió és a Zalai Hírlap is.

          Hársfalvi György
        klubkönyvtárvezető

Gyenesdiási Népdalkör és a Gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
néptáncosai  (Fotó: Hársfalvi György)
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Tájházak Napja az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményben

Az Endrődi Tájház és a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola közös szervezé-
sében került megrendezésere a Tájházak Napja gyomaendrődi rendezvénye Virá-
goskertünk gyógynövényei címmel.
 A rendezvény 10 órakor Dr. Valkovszki Noémi kertészmérnök, főiskolai tanár 
előadásával kezdődött az Endrődi Népház termében. A gyógynövénykutató megis-
mertette a közönséget a gyógynövények termesztésével, használatával és az egész-
séges életmódban betöltött szerepével. 
 Második előadónk Kóródi Judit, a virágoskert gyógynövényeiről beszélt. Ismer-
tette, hogyan tervezzük meg kiskertünk gyógynövényes ágyásait, mely növényeket 
ültessünk egymás mellé. 
 A délelőtti ismeretterjesztő előadások sorát Dr. Lévai Mihály nyugalmazott 
gyógyszerész zárta. Tájékoztatójában bemutatta a gyűjthető gyógynövények egy-
egy csoportját, majd ezek gyógyszerészeti hatóanyagaival ismertette meg az érdek-
lő közönséget. 
 Az előadásokat követően lépett fel 
a Csökmői Népzenekar, akik pásztor-
nótákkal és sárréti népdalokkal terem-
tették meg a jókedvet. Műsoruk végén 
közös éneklésre invitálták a jelenlé-
vőket, majd a tájházban folyatódott a 
program, ahol gyógynövényes süte-
ménykóstoló és gyógyteázás kíséreté-
ben mutattuk be a tájház értékes nép-
rajzi gyűjteményét. 

Dr. Valkovszki Noémi kertészmérnök előadása
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A hallgatóságból, a háttérben a Verespatak című vándorkiállítás 

Csökmői Népzenekar műsora
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Tájházak Napja Gyömrőn

A hétvégén zajlott Tájházak Napja rendezvényhez csatlakozva a Gyömrői Tájház-
ban “Szomszédolunk” címmel 2015. április 25-én szombaton az ecserieket láttuk 
vendégül, akiket a Zöldkoszorú Néptáncegyüttes képviselt. A helyi Weöres Sándor 
Általános és Művészeti Iskola, mint házigazda látványos és tartalmas néptánc elő-
adással  készült, népdalcsokrokkal kiegészítve. Az ecseri szlovák táncokat megízlel-
ve kalandoztunk tovább a magyar táncdialektusok egy-egy területére. A délutánt 
közös táncházzal és kézműves programokkal színesítettük. A 250-300 látogató kö-
zül Nagytarcsa, Monorierdő, Budapest, Gödöllő települések lakóival találkozhat-
tam és beszélhettem személyesen. A kemencében langalló, lekváros és káposztás 
batyuk készültek és mind egy szálig elfogytak! A helyi kézművesek kirakodó vására 
és az Anyák Napjára készült színes, kreatív kézműves remekek sok felejthetetlen 
pillanatot szereztek a résztvevőknek!

Bajnóczy- Kovács Edina

Gyömrő forgatag
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Tájházak Napja a Hosszúhetényi Tájházban 

A Hosszúhetényi Tájház „Bújj, bújj zöld ág” címmel szervezett programot az állat-
kihajtás és a természet újjáéledése jegyében. 
 A gyönyörű tavaszi napsütéses időben kézművesek portékáival telt meg a tájház 
udvara. Lehetett kapni csodálatos mézeskalácsokat, különleges ékszereket, kézmű-
ves szappant, helyi mézet, virágpalántákat és friss idényzöldségeket is. A vásár alatt 
citeraszó emelte a forgatag hangulatát Jánosiné Rajnai Virág jóvoltából. A gyerekek 
Szegleti Orsolya közreműködésével fonalállatkákat készíthettek. Malac, nyuszi, 
bárány is készült a gyerekek keze által. A Tájházak Napjára valósult meg a vidám-
állatos célbadobó, melyet lelkesen birtokba is vettek a nebulók. Az összegyűlt gye-
reksereg népi játékokat is kipróbálhatott. A hátsó udvarban gyógynövény felismerő 
játékok és vicces találós kérdések hívták fel a figyelmet a természet újjáéledésére.  
A felnőttek figyelmét a metszés és oltás bemutató kötötte le a tájház hátsó udvará-
ban. Gajdócsi László és Poór János adta át tudását és gyakorlati tapasztalatait a téma 
iránt érdeklődőknek. A kemence mellett finom illatra gyűltek össze a felnőttek és 
a gyerekek.  A medvehagymás lepény mellé friss kecske és tehéntejet kóstolhatott 
mindenki, aki ezen a napon a tájházba látogatott. A közel 120 vendég jól érezhette 
magát a tájház tavaszi kapunyitogató eseményén. 
        Poór Gabriella
          tájházvezető

Vásár
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Kiskunhalasi Tájházak Napja

Aprók a Tájházban
György-nap előtt, ha nem esik,
György-nap után sok is esik.
Hogyha Vitálisz didereg ,
Tizenötször lesz még hideg!
Áprilisnak szárazsága,
Jó gazdának bosszúsága.
Áprilisnak nedvessége
Fáknak termőképessége

 A pásztorélet szempontjából ki-
emelkedő jelentőségű Szent György 
hónapja és napja. Számos szokás fűző-
dik az időszakhoz. Ennek szellemében 
is gyülekeztek az apróságok és szüle-
ik április 25-én, szombaton. Nyárias 
jó időben tartották meg a hétvégén a 
Szent György Aprók Táncát, a tájház 
udvarán. A Pásztortűz Egyesület és a Fészekrakó Egyesület programja továbbra 
is sok családot vonzott. Kézműves foglalkozáson S. Császár Anna varrást tanított 
az érdeklődőknek, Szőnyiné Vas Lívia táncot és népdalokat, illetve Maruzsenszki 
Endre, Vadai Henrietta és Vladár Károly muzsikája színesítette a családi progra-
mot. Az immár kilencéves eseménysorozat célja továbbra is, hogy minél többen és 
minél fiatalabban megismerkedjenek az érdeklődők a magyar népi kultúrával. Első 
alkalommal, a Szent György napjához legközelebb eső szombaton rendezték meg a 
Magyarországi Tájházak Szövetsége szervezésében a Tájházak Napját. A gyönyörű 
tavaszi nap egy olyan gazdag programsorozatot indított le, ahol lehetőség nyílt a 
népi szokások fölelevenítésére és újraélésére. A tájházba érkezők megismerkedhet-
tek a település múltjával és életmódjával. 
 A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Május 9-én 
16 órától a Borudvaron, majd május 23-án a Sáfrik szélmalomnál lesz 15 órától Ap-
rók Tánca.

 
Végső István

Dr. Valkovszki Noémi kertészmérnök előadása
 (Fotó: Végső István)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

32

A Csökmői Népzenekar a Kondorosi Tájházban

Örömmel értesültünk márciusban, hogy helyszínéül szolgálhat a Kondorosi Táj- és 
Alkotóház egy zenés előadásnak.
 Vendégünk a Csökmői Népzenekar, aminek tagjai nagy örömünkre hamarabb 
érkeztek a helyszínre, hogy kényelmesen kipakolhassanak és behangolják hangsze-
reiket.
 Lehetőségünk adódott, a zenei előadás megkezdése előtt,  a zenekar négy tagjá-
val pár szót váltani, valamint meleg, szívélyes fogadtatásunkról biztosítani őket.
 Kondoroson ezen napon délelőtt – a Csökmői Népzenekar előadásával egy idő-
ben – négy esemény is zajlott, de ennek ellenére a rendezvényen megjelentek a 
helyi Rózsa Pávakör énekesei és a Nyugdíjak Klub tagjai, valamint fiatalok, kisgyer-
mekes anyukák, nagyszülők és a Kondorosi Sétány tó körül éppen szabadidejüket 
töltő kondorosi lakosok.
 A rövid bemutatkozás után egy szépen összeállított, jól hangszerezett, komplett 
zenei előadást hallhattunk a tájház nagytermében, ahol élvezhettük a hangszerek 
csodás hangjának megnyilvánulását, ahogy betöltik a teret és az emberek szívét.
Egy jól begyakorlott, szeretettel és örömmel teli, több hangszert felsorakoztató mű-
sorban részesülhettünk.
 A többféle citerán kívül, tekerőlantot, durumbot is hallhattunk. Jó volt látni 
szívből jövő előadásukat.
 A műsor végeztével természetesen mi, mint vendéglátók megköszöntük, hogy 
elfáradtak hozzánk és egy kisebb megvendégeléssel kifejeztük hálánkat a színvona-
las előadásukért, amiben természetesen a megjelent közönség is részesülhetett.
 Vendégeink felsorakozva gratuláltak a színvonalasan összeállított műsorukhoz.
 Majd a vendéglátás végeztével a tájház berendezett hagyományőrző szobáiban 
egy kisebb körbevezetést tartottunk mind a vendégek részére, mind a zenekar tagjai 
számára is, ahol egyes kiállított tárgyak használatáról és a tárgyak berendezéséről 
kaptunk tanácsokat és felvilágosításokat, hogy tehetnénk még színesebbé a már 
amúgy is egyre nagyobb fényben pompázó Kondorosi Táj- és Alkotóházat.

Köszönjük vendégeinknek, hogy elfáradtak hozzánk!

Legendák Földje Alapítvány
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Tájházak Napja Magyarlukafán

„Tájházak Napja” országos rendezvényhez az idei évben is csatlakoztunk 2015. 
április 25.-én. 
 A zselici tájegységre jellemző műemlékvédelem alatt álló zsuppfedeles talpasház 
lakószobája és konyhája tárlatvezetéssel volt megtekinthető. A tájház udvarán a pa-
pírfonás technikáját lehetett elsajátítani, a fazekasműhelyben használati és dísztár-
gyakat készítettek a látogatók. 
 A „Lukafa Galériában” a helyi kézművesek alkotásaiból berendezett kiállítást 
nézhették meg a rendezvényre érkezett vendégek.
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Tájházak Napja, Nagymányok

A 2015. évi „Tájházak Napja” rendezvényt április 26-án tartottuk. Ezen a napon 
került megrendezésre a Magyarországi Német Ének- Zene- és Tánckarok Taná-
csának (Landesrat) rendezvénye, a déli régió felnőtt német nemzetiségi fúvósze-
nekarainak minősítő hangversenye. Tíz zenekar, valamint a vendégeik, kísérőik, 
és természetesen a szakmai zsűri és az országos vezetőség tagjai vendégeskedtek 
Nagymányokon. A minősítő hangverseny ebéd utáni szabadidejében, 12 és 17 óra 
között, vártuk a tájházba az érdeklődő vendégeket. A helyi ifjúsági zenekar mini 
csoportja köszöntő zenével várta az érdeklődőket a tájház fészerében. A tájházat kb. 
60 vendég kereste fel.
A mellékelt fotón – a rendezvény megnyitóján – a zenekarok közös számokat ját-
szottak a művelődési házban, majd a tájházban a helyi ifjúsági zenekar utánpótlás 
csoportja köszöntötte a vendégeket.

Stallenberger József
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Tájházak Napja, Noszvaj

2015. április 25.-én és 26.-án a Noszvaji Gazdaházban is megrendezésre került a 
Tájházak Napja. Délután 15:00 és 18:00 óra között fogadtuk a látogatókat az épü-
letben és annak udvarán. 
 A noszvaji vendégek mellett számos más városból érkeztek, sőt egy külföldi csa-
lád is részt vett a programokon.
 A több mint száz éves kemencékben tájjellegű szilvalekváros és kakaós sütemé-
nyek készültek a gondnok, Iduska néni régi receptjeiből. A kíváncsi gyerekek és 
felnőttek a sütemények készítésében is részt vehettek.  
 A Gazdaház udvarán lévő pajtában zajlott a kézműves foglalkozás, körmöcské-
vel készültek a karkötők, nyakláncok, rongybabát, csuhévirágot és pergődobot is 
készíthettek az érdeklődő gyerekek és felnőttek. 
 A Tájházak Napja szolgáltatott alkalmat arra is, hogy vendégeink kipróbálhassák 
új múzeumpedagógiai játékainkat. Alkalom nyílt memóriakártyák, kirakójátékok 
kipróbálására. A legkisebbek kedvence a „csigaverseny” volt, a nagyobbak szívesen 
játszottak a képforgatóval és a „Rendezd be” nevű mágneses játékkal is, amivel a 
Gazdaház alapján egy parasztház berendezését lehet rekonstruálni.
 Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen a hétvégén is több vendéget sikerült meg-
szólítani, és a Gazdaház „élő múzeumában” vendégül látni.
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Tájházak Napja az Ócsai Tájházban

Idén kettős évfordulót ünneplünk Ócsán: az Ócsai Tájvédelmi Körzet 40 éves lett, 
az Ócsai Tájház pedig 35. születésnapját tölti be. A kettős születésnapot április 26-
án, 26.-án, a Tájházak Napján ünnepeltük meg az Ócsai Tájházban.
 A kicsit borongósan indult nap elején a tájvédelmi körzet és a tájház vezetői, 
valamint Ócsa város polgármestere emlékeztek meg az elmúlt 35–40 év történé-
seiről, a tájvédelmi körzet és a tájház szerepéről a város életében. Ezután életre kelt 
a tájház: udvarain számtalan népi mesterség bemutatójával valódi vásári hangulat 
kerekedett. Nagy élmény volt működés közben látni a rokkát, valamint a több mint 
100 éves parasztszövőszéket. A korongozást és a kopjafa faragást a vállalkozó ked-
vűek ki is próbálhatták a helyszínen. A kicsiket népi játszóház, rongybabakészítés 
és szalmafonás várta, míg a nagyobbak szebbnél szebb egyedi kézműves termékek 
között válogathattak a kézművesek vásárán. A nap végén szakvezetés indult a közeli 
Selyemréti tanösvényre, ahol a láperdők világával ismerkedhettek meg közelebbről 
a résztvevők.
 Aki lemaradt az idei rendezvényről, ne keseredjen el! Bár jövőre évfordulót nem 
ünneplünk, a Tájházak Napját jövőre is megtartjuk!

Citerajáték
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Tájházak Napja Őrtiloson

A Tájházak Napja felhíváshoz csatlakozva egyesületünk, a 3 Szelence Hagyomány-
őrző Egyesület megálmodta, hogy a régi őrtilosi népi lakodalmat idézzük meg erre 
az alkalomra a tájházunk udvarán. A környező falvak népi énekes és néptáncos cso-
portjait kerestük meg, hogy csatlakozzanak az eseményhez. Egyik lelkes segítőnk 
Füstös Gábor volt, a Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület szakmai vezetője. 
Az előkészület több hetet vett igénybe, sok óra önkéntes munkával és szervezéssel 
telt. Őrtilosban élő idősek adatközlései és Dr. Eperjessy Ernő néprajzkutató gyűjté-
se alapján állítottuk össze a forgatókönyvet. 
 Gyönyörű napsütéses időjárással ajándékoztak meg bennünket az „égiek”, így az 
esemény a tervezett menetrend szerint haladt. Hat gyönyörű koszorúslány csinos 
vőfélyekkel, a szép menyasszony és párja vezette a színpompás lakodalmi menetet. 
Kísérőnk a Bojtár Népzenei Együttes és a Gyékényesi Nótakör volt. A „lakodalom-
ban” fellépő csoportok népi viseletben vonultak velünk Őrtilos utcáin a menyasz-
szonyos házhoz. A helyi és idelátogató vidékiek közül is sokan népviseletbe öltöz-
tek és csatlakoztak a színpompás menethez. A fergeteges táncok és dalok mellett az 
őrtilosi lakodalmi szokásokból mutattunk be néhányat, pl. a kikérés ceremóniáját, a 
bekérezkedést, a cerefa mászást, a lakodalmi étkeket kísérő szövegeket, a menyecs-
ketáncot, a halál megjelenését, az itatást, és a deresre húzást.  
 A településen működő civil szervezetek és a falu lakossága is segítette, támo-
gatta az „ELSŐ ŐRTILOSI LAKODALOM” létrejöttét, ahol éjfélig táncolhatott 
minden résztvevő és vendég. 
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Tájházak Napja a Pándi Tájházban

A Pándi Tájház és Helytörténeti Egyesület  nagy örömmel csatlakozott a Tájházak 
Napja rendezvényeihez. Ezt eddig minden évben megtettük és a továbbiakban is 
meg szeretnénk tenni. Mivel Pándon immár hagyománnyá vált a Tájházi Majális,  
így az ezt megelőző hétvégén külön műsort nem rendeztünk. A lelkes csapatunk 
viszont ott volt a tájházban és készültünk a május elsejére. Természetesen időköz-
ben a tájház nyitva volt az érdeklődők előtt is, s egy jó néhányan meg is fordultak 
nálunk. A tájház bemutatásán kívül helytörténeti totóval is vártuk a látogatókat.  
Az igazán remek hangulatú gárdának egy kis segítséggel Gálné Molnár Mária gon-
doskodott ebédről.

 
Gál Sándor elnök
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Szent György nap varázsereje a Szlovák Tájházban

Ezen a címen tartott kétnapos programmal nyitotta meg kapuit a látogatók számára 
a szarvasi Szlovák Tájház. Április 25.-én szombaton, verőfényes délelőtt megtelt a 
kis porta, mikor Frankó Anna, a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
szlovák és magyar nyelven üdvözölte a tavaszköszöntő program résztvevőit. Galát 
János vezetésével a Lipôčka citerazenekar felcsendülő dallamai alapozták meg és 
fokozták a rendezvény jó hangulatát, valamint szórakoztatták az április 24-hez, 
György napjához kapcsolódó népszokások és varázslatok iránt érdeklődőket. Ezt 
követően Kondacs Judit, a növények és azok felhasználásának kiváló tudója árult el 
számos érdekességet a közönséges kerti gyógynövényekről, köztük a fejes salátáról, 
a sóskáról és a tyúkhúrról. A kisebbek, a Szlovák Általános Iskola 2. és 3. osztályos 
tanulói zengték be az udvart a pásztorfogadó drámajátékukkal. Másnap, vasárnap 
a program Wéberné Hanzó Teréz interaktív néprajzi előadásával folytatódott, ahol 
a hallgatóság bevonásával adtak választ arra, miként éltek, öltözködtek a csikósok, 
gulyások, juhászok, kanászok, valamint hányféleképpen dolgozták fel a tejet. A 4.a 
és a 4.c osztályos juhászok személyesen is megjelentek e napon, hogy a pásztorfo-
gadás dramatizált változatában gyönyörködtessék a résztvevőket. Gyurcsik János, a 
szlovák népi hagyományok tudója és átörökítője is, a tavaszi mezőgazdasági mun-
kákba avatta be közönségét. A fiatalokat arra ösztönözte, hogy műveljék kertjeiket 
és legyen örömük a saját maguk által megtermelt zöldségben, gyümölcsben. 
 Mindkét napot kézműves foglalko-
zások tették teljesebbé, ahol gyógynö-
vényes tarisznya, pásztorkarikás, szűr-
minta színezés és négylevelű lóhere 
készítése folyt elmélyülten. A földbe 
rejtett kincs megtalálására is tettek kí-
sérletet a gyerekek, édes lóhere formá-
jában hozta meg számukra a keresés 
szerencséjét. A résztvevők nagy kedven-
cei mégis a Roszik Mihály portáját gaz-
dagító Rigó és a Sári nevezetű kecskék 
voltak, akik beleegyezően mekegtek a 
kétnapos program során. Így volt, igaz 
volt. Szent György-nap természetfeletti 
ereje minket is elvarázsolt. 

Kmotricza Margit 
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Tájházak Napja a Napsugaras Tájházban

„Viszek is, hagyok is!” – mondták a gyógynövényeket szedő asszonyok Szent György 
napján. Ebben az évben a Tájházak Napján a kertekben található növények gyógyí-
tó erejével ismerkedhettek meg a programon résztvevők. Igyekeztünk úgy kiala-
kítani a programjainkat, hogy a hozzánk látogató családok minden tagja találjon 
maga számára érdekes elfoglaltságot.
 Hagyományainknak megfelelően a gyerekeket népi játszóházzal vártuk, ahol 
levendulazsákot, levendulás babát varrhattak. De bevezettük őket a kosárfonás 
rejtélyeibe is. Különféle gyógynövényeket ültethettek, maguk díszítette cserepek-
be. Ágyas jelölőket készíthettek. Új kézműves technikával is megismerkedhettek a 
gyerekek. Háromdimenziós gyógynövényes képeket készíthettek dekupázs és tű-
nemez technikákkal.
 Idén a kézműveskedni, alkotni szerető felnőttek is találhattak programot ma-
guknak. A délután folyamán az utóbbi években oly kedvelt gyógynövényes termé-
keket, gyógynövényes gyertyákat, fürdőbombákat készítettünk. A gyerekekkel pe-
dig varázsvizet, szintén gyógynövényes alapból.
 Sokan sok mindent tudnak a gyógynövényekről, de talán azokról kevesebbet, 
amik a közvetlen környezetünkben, a saját kiskertünkben találhatók. Ezért kértük 
fel dr. Pulics Juliannát, a szegedi Fü-
vészkert egykori igazgatóját, tartson 
előadást a gyógyító fűszernövényekről. 
A délelőtt folyamán pedig Petró Anna-
mária a Szegedi Tudományegyetem 
hallgatója beszélt a bibliában található 
növényekről és gyógyító erejükről.
 A nap folyamán ingyenes tárlatve-
zetéssel vártuk a látogatókat. Akinek 
pedig sütni volt kedve, az bekapcsolód-
hatott, és megtanulhatta a medvehagy-
más lepény készítésének fortélyait.

Kulik Melinda
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Tájházak Napja Szentlászlón

2015. április 25-én tartottuk meg Szentlászlón a Tájházak Napját, összekötve a Né-
met Nemzetiségi Nappal.
 Az ünnepélyes megnyitón megemlékeztünk a községünkből 70 éve „malenkij 
robot”-ra elhurcoltakról és az ott elhunytakról.
 Ezt követően a helyi óvoda és iskola német tánccsoportjai léptek fel, majd a nyug-
díjasklub kórusa adott műsort. Utána játékos honismereti vetélkedőre került sor, 
ahova 14 csapat jelentkezett. Tíz állomáson kellett számot adni tudásukról.Az első 
két feladat a tájházhoz kapcsolódott. Az egyik egy keresztrejtvény megfejtése volt. A 
másik feladatlapon a múzeumban található néhány tárgyról fotórészlet volt látható, ez 
alapján kellett megkeresni a tárgyat, leírni a nevét, és azt, hogy mire használták. A ver-
senyzők három állomáson az itt élt és élő németség helyi nyelvi sajátosságai, szokásai 
témában kaptak feladatokat, valamint régi német életképfotókat kellett összepárosí-
taniuk a falunkban született Szirmayné Bayer Erzsébet festőművész képeiről készült 
fotókkal. A következő feladatok falunk neves szülöttének, dr. Vargha Károlynak 2014 
őszén felállított szobra előtt voltak. A versenyzőknek az általa gyűjtött Zöcskei romok 
című helyi regét kellett elolvasniuk és a kérdésekre válaszolniuk, majd a Régi táncdal 
című éneket kellett megtanulniuk és eldalolniuk, melyet Bárdos Lajos komponált és 
dr. Vargha Károly írta hozzá a szöveget. A „Ki- és betelepítések emlékműnél” puzzle 
összerakás volt a feladat, és e szomorú eseményekhez kapcsolódó kérdésekre kellett 
válaszolni. A római katolikus templomban volt a következő állomás, templomunkról 
és az egyházi hitéletről. A Hahner Duó német műsorának megtekintése után a mű-
sorhoz kapcsolódó feladatokat oldottak meg a résztvevők.
 Kézműves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők (rongybabát, papírvirá-
gokat készíthettek, nyomdázhattak krumpliból kifaragott mintákkal, tulipános ládát 
festhettek). A helyi termelők, kézművesek termékeiből, portékáiból kézműves vásárt 
tartottunk. A gyerekek népi sportjátékokat próbálhattak ki (gólyalábazás, karikahajtás 
stb.) és játékos ügyességi sorversenyeken vehettek részt, lovaglásra is lehetőségük volt.
 Főzőversenyt szerveztünk, ahol jellegzetes helyi német ételeket készítettek el a 
csapatok. Ezenkívül ételkóstolót is tartottunk, babos káposztát, káposztás gőzgom-
bócot, fánkot, kuglófot kóstolhattak meg a rendezvény látogatói.
 A nap zárásaként a meghirdetett rajzpályázat, a honismereti vetélkedő, a főző-
verseny és az ügyességi sorversenyek eredményhirdetése volt, ahol sok ajándékot 
kaptak a résztvevők.
 A jó hangulatú, tartalmas rendezvényen kb. 350 fő vett részt. A következő évek-
ben is szeretnénk ezt a programot megszervezni, mert fontos a közösség összetar-
tásában, a szülőfaluhoz való ragaszkodás erősítésében.

Budai Kinga
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Tájház átadó ünnepség Tényőn

2015. április 25.-én került sor a Tényői Tájház átadó ünnepségére. Az 1789-ben 
épült nádtetős parasztház felújítása, 2014-ben történt pályázati támogatással.

 Az ünnepséget Varga Gábor polgármester és Nyáriné Sulyok Renáta projekt-
menedzser nyitotta meg. Szakmai hozzászólást tartott:
 Dr. Bereczki Ibolya (főigazgató helyettes, Szentendrei Skanzen)
 Horváth  Attila (Tájházszövetség elnökségi tagja)
 Dombi Alajosné (Felpéci Tájház)
 Némethné Kiss Gizella (Hungarikum Bizottság)
 Samu Eszter (keramikus)

 A megnyitó után színes programok várták a közönséget. A fellépők műsora mel-
lett, a Téti Kistérség Településeinek piaca, kézműves foglalkozások, népi gyermek-
játékok várták a látogatókat.

Ottonari Eszter
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Tájházak Napja Terényen

A szervezési feladatok – a megvalósításban közreműködő csoportok és szervezetek 
részvételével – a megfelelően összehangolt tevékenység érdekében tervezéssel és 
megbeszéléssel kezdődött már hetekkel korábban.
 A Települési Önkormányzat, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat mellett a 
településen működő civil szervezetek és csoportok többsége (Faluvédő és Segítő 
Egyesület, Terényi Egyedülállók Közössége – TEGYEK, Ifjúsági- és Gyermek Ön-
kormányzat, Kalácska népdalkör, Katolikus és Evangélikus Egyház) bekapcsoló-
dott a tervezésbe, illetve a megvalósításba.
 A program három helyszínen (Tájház, Evangélikus Templom – Gyülekezeti 
Ház, Katolikus Templom) és két időbeni részre osztva (délelőtt, délután) zajlott. 
 A délelőtt, a gyermekek és a fiatalok számára, a húsvéti ünnepkörhöz tematikusan 
kapcsolódó kézműves foglalkozásokkal és a testvértelepülésről érkező delegáció foga-
dásával kezdődött. Majd a program egésze és az erre az alkalomra rendezett időszaki 
kiállítás (helyi népviseletbe öltöztetett babák, húsvéti tojások: írott, festett, horgolt) 
ünnepélyes megnyitásával, májusfadíszítéssel, muzsikaszóval folytatódott – tavaszi 
játékokkal, énekekkel – együtt minden résztvevővel, vendéggel és szervezővel.
 A szakrális értékek egyházi ünneprendhez kapcsolódó tárgyi emlékeinek, ha-
gyományainak, szokásainak minél átfogóbb és teljesebb bemutatását az egyházak 
vállalták magukra, az arra leginkább méltó és gyakorlati szempontból is leginkább 
alkalmas térben, a templomokban.
 A Katolikus Templomban a délután kezdődő szent misét, az egyházi évkör ün-
nepeihez kapcsolódó történeti bemutató, csendes körbejárás előzte meg, illetve 
vezette fel (magyarázó, ismertető gondolatok – Vagyóczky József plébános, Szedlák 
Józsefné harangozó; ének – Kalácska népdalkör).
 A mise után a templom előtt szeretetvendégség, kínáló „komatál” várta a híve-
ket, vendégeket – archaikus ünnepi ételekkel, ahogyan Palócföldön szokás: telve 
szeretettel, a húsvét üzenetével – szépségesen hímzett abroszokról, ragyogó, virág-
pompás népviseletben kínálva az arra járót, minden felekezet és minden ember 
egységét hírdetve.
 Ezután a Evangélikus Templomban folytatódott a település szakrális értékeinek 
bemutatása énekkel, közös imával (Füke Szabolcs lelkész). A litániákon valamikor 
használt különös szépségű tárgyak, kellékek – melynek egy részét maguk a hívek 
készítették, varrták, hímezték – kerültek bemutatásra, váltak újra láthatóvá. Külö-
nös érték az írott emlékek között a Tranoscius énekeskönyv, melynek énekeit már 
csak kevesen ismerik, de az utóbbi esztendőkben és most erre az alkalomra is felele-
venítettek, újra tanulták a hívek.
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 A reggeltől csendes kitartással újra és újra nekikeseredő „Szent György-harmatos” 
esős idő, késő délutánra ragyogó napfénnyel mosolygott a vendégseregre,  akik a lel-
ket emelő áhítat után a szakrális terekből a zöldfüvű tájház udvarán gyülekeztek, hogy 
a kondérban már gőzölgő estebédet, a brindzás haluskát (szrapacskát)  elfogyasszák, 
ahogyan azt kell: juhtúróval, káposztával, jóféle borral, beszélgetés, barátkozás közben.  
A nap melegen és simogatón lemenőben is még táplálni igyekezett fényével az esti tüzet, 
Szent György idejének tisztító tüzét, amit ilyenkor a gulyák, nyájak, csordák első kihaj-
tásának idején máglyába raktak – kapcsolatot remélve az égi és a földi fények egysége, 
életet adó és indító ereje közt – hasznára az embernek, növénynek, állatnak egyaránt.
 Az esteli harangszó hazahívogatón csendült. A program este nyolc óra körül vé-
get ért. A testvér településről érkezett vendégektől elköszöntünk és lassan elcsen-
desedett minden – a falu és a tájház udvara. Gyerekek körbe ülték a tüzet, nézték az 
égre pattogó szikrákat és őrizték odaadón, míg az el nem hamvadt.
 A szent idő megszentelte mindazt, ami illő, ami fontos, ami egység, ami a terem-
tett embert a Teremtővel összeköti és a világi életben az útján segíti.
 Húsvét üzenete az emberi kapcsolatokra, közösségekre vonatkozó útmutatása 
megvalósult a kultúra mentén, amihez ezer szálon kapcsolódunk múltban, jövő-
ben, jelenben egyaránt, generációkon át.

Brozsó Andrásné   Oczot Pálné  Környei Alice
  Terény Község             Szlovák Nemzetiségi       Terényi Faluvédő- és Segítő
  polgármestere           Önkormányzat elnöke                Egyesület elnöke
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Tájházak Napja Tordason

Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület fenntartásában működő Tordasi Tájház 
2015. április 26.-án nyitotta kapuit. E napon a tordasi szlovákok életvitelét biztosí-
tó, a régmúltban használatos eszközök, berendezési tárgyak kerültek bemutatásra, 
a paraszti gazdaságok mindennapi eszközeivel.
 A színes, ízlésesen berendezett tájház hátsó szobájában tablókon, fotókon mu-
tattuk be (és szeptember végi zárásig megtekinthető) a „Tordas a Balogh Elemér 
Szövetkezeti Mintafalu” című kiállítást, amely a magyar HANGYA Szövetkezet 
megteremtőjének, almási Balogh Elemérnek, ezen keresztül a tordasi mintafalu ki-
alakításának állít emléket.
 A nyitva tartás ideje alatt (9–18 óra) több mint száz fő látogatott meg bennün-
ket, ahol szükség szerint szakmai vezetést biztosítottunk. A bátrabbak a helyi gaz-
dák borát kóstolhatták meg. Az egyesület tagjainak, a tájház ügyelő személyzetének 
jóvoltából sütött süteményekkel és külön e célra főzött slambuccal kínáltuk meg a 
látogatókat.
 Örültünk annak, hogy a látogatók többsége az ország különböző pontjairól ér-
kezett, akik olvasták a Tájházak Napja hirdetéseit. Voltak: ázsiaiak, afrikaiak és Eu-
rópát is képviselték jó néhányan. Családi programként kezelték sokan e napot, mert 
sok gyerek szülőkkel, nagyszülőkkel karöltve látta a kiállításainkat.
 A tordasi Asszonykórus tagjai főzés közben énekükkel szórakoztatták az arra 
járókat. A jó idő, a szép környezet és a tájház kiállítása révén egy sikeres napot 
mondhatunk magunkénak, miután a tájház kapuit este 8 órakor bezártuk.

Jövőre újra és még jobban!

Márki Ferenc
Tordasi Tájház vezetője
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Tájházak Napja vértesszőlősön

A Tájházak Napja idén is része a Falusi és az Agroturizmus Országos Szövetsége 
által kezdeményezett „Vidékjáró” tematikus napoknak.  Lehetőséget biztosít az év 
egy napján, hogy tájházaink felkeltsék az érdeklődők figyelmét. Ilyenkor alkalom 
nyílik szűkebb közösségünk bemutatkozására.
 Szent György alakja ismert volt a paraszti világban, neve április 24-hez kapcso-
lódik. Tavaszi megújulásról, a természet és az ember újjászületéséről szól a tájházak 
ünnepélyes tavaszi megnyitója.
 A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Közösségi Ház szerve-
zésében nagyon sok lakos megmozdult, hogy a program jó hangulatát elősegítse.
 A Vértesszőlősi Önkormányzat dolgozói felállították a májusfát, mely a tavasz 
és az emberi kapcsolatok, közösségek jelképe. Tájházunk előtti téren sok apró óvo-
dás, az Ogyevacska iskolás néptánc csoport, a Zimozeleny asszonykórus, az Aszú-
szemek felnőtt néptánc csoport fergeteges műsora, dalai, táncai tették színessé a 
hangulatot. Nagy szeretettel fogadtuk Kurdi Gábor dudást, aki a talp alá való zenét 
biztosította.
 Már a délelőtti órákban melegedett a kemence, kelt a kalácsnak való, Scsibrán 
Zoltán és neje, valamint Kutenics Tünde segítségével. A meleg időjárás és a kelle-
mes tánc üdítőjeként köszönjük a Hegyközség borfelajánlását. Skrován József ta-
nárnak, hogy kamerázta, rögzítette a délutáni eseményeket, továbbá Zoltánfi Zsu-
zsanna alpolgármester asszonynak, hogy megtisztelt jelenlétével. 
 A korábban meghirdetett két napos programsorozat alkalmából ingyenes volt a 
belépés a tájházunkba. Skrován Márika néni a megszokott lelkesedéssel és hozzáér-
téssel kalauzolta a látogatókat.  
 A műsor után népi kézműves programok várták a vendégeket. Az óvoda részé-
ről Ildikó és Csilla óvó nénik, Kutenics Szilvia, Horváth Sándor és segítő felnőttek 
népviseleti babát, nyakláncokat, tavaszi papírvirágokat készítettek.

 Köszönjük mindenki munkáját, aki hozzájárult, hogy ez a szép tavaszi nap mo-
solyt, örömet csaljon mindannyiunk lelkébe.

 A tájházak programjait a Tájházszövetség www.tajhazszovetség.hu és a http://
videkjaro.hu honlapon és a Facebook oldalon is megtekinthetik.

Krajczárné Száraz Erzsébet
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Tájházak Napja vésztőn (Eszlári család) 
 
Hagyományőrző rendezvényünkön a déltől folyamatosan érkező látogatók meg-
nézték a kiállításokat, bekukkantottak a kemencébe, megnézték a bárányokat az 
udvaron, majd a felállított sátrakban helyet foglaltak. Beszélgettek, az asztalon lévő 
süteményeket kóstolgatták, nótáztak. Elcsendesedtünk, Kocsis Ádám segédlelkész 
beszélt szeretetről, s arról, hogy milyen jó az ilyen együttlét, a zenére, énekre figye-
lés és ez által a feltöltődés.
 Igen, valóban egész programunkat a zenélésre, éneklésre építettük, meghívtuk 
a püspökladányi Népdalkört, melynek a két férfi tagja bemutatót tartott a pászto-
rok viseletéről, majd a szép szűrmintás felsőbe öltözött hölgyekkel elénekelték az 
alkalomhoz illő csokrukat. Felléptek a biharkeresztesi asszonyok és a Tóth test-
vérpár citerázott. A csökmői asszonyok citera kísérettel énekeltek, s hallhattuk a 
vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola Kankalin Citera Zenekarát is. Ezt 
a négy együttest Tóth Gyula kántor és citeraoktató tartja össze, ő a zenei vezető-
jük. Csodálatosan összhangban vannak. Énekelt még nekünk Gyula a feleségével, 
Kocsis Ádám gitározott és Tóth Gyula citerázott, majd a vésztői népdalkörösök fi-
atal citerás lányokkal kibővült együttese szerepelt. Elhangzott egy kellemes, kedves 
vers, ezután a kötött műsornak vége lett, s birkanyírás következett. Közben kisült 
a kelt tészta és a tanyasi túrós lepény, kenyérlángos, azzal kínáltuk a vendégeket. 
A püspökladányi énekesek férfi tagjai jó humorú emberek, akik tovább nótáztak 
és maguk köré vonzották a jelenlévőket. Még a zápor sem vette el a kedvüket.  
A birkanyírást egy kis időre meg kellett szakítani, de ez senkinek sem szegte ked-
vét, közben megterítettünk a birkapörkölthöz. Az eső elállt, megvacsoráztunk és 
tovább nótázgattunk, majd kezdtek készülődni a hazainduláshoz.
Jól éreztük magunkat, jövőre újból jövünk!

 Ui: Én, mint a Tájházszövetség felkérésének követője elmondhatom, hogy szí-
vesen látok mindenkit jövőre is, csak legyen egészségem, erőm, és olyan segítőim, 
mint még eddig mind a három alkalommal voltak, akkor nincs akadálya, a 2016 -os 
évben is megtarthatjuk a Tájházak Napját Vésztőn a tájházunkban.

Eszláriné Anna
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Tájházak Napja vésztőn 

Vésztőn a Pásztornapi rendezvényt április 25-ére szerveztük. Délután 2 órakor kiál-
lítás-megnyitóval kezdtünk, ahol a Megy a juhász szamárháton… című összeállítást 
Kunkovács László Kossuth-díjas fotográfus és néprajzkutató nyitotta meg. Közre-
működött még Kádár Ferenc furulyán és Tóth István harmonikán.
 Kiállításunk kapcsán az érdeklődők valós képet kaphatnak a juhászok minden-
napi tevékenységéről, életviteléről, meg lehet tekinteni hagyományos eszköztáru-
kat, viseletüket is. 
 15.00 órától kulturális műsor vette kezdetét a górészínpadon, közben volt bir-
kanyírás, kovácsmester bemutatója, népi játszóház, kézműves foglalkozás kicsiknek 
és nagyoknak.

A kulturális műsor résztvevői:
– Hunyadi Györgyné – Sinka István verse
– Barátság Nyugdíjas Egyesület Népdalköre
– „Négyszínvirág” Óvoda Hagyományőrző csoportjának bemutatója
– Nagy András és zenekara
– Bartók Béla Vésztői Népdalkör
– Harmónia Kórus
– Bartók Béla Vésztői Népdalkör Ifjúsági citerazenekara
– Kádár Ferenc tárogató és Tóth István
– Csordás Lászlóné – Sinka István verse
– Petes István és barátai citeráztak
– Mátyás király és az igazmondó juhász (mesejáték)

 18.20-tól Soós Emőke és Berta János pajzán népmesékkel szórakoztatta a nagy-
érdemű közönséget.
 19.30-kor kezdődött a pásztortűz melletti szalonnasütés és a közös éneklés.
 A rendezvényzáró mondatai 22.30-kor hangoztak el.
 A részvevők száma: 350–400 fő. 

Arató Erzsébet
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Tájházak Napja vörsön

Szép kicsi tájházunkat, a kis-balatoni pákászélet mindennapjainak tárgyi emlékeit, 
a mai vörsi embereket, és a tájházhoz látogató vendégeinket ünnepeltük ezen a nap-
fényes szombaton. Reggel kipakoltuk a kézműves foglalkozáshoz használatos színes 
papírokat, festékeket, anyagokat Péter Lászlóné Marikával, aki már 14 éve dolgozik 
a Vörsi Tájházban. Mire megbeszéltük, vajon elég lesz-e a gyümölcslé kis vendége-
inknek, már meg is érkezett Deákné Béres Erika családgondozó, egy egész csapat 
gyerekkel Szegerdőről, valamint segítői, Déri Sándorné, Ifi Jenőné és Fazekas Bori. 
A gyerkőcök egy perc alatt belakták az egész udvart, birtokba vették az asztalokon 
rájuk váró vágni- és ragasztanivalókat, készültek a festett gipszfigurák, fűzfavessző 
koszorúk. Hátul íjászat működött, az ifjúság igen ügyesen célozta és nyilazta a szé-
nabálát. Agyagoztunk is Radics Enikő, kézműves játszóházvezető iránymutatása 
mellett: hurkaedények és marokedények születtek a szorgos kis – és nagy – kezek 
alatt. Mindeközben tálcaszámra fogyott a zsíros kenyér és a házi lekváros.(Hogy 
milyen jól esett!...) Délutánra már helybeliek is leültek az udvarban, és messziről 
érkezett látogatók hallgatták Marika tárlatbemutatóját és a tárgyakhoz, hagyomá-
nyokhoz fűződő történeteit a tájház füstöskonyhájában és tisztaszobájában. Mire a 
várva várt táncosok megérkeztek, már ötvenketten gyűltünk össze. 
 „Ahol néptánc van, ott jókedv van!” – jegyezte meg kedves vendégünk, Kapi-
tány Orsolya néprajzkutató, a Tájházszövetség elnökségi tagja. A közönség nagy 
szeretettel fogadta a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület tagjait, akik a remek 
hangulatot tovább fokozták előadásukkal és sugárzó jókedvükkel. Tánccal és zené-
vel zárult rendezvényünk a Vörsi Tájháznál. 
 Nagy értéket képvisel e tájház. A Kis-Balaton fokozottan védett vizes élőhely, 
közösségi jelentőségű madárrezervátum. A természet sérülékeny sokszínűsége 
mellett a néprajzi és tájtörténeti vonatkozású értékeket, a hajdanvolt pákászélet, ha-
lászat emlékeit is megilleti a védelem, amely alapja a megismerés, majd a megértés 
és a szeretet. 
 Köszönjük a részvételt minden kedves vendégünknek!

Fejes Éva
ökoturisztikai referens
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