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Az Év Tájházvezetője díj kitüntetettje Spanics Ágnes, a somogyszobi
Vilma Háza Alapítvány elnöke
A Vilma Háza Alapítvány 2001-ben azzal a közérdekű céllal alakult, hogy
Somogyszob paraszti kultúrájának tárgyi és szellemi örökségét a Luther utca 24es ház falai között összegyűjtse, bemutassa, a bennük rejlő tudást, tapasztalatokat,
szokásokat, hagyományokat átadja a következő nemzedéknek.
Elnöke, a kulturális tevékenység fő mozgatórugója Spanics Ágnes nyugalmazott
pedagógus.
Az ő pedagógiai és diplomáciai érzéke, közösség irányító munkája ismertté, elismertté tette a somogyszobi tájházat, a Vilma Házat. Az elmúlt másfél évtizedben az
épített örökség szabad telekrésze fokozatosan beépült, így 2015 végére olyan tájház
komplexum jött létre az egykori Puskás féle telken, mely a magyarországi tájház
hálózatban is kiemelkedő jelentőséggel bír.
Spanics Ágnes a kezdetektől aktívan egyengette a Puskás Vilma ház sorsát. Testvérétől, Spanics Katalintól 2010-ben vette át a Vilma Háza Alapítvány elnöki feladatait, amikor pedagógusi pályáját az iskolában befejezte, nyugállományba vonult. Már
addig is sokat tett a cél érdekében, de ettől kezdve szinte minden idejét, energiáját
annak szentelte, hogy továbbgondolja azokat a korábbi években már útjára indított

Spanics Ágnes a Vilma Háza Alapítvány elnöke
(Fotó: Spanics Katalin)
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programokat, melyek Somogyszob múltjának hagyományait, szokásait a helyi és az
idelátogató fiataloknak, idősebb nemzedéknek érdekessé teszi, és a látottakat, hallottakat élményként élik meg. Az alapítvány 45 tagjával együtt gondolkodva olyan
múzeumpedagógiai tevékenység indult be az elmúlt években, mely nemcsak a helyi
iskola tanulóinak, hanem a tájházba látogató diák csoportoknak is lehetőségeket kínál új ismeretek szerzésére, azok gyakorlatban történő kipróbálására.
Az egész évet felölelő programkínálat, a hagyományos paraszti kultúra hétköznapjait, ünnepeit eleveníti fel, kiegészítve a paraszti étkezés azon elemeivel, melyek
gyakran még „látogatófogók” is lehetnének.
A legfrissebb programok közül egyet idézek, mely az alapítvány Facebook oldalán olvasható:
„Most pénteken 4 órakor fonó a Vilma háza pajtájában. Az asszonyoknak horgolás, hímzés, közkívánatra agyagozás, és természetesen kosárfonás Laci bácsi vezetésével.
A kosárfonás vesszők szedésével kezdődik a Vilma udvarán. A belépés Vilmásoknak és a
helyi iskolás gyerekeknek ingyenes, másoknak 200 Ft. Mindenkit szeretettel várunk!”
A közel másfél évtizedes munka, a jól átgondolt szisztematikus fejlesztés, a gondozás, a pályázati források felkutatása, az azokon történő indulás, és nem utolsó
sorban az azokon történő sikeres szereplés a somogyszobi portát kiemelte a sokáig
magára hagyott népi épített örökségek sorából, és a legeredményesebbé tette Somogy megye tájházai között.
Az évente közel kétezres látogató szám is mutatja, hogy az évek során komoly turisztikai vonzerővé vált a tájház.
Mivel a Tájházszövetség alapító okirata a „AZ ÉV TÁJHÁZVEZETŐJE” díjat
egy személynek adhatja át, hisz a legtöbbnek egy felelős vezetője van, így a 2015.
évi elismerést a Vilma Háza Alapítvány elnöke, Spanics Ágnes kapta, de, mint a
legtöbb tájháznál itt is komoly munkát végez az alapítvány minden tagja, mert egy
civil szervezet és annak elnöke, csak így lehet sikeres és elismert.
Kapitány Orsolya
Tájházszövetség elnökségi tagja
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A 2015-ben elkészült múzeumpedagógai foglalkoztató, kiállítórésszel és felszerelt konyhával
a Vilma Ház hátsó udvarában (Fotó: Kapitány Orsolya)
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A Szablyár Péter Emlékplakett első kitüntetettje Juhász László
A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2015. október 2-án, Terényben megtartott közgyűlése fogadta el a Szablyár Péter nevével ellátott emlékérem megalapításáról szóló előterjesztést, amellyel a szervezet a tájházak ügyéért hosszabb időszakon keresztül végzett
kitartó és elkötelezett munkát kívánja elismerni.
A javaslat szerint az első ilyen kitüntető cím átadására a 2016. évi rendes közgyűlésen kerül sor, majd ezt követően két évenként nyújtja át a szövetség ezt az elismerést.
A közgyűlés a mindenkori elnökséget hatalmazta fel arra, hogy egyéni indítványok
alapján hozza meg a döntést az elismerés odaítéléséről. A 2016. február 6-án tartott
ülésén az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a Szablyár Péter Emlékplakettet első
alkalommal a szövetség Juhász Lászlónak, a Mezőcsáti Tájház tulajdonosának adományozza.
Mindig nagy érdeklődést tanúsított környezetének építészeti értékei iránt. Már
diplomamunkaként is a Monokon található kastélyt dolgozta fel. Majd Edelénybe
kerülve a Bódva–völgy népi építészetét kutatta évekig, s egy szép dolgozat lett az
eredménye, amivel az Istvánffy Gyula pályázaton országos első helyezést ért el.
A Mezőcsátra költözés apropója az volt, hogy megörökölték felesége nagymamájának nádtetős házát, amit ma tájházként működtetnek. Két fiával, feleségével,
kezdetekben kizárólag a család anyagi áldozatvállalásával, kemény kétkezi munkával lépésről-lépésre végezték a romos épület felújítását. Hasonlóan a házhoz, az eredeti és a pótolt berendezési tárgyak is saját kivitelezésben újultak meg.
Pedagógusként tanítványaival rendszeresen járta a települést, a város múltat
idéző emlékeit gyűjtötte, felkutatta a még megmentésre érdemes parasztházakat,
javaslatot tett az önkormányzatnál azok levédésére, megmentésére. Mezőcsát népi
építészetéről több évtizeden át gondosan készített, sajnos mára már sok esetben
emléket őrző, gazdag fotódokumentációval rendelkezik.
Tájháza 2003-ban múzeumi működési engedélyt kapott, a település életében
azóta is fontos kulturális és oktató funkciót teljesít. A tájházat látogató iskolai csoportoknak a tájház tulajdonosa rendszerint előadást tart Mezőcsát múltjáról, az itt
élt emberek életéről. Vetítéssel, feladatlapok megoldásával, kézműves foglalkoztatásokkal segíti tudásukat elmélyíteni.
A tavaszi, nyári és őszi hónapokban távolabbi településekről, vagy külföldről a
városban vendégeskedő turisták is szívesen látogatnak ide, akik szintén díjmentesen látogathatják a tájházat.
Közösségi színtér is a tájház, amikor a „Csáti menyegző” címmel a néptáncosok
közreműködésével eljátsszák a régi lakodalom eseményeit. A tájház udvarán tör6
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(Fotó: Hegedűs Gyula)

ténik a kikérés, a búcsúztatás, és innen indul az esküvői menet a templomba egy
hangulatteremtő közös tánc után.
Az utóbbi időkben esküvőjük előtt az ifjú párok szívesen készíttetnek fényképeket itt magukról, hiszen a szépen rendezett porta különleges helyszínként szolgál
erre is.
Juhász László két kiadványt is magáénak tudhat. Az egyik általa jegyzett könyv
címe: A településszerkezet és az építkezés változásai Mezőcsáton a kezdetektől a 20.
század végéig, a másik címe: Egy népi műemlék Mezőcsáton, mely saját tájházát mutatja be.
Juhász László az évente megrendezett tájházas találkozók rendszeres résztvevője, programjaival gyakorta kapcsolódik az országos szakmai rendezvényekhez, mint
például a Szent György napi „Tájházak Napjához”.
2010-ben a Magyarországi Tájházak Szövetsége „Az év tájház vezetője” címmel
díjazta kiemelkedő munkáját, ezúttal pedig több évtizedes gyűjtő, múzeumpedagógiai, hagyományápoló- és őrző tevékenysége elismeréseként a Szablyár Péter Emlékplakettet adományozza számára szövetségünk.
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Beszámoló a Tájházszövetség 2015. évben végzett tevékenységéről
(készült a 2016. április 9-i közgyűlésre)
Szervezetünk 2015. évi működése a korábbi évek megszokott gyakorlata szerint
történt:
– Elnökségi ülésre 3 alkalommal került sor, február13-án Szentendrén, május
21-én Egerben és augusztus 28-án Gyomaendrődön.
– Közgyűlést háromszor tartottunk: február 27-én Kerecsenden, május 9-én
Szentendrén, valamint október 2-án Terényben. A szentendrei közgyűlésünkön
adtuk át az „Év tájházvezetője” díjat, melyet Partiumból az érmelléki dr. Kéri
Gáspár tagunk nyert el.
Regionális találkozót minden régióban és határon túli helyszíneken is rendeztünk
helyi civil partnerek bevonásával, segítségével:
– az Észak-magyarországi Regionális Találkozóra Kerecsenden került sor február
27-én;
– a Közép-magyarországi fórumnak Szada adott otthont március 6-án;
– április 18-án Rudabányácskán a magyarországi szlovák tájházak vezetőinek országos konferenciáját tartottuk;
– a Nyugat-magyarországi, egyben horvát nemzetiségi találkozó április 25-én
Tényőn valósult meg;
– a német nemzetiségi tájházak és a Dél-dunántúli tájházak közös találkozója
Hosszúhetényben zajlott le június 6-án a Magyarországi Német Tájházak Szakmai Központjával közös szervezésben;
– a Dél-magyarországi konferenciára július 24-én Algyőn került sor;
– a Kelet-magyarországi, valamint partiumi tagjainknak szóló találkozó helyszíne
Hosszúpályi volt november 28-án.
XIII. Országos Találkozónk október 1–3. között a Nógrád megyei Terényben
„Az épített örökség és a településkép a mai használat jegyében” címmel sikerrel
valósult meg.
A határainkon túli magyar nyelvterületi tájházak ügyére koncentrálva a szlovákiai
magyar tájház működtetők regionális találkozója Alsósztregován, a „Vajdasági Magyar
Tájházak múltja, jelene és jövője” című konferencia október 17-én Adán valósult meg.
A IV. negyedévben az ország különböző régióiban, öt tájházi helyszínen (Fertőhomokon, Mezőcsáton, Palóznakon, Hosszúpályiban és Hosszúhetényben) egy-egy
tematikára építve jó gyakorlatként is ajánlható, több elemből álló mintaprojekteket
valósítottunk meg.
8
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A megvalósult programsorozat helyszínei, időpontjai és témái:
A Fertőhomoki Horvát Nemzetiségi Tájházban és kultúrházban 2015. október
10-én került sor a nemzetiségi hagyományok őrzésére mintát adó rendezvényre
„A gradistyei horvát nemzetiségi hagyományok őrzése a nyugati határszélen”
címmel, melynek szervezésében, előkészületeiben a Nemzeti Művelődési Intézet
Győr-Moson-Sopron Megyei Irodája is közreműködött.
A határ közeli kis települést az 1500-as évektől lakják az idevándorolt horvátok.
A horvát kultúra és hagyományok ápolása fontos számukra; fontos az együvé tartozás, a gyökér, mely határok nélkül összeköt embereket, időn átívelve generációkat.
A horvát nemzetiségű lakosok ezúttal három településről fogtak össze, hogy hagyományaikat közösen ápolják, anyanyelvüket és kultúrájukat őrizzék. A projektben
Fertőhomok partnereként Und és Kimle települések vettek részt, tőlük érkeztek a
művészeti csoportok: a Veseli Gradišćanci Und, a Mali Dunaj Énekkar, akik a helyi Kajkavci tamburásokkal és énekes táncosokkal közösen mutatták be a ma is élő
gradistyei horvát népszokásokat.
A program keretében megnyílt egy fotókiállítás is az 1900-as évek lakodalmi
szokásairól és viseletéről. Ez az esemény más hazai nemzetiségi tájházak számára
is követendő példát mutatott az összefogásra, és arra, hogy hogyan tartsák életben
anyanyelvüket és hagyományaikat. A program autentikus környezetben, egy tájház
köré szerveződve zajlott le.
A Mezőcsáti Tájház 2015. október 17-én várta mindazokat, akik a tájházi múzeumpedagógia terén szerettek volna egy jó gyakorlatot megismerni, módszertani
ötletekkel gazdagodni. A program címe a „Egy nap a Tájház egykori lakóival” volt.
A tájházban megtartott tematikus nap a 20. század első évtizedeiben élő egykori
lakók családi lakókörnyezetét, valamint napi tevékenységét, háztartását járta körül
a gyűjteményt működtető pedagógus házaspár közreműködésével.
A foglalkozásra érkezők előbb szakvezetés mellett magát a tájházat ismerhették
meg, majd a gondosan előkészített programban archív gyűjtés adatainak felhasználásával, vetített szemléltetéssel, idős adatközlővel történő beszélgetéssel indították
a téma feldolgozását.
Az elméleti alapozást követően kézműves foglalkozásra került sor, melyen az állattartáshoz köthető eszközök: bárányjegyek, birkacsengők, agyagpipák, valamint
disznóólak, tyúkólak makettjeinek elkészítésére vállalkozhattak a jelenlévők.
Igazán teljessé attól vált az esemény, hogy a házigazdák a Tájház kemencéjében
sült, jellegzetes helyi ételekkel kínálták vendégeiket.
Ez a rendezvény legfőképpen arra szolgált jó gyakorlatként, hogy egy tájházi
helyszínen a látogatót középpontba helyezve hogyan lehet megvalósítani példa9
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értékű foglalkozásokat a népi építészet, a hagyomány, a helyi értékek, az örökség
komplex interpretálására törekedve. Az utóbbi években végzett felmérések alátámasztják, hogy a múzeumban szerzett első tapasztalatok döntik el, hogy a diákok
később állandó múzeumlátogatókká, a művészetek, a hagyományok iránt nyitott
emberekké válnak-e. Vidéki településeken a tájházak biztosíthatnak elsőként a gyerekeknek hozzáférést múzeumi környezethez, fontos tehát, hogy a lehető legjobb
példák terjedjenek el ezen a területen. A mezőcsáti gyakorlat ezúttal is kiválóan
igazolta a tájházi múzeumpedagógia létjogosultságát, a résztvevők – mind a gyerekek, mind a felnőtt érdeklődők – nagyszerűen érezték magukat az aprólékosan
megkomponált, részletekbe menően felépített foglalkozáson.
2015. november 7-én, „PinczePont avató – borszentelés és újbormustra” címmel egy helyi termékre összpontosító tematikus napra került sor a Palóznaki Tájház
udvarán, amely a továbbiakban „PinczePont bortúra és információs központként”
is működik.
A Balaton-felvidéki tájház hitelesen mutatja be a történelmi borvidék termelőit,
s folyamatosan helyszínt biztosít hagyományőrző és gasztrokulturális eseményeknek, közösségi összejöveteleknek.
A novemberben megrendezett megnyitó ünnepség során a település népi építészete és néprajzi gyűjteménye, valamint egy markáns helyi termék találkozott egymással.
A tájház ezt a találkozást színesítette a szokásos Márton-napi, újborra épülő
fesztiváljával, melyen fotókiállítás nyílt „Élet a szőlőhegyen” címmel a Paloznaki
Szőlőhegyi Egyesület felvételeiből, balatoni mesterségek napja, kézműves vásár,
tökfaragó verseny, borszentelés, libás ételek, valamint a Pribojszki Mátyás Band
koncertje várták a látogatókat.
Az esemény sikeresen mutatta meg, hogy egy tájház a gyűjteményi, kiállítási
funkciók mellett fesztiválhelyszínként is megállja a helyét, a tevékenységi köréhez
pedig kapcsolódhat a helyi termékeket és akár a turizmust támogató szerep is.
Hosszúpályiban, a Bődi István Falumúzeumban egy konferenciából és egy közönségprogramból álló rendezvény valósult meg 2015. november 28-án, „Modellértékű kisgyűjtemény-fejlesztések; András-napi mulatság” címmel.
A program keretében a lépcsőzetes kisgyűjtemény-fejlesztési módszerről és a modellértékű tájházi turisztikai fejlesztésekről tanácskozhattak a régió tájházait képviselő résztvevők.
Berényi András polgármester köszöntőjét követően Dr. Bihari-Horváth László
múzeumigazgató (Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló) mutatta be az Északbihari intézményfejlesztési modellt. Példaként a hosszúpályi, konyári, létavértesi,
10
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bárándi és álmosdi kiállítóhelyek szakmai gondozásának és pályázati fejlesztéseinek tapasztalatairól számolt be. Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök a
Tájházszövetség működéséről és projektjeiről, a tájház-fejlesztés szolgálatában
megvalósított rendezvényekről tájékoztatta a résztvevőket. Sándor Mária, gyűjteményvezető muzeológus a múzeumpedagógiai tevékenységmodellekről, a
létavértesi Rozsnyai Gyűjteményben megvalósuló iskolai és családi programokról
tartott tájékoztatót. Korompainé Mocsnik Marianna, múzeumpedagógus (Móricz
Pál Helytörténeti Gyűjtemény, Hajdúnánás) „Múltunk őrhelyei – jelenünk lehetőségei” címmel elemezte a tájházak szerepét egy múzeumpedagógus szemszögéből.
A nap további részében a falusi disznótorok régi szokásait idézték meg, ahol a
helyiek hagyományos és ízletes ételeiket kínálták a vendégeknek.
Ez az esemény a szakmai eszmecserén túl remek alkalmat kínált arra, hogy hogyan lehet egy helybeli hagyományokon alapuló rendezvényt a helyi közösségek
bevonásával sikeresen megvalósítani.
A Hosszúhetényi Tájház közösségi térré alakított istállója, az elmúlt évi adventi
program sikerére alapozva a 2015. évben is helyszínt adott a karácsonyi készülődésnek. November 28-án egy helyi kis közösség, a Kaláka tagjai készítették el adventi
koszorúikat. December 5-én és 6-án pedig Szent Miklóshoz – templomuk védőszentjéhez – kapcsolódva zajlottak le hagyományos Miklós napi programok. Ezen
a hétvégén nyitották meg időszaki „Betlehemes kiállításukat” a tájház istállójában,
ahol az óvodások és óvónőik által készített betlehemek sokszínűsége igyekezett lenyűgözni a közönséget. Miután az óvodások köszöntötték a vendégeket, a lányok
betlehemi éneke kísérte el őket a kiállítás helyszínére, ahol a szívélyesen kínált forró
tea és karácsonyi sütemények kicsiknek és nagyoknak egyaránt jól esett.
A kiállítás kiegészítéseként a tájház konyhájában karácsonyi asztal idézte föl az
egykor volt ünnep hangulatát. A rendezvény nagy összefogással és sok segítséggel
valósult meg. A vendégvárásban az idősek klubja tagjai nyújtottak segítséget házi
sütemények közös elkészítésével, a Hosszúhetény Hagyományőrző Népi együttes tagjai pedig zenés, táncos műsorukkal próbálták meg e programot színesíteni.
A kiállítás karácsonyig volt látogatható, a tájház látogatottságát növelve, ill. meghosszabbítva annak téli nyitvatartási időszakát. Az esemény a tájházak időszaki kiállítást megvalósító képességeire is jó gyakorlatot mutatott.
Szentendre, 2016. április 09.
Hegedűsné Majnár Márta
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottságának
jelentése a Szövetség 2015. évi tevékenységéről
(készült a 2016. április 9-i közgyűlésre)
A Felügyelő Bizottság beszámolóját a Szövetség alapszabálya VI. fejezet 6.3 pontjának megfelelően állította össze.
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre alapján a Szövetség szabályszerű
működését, gazdálkodását és céljainak megvalósulását vizsgálta. Az Elnökség a FB
tagjait üléseire rendszeresen meghívta, felmerülő problémák esetén konzultált a FB
tagjaival.
Az egyesület eleget tett a jogszabályokban előírt követelményeknek - kötelezettségeknek, működése jogilag szabályos volt.
A szervezet közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránt a szövetség 2014-ben
nyújtott be kérelmet a Miskolci Törvényszékhez, az eljárás azonban tárgyévben
nem zárult le, a törvényszék 2015. évi június hó 22. napján történt keltezéssel állapította meg, hogy a szervezet megfelel a közhasznú jogállás feltételeinek és elrendelte a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét.
A szövetség 2015. október 2-án, Terényben tartott közgyűlésén dr. Páll István
lemondott elnöki tisztségéről, ezzel egyidejűleg az egyesület legfőbb döntéshozó
szerve megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjává.
Ugyanezen közgyűlésen dr. Bereczki Ibolya elnökké választása történt meg,
aki ugyanekkor lemondott a szövetség pénzügyi, gazdálkodási tevékenységének
ellenőrző szervében, vagyis a Felügyelő Bizottságban betöltött tagságáról. A változásokat a szövetség által benyújtott kérelem alapján a Miskolci Törvényszék 2016.
január 13-án vezette át.
A Szövetség a 2015. évben a Közgyűlésén elfogadott munkaterve alapján folytatta tevékenységét:
– meghirdette és lebonyolította a Szent György napjához kötődő Tájházak Napja országos rendezvénysorozatot, melyhez közel 60 tájház csatlakozott, központi megnyitó ünnepségének a Hajdúszoboszlói Gazdaház adott otthont. A kezdeményezés
alkalmat teremtett arra is, hogy a Szövetség ráirányítsa a figyelmet népi műemlékeink, gyűjteményeink értékeire, sérülékenységére, mulandóságára, ily módon is
megismertetve a döntéshozókkal elhivatottságuk lényegét, jelentőségét.
– A Múzeumok Majálisán a Szövetség ismét sikeresen mutatkozott be: a
Hosszúhetényi Tájház, valamint a Matyó Népművészeti Egyesület az esemény
mindkét napján kiállítással, kézműves bemutatókkal, kóstolókkal biztosított a
látogatóknak gazdag élményt, hagyományőrző csoportjaik pedig a nagyszínpadon is lehetőséget kaptak fellépésre.
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– A Szövetség XIII. Országos találkozójára Terényben került sor 2015. október
1–3. között. A rendezvény „Az épített örökség és a településkép a mai használat jegyében” témára épült. Tartalmas prezentációkon keresztül juthattak a résztvevők
új ismeretekhez, a programok a résztvevők szakmai ismereteit egészítették ki.
– Az „Év tájháza” címet 2015-ben a bírálóbizottság a modern szemléletű és hiteles
kiállítás innovációjáért az Algyői Tájháznak ítélte oda.
– a Kerecsenden, Szadán, Tényőn, Algyőn, Hosszúhetényben és Hosszúpályiban
rendezett regionális találkozók a tájházakat fenntartó, működtető egyéni és jogi
tagok számára egy-egy összefoglaló témához kapcsolódóan széles kitekintésre
adtak lehetőséget.
– a szentendrei, egri és gyomaendrődi elnökségi ülések megfelelően előkészítettek voltak, a napirendi pontok tárgyalása és döntések meghozatala hatékonyan zajlott.
– a Tájházi Hírlevél a korábbi évek gyakorlata szerint négy alkalommal megjelent,
jól szolgálta a tagság és a szövetség partnereinek tájékoztatását.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Tájházszövetség elnöksége által a közgyűlés elé terjesztendő, a számviteli törvénynek megfelelően elkészített éves beszámolót. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a FB egyetért.
A gazdálkodás tekintetében a Szövetség tárgyévben alaptevékenységből 128
ezer Ft eredményt realizált. Tagdíjakból 1 660.- e Ft befizetés történt, a pályázati
támogatások összege 4 400.- e Ft volt, adományként 40.- e Ft érkezett. A szövetség
teljes bevételét közhasznú tevékenységek megvalósítására fordította.
Az elnyert pályázatokból 1 400.- e Ft segítette a szervezet működését, míg szakmai célokra 3 000.- e Ft támogatást fordíthatott.
Összességében: megállapítható, hogy a Szövetség 2015-ben eredményes évet
zárt, ismertsége, elismertsége hazai és nemzetközi viszonylatban is növekedett.
A Felügyelő Bizottság 2016-ban is igyekszik minden tőle telhető segítséget megadni a tervezett továbblépésekhez, mind szakmai, mind szervezeti kérdésekben.
Szentendre, 2016. április 09.
Dr. Vígh Annamária
a FB elnöke
Dobosyné Antal Anna					
a FB tagja		
		
		

Dr. Páll István
a FB tagja
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Jegyzőkönyv
amely készült a Magyarországi Tájházak Szövetsége
2016. április 09. napján, 10.30-tól Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Sztaravodai úti Igazgatási Épületében
megtartott 2016. évi megismételt közgyűlésén
Jelen vannak: 29 fő, a szövetség tagjainak képviselőjeként a mellékelt jelenléti ív
szerint.
Dr. Bereczki Ibolya a közgyűlés kezdete előtt megkéri a jelenlévőket, hogy
egyperces néma felállással emlékezzenek meg két elhunyt tagtársunkról: dr. Füzes
Endre tiszteletbeli elnökünkről, valamint Altdorfer Csabáról, aki építészként elkötelezetten munkálkodott a népi építészet formakincsének, szerkezeteinek, anyagainak fenntartásáért, mai hasznosításáért.
Az elnök köszönti a megjelenteket, 10.30 perckor megnyitja a közgyűlést, majd
megállapítja, hogy a megismételt időpontra a közgyűlésen 29 fő tag képviselője jelent
meg. Az alapszabály VI. fejezete 1.6 pontja alapján a közgyűlés határozatképes.
Az elnök külön köszönti a közgyűlésen megjelenteket, külön szeretettel üdvözölve:
– dr. Páll Istvánt, Felügyelő Bizottság tagját, akinek a tagtársak nevében is gratulál
a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéséhez, mely ez év március 15-én magas színvonalú munkája és példamutató tevékenysége elismeréseként vehetett át Balogh Zoltán miniszter úrtól.
Szeretettel üdvözli
– dr. Vass Erika szakfelügyelőt,
– Zágorhidi Czigány Csabát, az oszkói Hegypásztor Kör elnökségi tagját,
– a határon túli magyar tájházak képviselőit, valamint
– az „Év tájházvezetője” elismerés és a „Szablyár Péter Emlékplakett” átadására érkezett díjazottakat, valamint Szablyár Péter családtagjait.
A jelenlévők figyelmébe ajánlja, hogy a közgyűlést követően konzultációs lehetőség lesz Román Árpád faipari mérnökkel, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, a
szünetben jelezze.
A levezető elnök napirendi pontként javasolja az alábbiakat:
1. Közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnöknek, jegyzőkönyv vezetőnek, szavazatszámlálónak, jegyzőkönyv hitelesítőnek – megválasztása
2. Köszöntő – dr. Bereczki Ibolya elnök és dr. Cseri Miklós főigazgató
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3. Az „Év tájház-vezetője” díj átadása
4. A „Szablyár Péter Emlékplakett” átadása
5. Beszámoló a 2015. évben végzett munkáról – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök és az elnökség tagjai
6. Közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta
7. A Felügyelő Bizottság 2015. évre vonatkozó jelentése – dr. Páll István FB tag
8. A szövetség 2016. évi munkaterve és költségterve – Hegedűsné Majnár Márta
9. Muzeális intézményi működési engedély, kötelezettségek és lehetőségek – a
néprajzi szakfelügyelő ajánlásai – dr. Vass Erika szakfelügyelő
10. A Kubinyi Ágoston Programról – dr. Bereczki Ibolya
11. Tájékoztató az Oszkón tartandó XIV. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról – Zágorhidi Czigány Csaba, oszkói Hegypásztor Kör
12. Egyebek
13. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya
A közgyűlésen jelenlévők a napirendet egyöntetű kézfeltartással egyhangúlag elfogadják, más napirendi pont felvételét nem kívánják, közgyűlés megtartása ellen kifogásuk nincs.
1. napirendi pont
A közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnöknek, jegyzőkönyv vezetőnek,
szavazatszámlálónak, jegyzőkönyv hitelesítőnek – megválasztása.
Dr. Bereczki Ibolya levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyv vezetőnek
Jaszmann Gabriellát, szavazatszámlálóknak Schill Tamást és Szonda Istvánt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Berecz Lászlónét és Andó Györgyöt javasolja megválasztani.
Jelöltek a felkérést elfogadják. Egyéb észrevétel nem érkezik.
A levezető elnök javasolja, hogy szavazzanak és döntsenek a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról. Észrevétel nem volt.
Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
1/2016.04.09. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 29 db
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással elfogadta, hogy a megismételt közgyűlés levezető elnöke dr. Bereczki Ibolya elnök,
jegyzőkönyv vezetője Jaszmann Gabriella, szavazatszámlálói Schill Tamás és Szonda István, jegyzőkönyv hitelesítői Berecz Lászlóné és Andó György.
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2. napirendi pont
Köszöntő – dr. Bereczki Ibolya elnök és dr. Cseri Miklós főigazgató.
Dr. Cseri Miklós egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt levélben köszöntötte a közgyűlésen megjelenteket, melyet dr. Bereczki Ibolya olvasott fel az egybegyűlteknek.
3. napirendi pont
Az „Év tájházvezetője” díj átadása.
Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy a Tájházszövetség elnöksége 2009-ben elhatározta, az „Év tájháza” elismerés mellett az egyéni teljesítményt is díjazni kívánja, ezért a színvonalas, példamutató tájházvezetői munka elismerésére megalapította az „Év tájházvezetője” díjat, amit évente egy személynek ítél oda. Az Elnökség a
díjat nyolcadik alkalommal Spanics Ágnesnek, a somogyszobi tájházat működtető
Vilma Háza Alapítvány elnökének ítélte oda.
Az elnök asszony megkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy
olvassa fel a díjazott méltatását.
Az ügyvezető elnök felolvassa a méltató szavakat.
Dr. Bereczki Ibolya megkéri Spanics Ágnest, hogy vegye át a díjat, illetve az azt
jelképező kerámiát.
4. napirendi pont
A „Szablyár Péter Emlékplakett” átadása.
Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy a szövetség 2015. október 2-án, Terényben
megtartott közgyűlése elfogadta a Szablyár Péter nevével ellátott emlékérem megalapításáról szóló előterjesztést, amellyel a szervezet a tájházak ügyéért hosszabb
időszakon keresztül végzett kitartó és elkötelezett munkát kívánja elismerni.
A javaslat szerint az első ilyen kitüntető cím átadására a 2016. évi rendes közgyűlésen, tehát a mai napon kerül sor, majd ezt követően két évenként nyújtjuk át
ezt az elismerést. A közgyűlés a mindenkori elnökséget hatalmazta fel arra, hogy
egyéni indítványok alapján az elnökség hozza meg a döntést ennek az elismerésnek
az odaítéléséről. A 2016. február 6-án tartott ülésén az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a Szablyár Péter Emlékplakettet első alkalommal a szövetség Juhász
Lászlónak, a Mezőcsáti Tájház tulajdonosának adományozza.
A levezető elnök megkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy
olvassa fel a díjazott méltatását.
Az ügyvezető elnök felolvassa a méltató szavakat.
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Dr. Bereczki Ibolya felkéri Juhász Lászlót, valamint kedves feleségét, hogy vegyék
át a Győrfi Balázs karcagi szobrász által készített plakettet, valamint az oklevelet.
5. napirendi pont
Beszámoló a 2015. évben végzett munkáról.
Dr. Bereczki Ibolya felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy a
2015. évben végzett munkáról és a költségvetési terv teljesüléséről szóló elnökségi
beszámolót tegye meg. (Vetített képes beszámoló)
Az ügyvezetői beszámolót követően dr. Bereczki Ibolya megkéri a régiók jelen
lévő képviselőit, hogy 5–5 percben adjanak számot a területükön végzett elmúlt évi
tevékenységről.
A régiók képviselői elmondják beszámolóikat.
Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a beszámolókat, majd megkérdezi a jelenlévőket,
hogy az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás van-e?
Hozzászólás hiányában megerősíti mindazt az információt, amely az ügyvezető
elnök, valamint az elnökség beszámolójában elhangzott, s kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
2/2016.04.09. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 29 db
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással elfogadta a 2015. évben végzett munkáról szóló elnökségi beszámolót.
6. napirendi pont
Közhasznúsági jelentés.
Dr. Bereczki Ibolya felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy
ismertesse a szövetség 2015. évi közhasznúsági jelentését, illetve ehhez fűzött szóbeli kiegészítését, melyet a közgyűlést megelőzően elektronikus úton kaphattak
kézhez, illetve a regisztráció során nyomtatott formában tekinthettek meg.
Az ügyvezető elnök szóbeli tájékoztatását követően a közgyűlés meghozta az
alábbi határozatot:
3/2016.04.09. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 29
db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással
elfogadta a szövetség magyar számviteli törvény szerint elkészített 2015. évre vonatkozó beszámolóját és Közhasznúsági jelentését. A Közhasznúsági jelentést az
egyesület a www.tajhaszovetseg.hu honlapon hozza nyilvánosságra.
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7. napirendi pont
A Felügyelő Bizottság 2015. évre vonatkozó jelentése.
Dr. Bereczki Ibolya felkéri dr. Páll Istvánt, a Felügyelő Bizottság jelenlévő tagját,
hogy a Felügyelő Bizottság 2015. évre vonatkozó jelentését ismertesse a közgyűléssel!
Dr. Páll István felolvassa a FB jelentését. (Teljes egészében a jegyzőkönyvhöz mellékelve, s a Tájházi Hírlevélben is olvasható lesz!)
Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a Felügyelő Bizottság tagjainak az elnökségi
üléseken való rendszeres részvételt, együttműködő, segítő tevékenységüket.
Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
4/2016.04.09. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 29 db
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással elfogadta a Felügyelő Bizottság 2015. évre vonatkozó jelentését.
8. napirendi pont
A Szövetség 2016. évi munkaterve és költségterve, lemondott elnökségi tag helyett új elnökségi tag választása.
Dr. Bereczki Ibolya kéri, hogy 8. napirendi pontként a Szövetség 2016. évi munkatervét és költségtervét Hegedűsné Majnár Márta ismertesse.
A tájékoztatót követően kéri a jelenlévőket, hogy a 2016. évi tervekkel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket tegyék fel!
Hozzászólás, észrevétel nem érkezik.
Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy a Kelet-magyarországi régiót képviselő elnökségi tag, Bihari Horváth László megnövekedett feladatköre, elfoglaltságai miatt
nem tudja tovább vállalni a szövetségben eddig végzett feladatait, a februári elnökségi ülésen lemondott tisztségéről.
Megköszönve eddigi aktív és eredményes munkáját, szükségessé vált a régiója
képviseletének utánpótlása. Az elnökséggel történt egyeztetés alapján Korompainé
Mocsnik Mariannát, a Bihari Múzeum múzeumvezetőjét, etnográfust, múzeumpedagógust, Hajdú-Bihar megyei múzeumi koordinátort javasolja a megüresedett elnökségi pozícióra megválasztani.
Kéri a jelenlévő jelöltet, hogy mutatkozzon be a közgyűlés előtt. (Korompainé
Mocsnik Marianna szakmai önéletrajza a Tájházi Hírlevélben olvasható lesz.)
A bemutatkozást követően kéri a jelenlévőket, hogy a 2016. évi munkaterv és
költségterv mellett szavazzanak a javasolt új elnökségi tag elfogadásáról is.
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Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
5/2016.04.09. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 29
db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással
elfogadta a Szövetség 2016. évre vonatkozó munkatervét és költségtervét, valamint a Kelet-magyarországi régió új elnökségi tagjaként Korompainé Mocsnik
Mariannát.
9. napirendi pont
Muzeális intézményi működési engedély, kötelezettségek és lehetőségek.
Dr. Bereczki Ibolya a meghívó napirendi pontjait követve felkéri dr. Vass Erika szakfelügyelőt, hogy a Muzeális intézményi működési engedély, kötelezettségek és lehetőségek – címmel a néprajzi szakfelügyelő ajánlásait ossza meg a
jelenlévőkkel.
Dr. Vass Erika megtartja előadását.
Dr. Bereczki Ibolya megköszöni dr. Vass Erikának a hasznos és értékes információkat.
10. napirendi pont
Kubinyi Ágoston Programról.
Dr. Bereczki Ibolya a 10. napirendi pontban a Kubinyi Ágoston Programról, vagyis a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai
támogatásának tapasztalatairól osztotta meg tapasztalatait.
11. napirendi pont
XIV. Országos Találkozó.
Dr. Bereczki Ibolya megkéri Zágorhidi Czigány Csabát, az oszkói Hegypásztor Kör elnökségi tagját, hogy legyen kedves személyesen invitálni a közgyűlésen
résztvevőket az Oszkón tartandó XIV. Országos Találkozóra.
Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a tájékoztatást, és reményét fejezi ki, hogy a kiváló helyszín és az oszkóiak szíves vendéglátása a 2016. évi találkozóra nagyszámú
közönséget fog vonzani.
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12. napirendi pont
Egyebek
Dr. Bereczki Ibolya kéri, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretében az idővel
gazdálkodva rövid, tömör hozzászólásokkal éljenek.
Bodó László egyéni tag a szövetség segítségét kérte egy telekkönyvi bejegyzéshez,
javasolta, hogy az országos találkozók szakmai anyaga kerüljön be a Tájházi Hírlevélbe, továbbá javasolta, hogy az elnökségben legyenek „póttagok” - végzős egyetemi hallgatók köréből pld.-, akik így bekapcsolhatók lennének a munkába.
13. napirendi pont
Elnöki zárszó
Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, mindenkinek eredményes munkát kíván az elkövetkezendő hónapokra, és a közgyűlést berekeszti.
Szentendre, 2016. április 9.
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Beszámoló és búcsú elnökségi tagságomtól
A keleti régióban, vagyis Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben jelenleg közel 40 tagja van a szövetségnek. A jogi és természetes személyű tagok
aránya közel azonos. A tájházak területi eloszlása is arányos, csaknem egyenlő
számban találhatók meg a két megyében. Még mindig alacsony (20% körüli)
a működési engedéllyel rendelkező tájházak száma, s bár a szövetség igyekszik
hangsúlyozni ennek fontosságát, ebben az ügyben mégsem tapasztalható érdemi előrelépés. Magam 2008-ban a hosszúpályi, 2009-ben a konyári, 2011-ben
a létavértesi, 2015-ben pedig az álmosdi kiállítóhelyek működési engedély-kérelmét folytattam le. A működési engedélynek köszönhetően ezek az intézmények 2015-ig összesen 19.454.000 forint állami támogatást nyertek el az NKA és
a Kubinyi Program pályázatain). Az intézmények közül 2015-ben a hosszúpályi
falumúzeumban volt szakfelügyeleti ellenőrzés, melynek megállapítása kitért
e pályázatokra is: „a helyszíni ellenőrzés során meggyőződtem a kapott pályázati
támogatások szakszerű, látványos és eredményes felhasználásáról”. Mindezt azért
írom le, hogy szemléltessem, megéri megszerezni a működési engedélyt, érdemes kihasználni annak előnyeit, s nem lehetetlen teljesíteni az engedély támasztotta követelményeket. Mindebben örömmel adok tanácsokat, szívesen fogadok
megkereséseket az ország bármely településéről (elérhetőségem: laszlohor@
yahoo.com, 06-20/373-8204). További tanulság, hogy a megújult szakfelügyelet
2015-ben komoly ellenőrzéseket kezdett, így érdemes rendezni a tájházak nyilvántartásait, személyi ügyeit, jogi dokumentumait, hogy meglévő engedélyünket
megőrizhessük.
Hosszúpályi adott otthont a 2015. évi regionális tájháztalálkozónak is, melynek témái a tájházak által jól hasznosítható modellértékű projektek voltak.
Berényi András polgármester úr köszöntője után felvezető előadásomban azt az
intézményfejlesztési modellt ismertettem, melyet az észak-bihari kiállítóhelyeken honosítottam meg. Ennek lényege röviden: a működési engedély megszerzésével lehetőség nyílik az állami pályázatokon való részvételre, melynek következményeként számos szakmai fejlesztés (épületfelújítás, kiállítás, kiadvány,
rendezvény) valósítható meg. Ezt követően Majnár Márta, a szövetség ügyvezető
elnöke tartott előadást a Tájházszövetség modellértékű kezdeményezéseiről, az
Év Tájháza pályázatról, a Tájházak Napjáról, a Tájházi Hírlevélről, és a regionális találkozók rendszeréről, melyek mind a tájházak fejlődését szolgálják. Sándor
Mária, a létavértesi Rozsnyai Gyűjtemény vezetője és Korompainé Mocsnik Marianna, a hajdúnánási Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény múzeumpedagógusa
pedig a kisgyűjtemények iskolai és családi foglalkozásainak és programjainak jó
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Hegedűsné Majnár Márta előadást tart a Hosszúpályiban rendezett regionális találkozón

A találkozó résztvevőinek kisebb csoportja a hallgatóság soraiban
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gyakorlatait ismertette meg a résztvevőkkel. A találkozón részt vettek a Bogdányi
Tájház, a Gálospetri Tájház, az Ottományi Kiállítóház, a Bánki Tájház (Debreceni Erdészet), a Hajdúszoboszlói Gazdaház, a Bihari Múzeum, a furtai Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület, és a Debreceni Művelődési Ház – Tímárház
képviselői, illetve a szövetség több egyéni tagja. A találkozó a helyi Bődi István
Falumúzeum megtekintésével és ebéddel zárult.
2015. évi elnökségi munkámban is igyekeztem segíteni a szövetség kommunikációját, s „Az Algyői Tájház lett az Év Tájháza” címen cikket közöltem a Magyar
Múzeumok című online folyóiratban, miután bíráló bizottsági tagként részt vettem
a pályázatok értékelésében is. Regionális tagjainkat levélben és személyesen is tájékoztattam a szövetség eseményeiről és a pályázati lehetőségekről. Különös gondot
fordítottam az EMMI Kubinyi Programjának népszerűsítésére, s külön tájékoztatókat küldtem ki a pályázatról, melyen végül is hét intézmény szerepelt eredményesen
a régióból. Ebből négy (Hosszúpályi, Konyár, Álmosd, Egyek) a szövetségtől értesülve, s a szövetség támogatásával összesen 3,8 millió forintot nyert el.
Végül pedig a 2015. év számomra egyik legnehezebb döntéséről kell beszámolnom. Ez a döntés az elnökségi tagságomról való lemondás. Nehéz szívvel fejezem be a 2012 óta, négy éve végzett szolgálatot, hisz mind szakmailag, mind
emberileg sokat jelentett számomra az elnökségi munka. Örömmel ismertem
meg a régió tájházainak vezetőit, s igyekeztem legjobb tudásom szerint segíteni
őket. Sokat tanultam elnökségi tagtársaimtól, akik barátságukkal is megtiszteltek.
Köszönöm! Életemben ugyanakkor több változás is bekövetkezett, melyek abba
az irányba tereltek, hogy a szervezeti tevékenység helyett időmet és energiámat a
gyakorlati munkára fordítsam. Azt hiszem ezzel többet használok a múzeumok és
tájházak ügyének, mint bármi mással. Jelenleg egy múzeum és három kiállítóhely
szakmai gondozását látom el évről-évre, s egyre több új megkeresés érkezik hozzám, hogy segítsek létrehozni, vagy fejleszteni egy tájházat, vagy falumúzeumot.
Én pedig segítek, mert szeretem ezt csinálni. Szeretek „terepen” dolgozni, megismerni az adott közösséget, konkrét megoldásokat, direkt fejlesztési terveket kidolgozni az egyes esetekre. Bár az elnökségből kilépek, tagságomat megtartom, s
igyekszem továbbra is segítő, hasznos tagja maradni a közösségnek!
Bihari-Horváth László
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Kiemelt események és eredmények 2015-ben
a dél-dunántúli régióban
Tájházak közül a szövetségi tagsággal rendelkezőket kísértük figyelemmel az elmúlt
év során, de segítséget nyújtottunk azoknak a kezdeményezéseknek is, melyek a
jövőben tájházat, tájszobát, helytörténeti kiállítást kívánnak létrehozni. A régió tájházai közül a legtöbben csatlakoztak a 2015. év főbb eseményeihez, melyekről az
alábbi négy pontban kívánok rövid összefoglalást adni.
1. Tájházak Napja
2. Múzeumok Majálisa
3. Regionális Találkozó
4. Felújítások, átadások, pályázatok
1. Tájházak Napja
Az országos felhívást szinte mindegyik tájház magáénak érezte, csatlakozott hozzá. A hagyományok alapján élő paraszti társadalom egyik jelentős, a tavasz kezdetének is tartott Szent György napján, amikor az egykori gazdák az állataikat először
engedték ki a legelőre (sok-sok rituális cselekmények sora közepette) napjainkban a tájházak tárják ki kapujukat, ki-ki a neki legmegfelelőbb programot kínálva
az érdeklődőknek. A baranyai, somogyi és tolnai tájházak vezetői közül hat (Báta,
Hosszúhetény, Nagymányok, Őrtilos, Szentlászló és Vörs) fényképes beszámolót is
készített a nap eseményéről a Tájházi Hírlevél számára, mely a 2015/1-es számban,
a többi régió tájházaival együtt megjelent.
Csak röviden ezekből:
Báta – XI. alkalommal rendezte meg ezen a hétvégén a „Hímes tojás fesztivál”-t.
Tojásfestéssel, egyéb kézműves foglalkozásokkal, színvonalas folklórműsorral
és a tájház kiállításaiban tárlatvezetéssel várták az eseményre érkezőket.
Hosszúhetényi Tájház – „Bújj, bújj zöld ág” címmel szervezett programot.
A tavaszi munkák közül a metszés és oltásbemutató igen népszerű volt a felnőttek körében, a népi játékok, fonalállatkák készítése, a vidám, állatos célba dobó
birtokba vétele a gyerekekre várt. A virágpalánták, friss zöldségek vására, tejkóstoló
elsősorban a lányokat, asszonyokat ejtette rabul, de az eseményen résztvevő 120
fő a nap során mindent megismerhetett és kipróbálhatott, aktív részese lehetett az
eseményeknek.
Nagymányok – a Tájházak Napja rendezvényt összekapcsolta a déli régió felnőtt
német nemzetiségi fúvószenekarok minősítő hangversenyével. Az eseményre
érkező 10 zenekar tagjait, a kísérőket, a zsűritagokat délután a tájház várta programmal.
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Tájházak Napja, Vörs, 2015. április 25.
(Fotó: Kapitány Orsolya)

A Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület műsora Vörsön a Tájházak Napján
(Fotó: Kapitány Orsolya)
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Őrtilosi Tájház – a 3 Szelence Hagyományőrző Egyesület „A régi őrtilosi lakodalmat” szervezte és rendezte meg a Tájházak Napjára. A környező falvak népdalénekes és néptánccsoportjait is bevonva,az őrtilosi lakodalom szokásaiból is felelevenítettek néhányat: a kikérést, a bekéredzkedést, a cerefa mászást, a lakodalmi ételek
beköszöntőit, a menyecsketáncot, a halál megjelenését, az itatást, a deresre húzást.
Vörsön a tájházban délelőtt tárlatvezetés volt, az udvaron kézműves foglalkozások és íjazás folyt. Délután e tevékenységeket a buzsáki Boszorkányos Néptánc
Egyesület műsora tette még színesebbé az érdeklődők számára.
2. Múzeumok Majálisán történő megjelenés
A Hosszúhetényi Tájház 2014-ben elnyerte az „Év Tájháza” díjat. Őket hívta
meg a szövetség, hogy mutatkozzanak be a Nemzeti Múzeum kertjében rendezett
országos rendezvényen. A Tájházszövet-ség sátrában ízelítőt adtak a helyi termékekből (méz, bor, lakodalmas kalács), turisztikai látványosságaikból és rendezvényeikből (kinagyított fotókkal, poszterekkel). Népviseletüket babákon mutatták
be, szőtteseikből bemutatót rendeztek a sátorban, illetve kiadványaikat és szórólapjaikat a látogatóknak kínálva hozták közelebb a hosszúhetényi emberek kulturális
örökségének egy-egy szeletét. Schunk József borász, felesége és lánya, Tíber Mihály
méhész és felesége, Krop Krisztina és Poór Gabriella a szövetség sátrában gondoskodtak a település örökségelemeinek és a tájház programjainak a népszerűsítéséről.
A Hosszúhetényi Népi Együttes és zenekara (40 fő) a színpadon néptánc és népdalkincsük sokszínűségét tárták a Múzeumok Majálisa látogatói elé.
A bemutatkozás nagyon jól sikerült, Poór Gabriella a tájház vezetője úgy gondolta, hogy sikerült Hosszúhetény iránt az érdeklődést felkelteni.

A Hosszúhetényi Népi Együttes a Múzeumok Majálisán.
Budapest, Nemzeti Múzeum, 2015. május 16. (Fotó: Poór Gabriella)
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3. Regionális találkozó
Több éves gyakorlat, hogy a dél-dunántúli régió és a német nemzetiségi tájházak
közös találkozót szerveznek. 2015. június 6-án a Hosszúhetényi Tájház adott helyet
az eseménynek, mert az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztései, az ott folyó múzeumpedagógiai gyakorlatok olyan szintre emelték a tájházat, melyek (Poór Gabriella
2013-ban elnyerte az „Év tájházvezetője”, a tájház 2014-ben az „Év Tájháza” díjat)
hiteles keretet adhattak, jó például szolgálhattak a találkozó résztvevőinek.
A Magyarországi Tájházak Szövetsége, Hosszúhetény Község Önkormányzata,
a Magyarországi Német Tájházak Szakmai Központja (Budaörs) „Tájház-pedagógiai gyakorlatok, múzeumpedagógiai útkeresés” címmel hirdette meg a továbbképző programot, melyen 41 fő vett részt. Hat előadó öt múzeumpedagógiai témát,
gyakorlatot mutatott be.
Molnár József (múzeumpedagógus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum) a „Népek,
nyelvek, kultúrák- Személyes történetek használata a múzeumpedagógiában” című
előadásában felvázolta, hogy egy fotón, egy tárgyon, egy balladán, egy személy vis�szaemlékezése, vagy egy történelmi esemény pl. kitelepítés kapcsán hogyan, milyen
módszerek alkalmazásával lehet személyessé tenni a témafeldolgozásokat, hogy az
a látogató diák csoportok számára élményszerűvé váljon.
Stepán Kata (múzeumpedagógus, Szennai Skanzen) „A múzeumpedagógia színe
és fonákja” című előadásában azokat a személyes tapasztalatait foglalta össze, melyeket szakemberként a szennai gyűjteményben eddig tapasztalt. Beszélt a múzeum és
az oktatási intézmények, az egyesületek, a magánszemélyek partnerkapcsolatának
kiépítésének módszereiről, annak nehézségeiről, sikereiről, a beindított múzeumpedagógiai programokról (pl. a múzeum oktatási helyszínként való megjelenéséről, az
iskolai rendezvényekbe való bekapcsolódás formáiról, a táborokról stb.).
Heller Anna (tanító, múzeumpedagógus, Himesháza) a népismeret tanításának
módszertani lehetőségeiről beszélt.
Jánosiné Rajnai Virág és Poór Gabriella a Hosszúhetényi Tájház múzeumpedagógiai tapasztalatait, gyakorlatait osztották meg a résztvevőkkel. Az előadások
után közös ebéd elfogyasztása után a tájház bemutatásával, a helyi muzeális értékű borbélyműhely és a Művelődési Ház időszaki kiállításainak a megtekintésével
zárult a találkozó.
4. Felújítások, átadások, pályázatok
A régióban három eseményre kaptunk meghívást, az egyik Mecseknádasdra invitált, a másik Nagymányokba, a harmadik Szakadátra.
A Magyarországi Tájházak Szövetsége meghívást kapott Mecseknádasd Önkormányzatától 2015. május 1-ére a 10 órakor kezdődő Mecseknádasdi Német Nem27
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Országos német nemzetiségi és a dél-dunántúli tájházak közös találkozója.
Hosszúhetény, 2015. június 6. (Fotó: Kapitány Orsolya)

zetiségi Tájház ünnepélyes átadására. Az eseményre a szövetség két elnökségi tagja,
Jaszmann Gariella és Kapitány Orsolya érkezett.
Dr. Wekler Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd röviden
összefoglalta az 1891-ben épült, volt Gungl-féle kocsma és a jellegzetes, faoszlopos tornácú lakóház külső felújítási munkálatait, melyet pályázati pénzből sikerült megvalósítaniuk. A helyi fúvószenekar és néptáncosok műsora színesítette a
délelőtti programot.
Szakadáton a 2015. június 27-én avatták a tájház új attrakcióját, a hangos szótárt, mely szakadáti német nyelvjárásban készült.
„A tájházban elhelyezett „audiopult” ötlete és hangzó anyagának alapja a
szakadáti származású Krémer Pétertől származik. 1979-ben négy és fél órás (magyar nyelvű) hangfelvételt készített nagyszüleivel (Eichhorn Anna, Häfner József).
Abban az évben ünnepelték aranylakodalmukat, s hosszú hónapokig készültek az
interjúra. Ők voltak akkoriban a mostani tájház tulajdonosai – az akkor elhangzott
szavaik ezzel hazatértek. Krémer Péter ötletét technikailag Reining Roland valósította meg, és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta. Az interjút 25 részre bontották, tematizálták (családi események a történelem sodrában,
hagyományok, szokások, ünnepek a faluban) és más archív anyaggal (hangfelvéte28
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lek, digitalizált fotók, dokumentumok) együtt feltették az „audiopultra”, de szinte
ugyanez az Interneten is elérhető. A szótár 500 szóból áll, helyenként a szóhoz kapcsolódó tipikus mondatokkal kiegészítve. A magyar, illetve a német kifejezésre kattintva szakadáti német nyelvjárásban hallgathatjuk meg az adott szöveget (http://
www.szakadat.fw.hu/).” írta az eseményről készült összefoglalójában Jaszmann
Gabriella, ami a Tájházi Hírlevél 2015/2 számában megjelent. Jaszmann Gabriellán kívül az eseményen Kapitány Orsolya is képviselte a szövetség elnökségét, aki
fotófelvételekkel örökítette meg az átadót.
2015. október 4-én a bukovinai székelyek letelepítésének 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében került átadásra a Nagymányoki Székely Tájház.
A tájháznak alkalmas épületet a helyi önkormányzat ajánlotta fel a nagymányoki
Székely Baráti Körnek, melynek elnöke Illés Tibor.
Az ünnepi esemény zarándokmenettel indult a bonyhádi katolikus templomtól Bartha Zsolt atya vezetésével a kismányoki katolikus templomig, ahol szentmisével folytatódott a megemlékezés. Ezután koszorúzás következett a kopjafánál,
ahol beszédet mondott Simon László Kismányok polgármestere és Asztalos Zoltán, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Az újonnan restaurált
istensegítsi feszülettel átvonultak Nagymányokra, ahol sor került a Székely Tájház
átadására, a restaurált feszület elhelyezésére a tájház kiállításában, majd megszen-

Ünneplők a hangosszótár átadásán
(Fotó: Kapitány Orsolya)
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Nagymányoki Székely Tájház átadó ünnepségén
(Fotó: Kapitány Orsolya)

telésére a 70. évfordulóra készített emlékfával együtt. A tájháznál ünnepi beszédet
mondott Potápi Árpád János államtitkár, Illés Tibor a nagymányoki Székely Baráti
Kör elnöke, valamint Karl Béla Nagymányok város polgármestere. A sportcsarnokban felszolgált ebéd után a székely csoport műsorát láthatták a meghívott vendégek. A Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségét Kapitány Orsolya elnökségi
tag képviselte az eseményen.
2015-ben a régió tájház fenntartói közül öten adtak be pályázatot a Kubinyi
Ágoston Programra, az alábbi célokkal és támogatási igénnyel, melyek közül hárman részesültek támogatásban.
Baranya megye
Hosszúhetény Község Önkormányzata
Hosszúhetényi Tájház
Cél: Helyi identitást, közösséget erősítő szerep növelése, Millenniumi rendezvénysorozat megvalósítása
Igényelt támogatás: 4 000 e Ft
Elnyert támogatás:
1 200 e Ft
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Baranya megye
Mecseknádasd Önkormányzata
Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tájház
Cél: Pajta és pince felújítása
Igényelt támogatás: 3 990 e Ft
Elnyert támogatás:
0 Ft
Baranya megye
Orfű Községi Önkormányzat
Orfűi Tájház
Cél: Tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, így különösen állandó
kiállítások megvalósítása és felújítása- Új állandó kiállítás létrehozása
Igényelt támogatás: 3 935 e Ft
Elnyert támogatás:
1500 e Ft
Baranya megye
Ófalu Község Önkormányzata
Ófalui Német Nemzetiségi Tájház
Cél: Pajta belső terének felújítása
Igényelt támogatás: 3 929 e Ft
Elnyert támogatás:
0 Ft
Somogy megye
Buzsák Község Önkormányzata
Buzsáki Népművészeti Tájház
Cél: istálló-pajta felújítása, időszaki kiállítótér és közösségi tér kialakítása
(I. ütem)
Igényelt támogatás: 3 989 e Ft
Elnyert támogatás:
1500 e Ft
A régióba összesen 4200 e Ft került fejlesztésre.
Kapitány Orsolya
elnökségi tag
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Szakmai beszámoló a Hosszúhetényi Tájház millenniumi
rendezvénysorozatának 2015. évi megvalósításáról
2015. április 25. Tájházak Napja
A Hosszúhetényi Tájház „Bújj, bújj zöld ág…” címmel szervezett programot az
állatkihajtás és a természet újjáéledése jegyében. A gyönyörű tavaszi napsütéses
időben kézművesek portékáival telt meg a tájház udvara. A vásár alatt citeraszó
emelte a forgatag hangulatát Jánosiné Rajnai Virág jóvoltából. A gyerekek Szegleti Orsolya közreműködésével fonalállatkákat készíthettek. A Tájházak Napjára
valósult meg a vidám állatos célbadobó, melyet lelkesen birtokba is vettek a nebulók. Az összegyűlt gyereksereg 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 udvarában. 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.
2015. június 26–27. Millenniumi rendezvénysorozat
Ezer év a földtörténetben elenyésző. Az emberiség történelmében sorsfordító események sokasága. Községünk életében visszatekintésre, múltidézésre, ünneplésre okot adó a Millenium. Igazi ünnepi készülődés előzte meg a júniusi jeles
napokat már a tavaszi hónapokban is. Az emlékezés méltóságát június 26-án a
Múltringató című képes olvasókönyv bemutatója, másnap Mezei Izabella remek
Krisztus szobrának felszentelése, majd az elszármazottak találkozója adta meg.
Régen Kálváriadomb volt a Kossuth utcai kőbánya helyén, Hetény vezér szobrának felállítása óta pedig egy különös hangulatú parkká vált, melynek mélye az 1000
éves jubileum alkalmából egy bronz korpuszt fogadott magába. Mezei Izabella
Ima című alkotását. A szenvedő Krisztust egy mai fiatal szobrász megfogalmazásában. A szombati avató ünnepségen Keserű Árpád fúvós kvartettje köszöntötte a
megjelenteket, majd felhangzott a Szent László kórus éneke: Ünnepre jöttünk...
A jubileumi év legnagyobb rendezvénye kezdődött ezen a szép napos reggelen.
A szónokok, Csörnyei László polgármester, Hargitai János országgyűlési képviselő,
majd az Egyházközség nevében szóló Jánosi László tanár az ünnepek, a keresztek,
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illetve az egész kereszténység életünkben elfoglalt helyéről, történelmi jelentőségéről beszéltek. Miután lehullt a lepel, Antal Géza apát úr megáldotta a keresztet,
mely egyben községünk legújabb köztéri alkotása. Tövében, jelképezve a két latort,
két emlékkő is helyet kapott, az évfordulót megörökítő dátumokkal, jelképekkel.
Falunkból elszármazott vendégeink szintén részt vettek a szoboravató ünnepségen,
majd megnézték a tájház felújított istállóját és a kultúrházban a vadászati kiállítást.
Az iskola aulájában Dallos Nándorné – Nemes János portréja előtt – megható szavakkal emlékezett meg egykori tanítójáról, kollégájáról, településünk kiemelkedő
személyiségéről, majd Nemes János unokájával, Nemes Csabával elhelyezték a
festmény alá a Baráti Kör koszorúját. Nádor Rudolfné bemutatta a közgyűlésnek
a Múltringató c. képes olvasókönyvet, és Pesti János Hosszúhetény nyelvi kincseiről című munkáját. A közgyűlés közös énekléssel, majd egy finom ebéddel zárult.
A rendezvény jó alkalom volt arra is, hogy találkozzanak az egykori osztálytársak.
Két évfolyam is rendezett osztálytalálkozót ezen a délutánon: a 2000-ben, illetve az 1953-ban végzettek. A délután érkező elszármazottakkal együtt, 121 egykor
volt hetényi látogatott el a falunkba. Délután kulturális programmal folytatódott
a jubileumi esemény. A színpadon először a Grimaszk Színház, Ördöngős Jankó
című, rendkívül humoros, interaktív bábjátéka szórakoztatott kicsiket és nagyokat,
majd a helyi amatőr előadók zenés produkciói következtek. A fellépések sorát a
Rokokó Rosé lányokból álló helyi rock zenekar koncertje zárta. Az est díszvendége a Pécsváradi Big Band volt, akik népszerű slágerek feldolgozásával teremtettek
fergeteges hangulatot. Wagner József karnagy az ezer éves szomszédvár üzenetét
tolmácsolva, meghívta a hosszúhetényieket Pécsvárad augusztus végi ünnepségére. A tartalmas hétvége huszonkét órakor 20 perces tűzijátékkal, majd a JOKER
együttes hajnalig tartó báljával ért véget.
2015. augusztus 23. Népviselet Napja
A Hagyományőrző Egyesület augusztus 23-án tartotta megemlékező rendezvényét. Az emléknappal egyrészt tisztelegtek elhunyt hagyományőrző elődeik
előtt, másrészt ezzel is szerették volna ráirányítani a figyelmet a helyi népviselet
értékeire. A szentmise után szokásosan táncra perdültek a népviseletben érkezők,
majd közös fotón örökítették meg az eseményt. A beöltözötteket az egyesület
tagjai, a saját maguk készítette házirétessel vendégelték meg a tájház udvarán.
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Hosszúhetényi szőttesek és viselet

2015. szeptember 19–20. Kulturális Örökség Napjai
Szeptember 19–20.-ai hétvégén ismét országos programhoz kapcsolódott tájházunk. A Kulturális Örökség Napjai hétvége témája idén „földbe zárt kincseink”
voltak. Erre a hétvégére tervezett VIII. Üveges Hétvégéhez kapcsolódva így az üveg
körül forgott a tájház udvarán minden interaktív foglalkozás. A gyerekek hallhattak
az üvegművesség rejtelmeiről, annak Kelet- Mecseki hagyományairól. Az interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás előkészítését és lebonyolítását Jánosiné Rajnai
Virág végezte. Kertészfi Ágnes üvegművész rendelkezésünkre bocsátott alapanyagokat: színes üvegdarabokat és üveglapokat – így üvegkép alkotásra is lehetőség
nyílt. Az átlátszó üveglapokra színes üvegcserepeket ragaszthattak a gyerekek.
Az üvegkép készítését, színek összeállítását nagy türelemmel rakták össze a nebulók. A program délelőttjén az üveggyöngyfűzés és az üvegfestés is szerepet kapott.
Az üvegesek jelét majdnem mindenki ráfestette a kis munkájára. A délelőtti üveges
program sok kisgyerekes családot (kb. 100 fő) csalt a tájház udvarára.
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Üvegfestés és gyöngyfűzés a tájház udvarán

Lányok a munkáikkal

2015. október 4. Hetényi Szüret
A szabadtéri rendezvények sikere nagyban múlik az időjáráson, fokozottan igaz
ez egy olyan eseményre, mint a szüreti felvonulás. Ilyenkor a népviseletek miatt még
inkább fontos, hogy száraz idő legyen. A meteorológiai előrejelzések nem voltak bíztatóak szeptember utolsó szombatjára. A tervezett napon a hűvös idő és a szitáló eső
arra késztetett minket, hogy a korábban kitűzött első napra, október 4-re tegyük ezt
a hagyományos programot. Csak a bál került megrendezésre az eredeti időpontban.
A JOKER együttes zenéjére jót mulattak a bálozók (közel 250 fő). A felvonulás a következő vasárnapon valósult meg, barátságos időjárás közepette. A fiatalok délelőtt
szőlőágakkal és szőlőfürtökkel díszítették a mozi udvarán felállított lugast, délben a legények már a színes szalagokat kötözték a kocsikra. A menet először Radó Gáboréknál
állt meg, hogy Kata, a Bíróné csatlakozhasson a felvonulókhoz. A nyolc fogatból, tíz
lovasból álló menet rendre végigjárta az útvonalat, melynek során 17 csőszlányt kértek ki és táncoltattak meg a legények. A lovas-fogatos felvonulás alatt a kopjafánál már
készülődött Figura Ede előadóművész, hogy a menettáncra gyülekező gyerekeket és
szüleiket zenés bábműsorával szórakoztassa. A fogatok beérkezését követően hagyományosan menettánccal vonultak a fiatalok és a hozzájuk csatlakozó kis táncosok a
mozi udvarára egy kis szőlőlopásra. Az elhalasztott Hetényi Szüret idén ugyan két
részletben zajlott le, de a résztvevők (7–800 fő) jókedvét ez nem befolyásolta.
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2015. október 11. Hosszúhetény bemutatkozik a Zsolnay Kulturális Negyedben
A jubileumi év harmadik nagy rendezvényéhez október 11-én érkeztünk el.
Reménykedve a kellemesen napsütéses őszben, a Zsolnay Kulturális Negyed-béli
egész napos programunkat a Pirogránit udvar kulisszái közé képzeltük el, igazi falusi vásári hangulattal, zenével, tánccal, sokféle portékával, kóstolókkal, a gyerekeknek kézműves foglalkozásokkal. Mindezt azért, hogy bemutassuk 1000 éves községünket, természeti, gasztronómiai, kulturális értékeinket a pécsi közönségnek.
Talán az ősz – beleértve a novembert is – leghidegebb napja volt ez a vasárnap.
A rossz idő ellenére akik eljöttek, nagyon jól érezhették magukat! És hogy miért
volt ez mégis egy nagyszerű nap? Talán mert mindenki ki akart, és ki is tett magáért, mert valamennyi értékünket egyszerre és együtt vonultattuk fel, egy pezsgő
kavalkádban. A hangulathoz hozzájárult a különleges helyszín is, a régi gyárépület,
a kémény az udvaron, még ha csak bentről láttuk is. A műsort eleve az E78-as épület
színháztermébe, a Hetényi 7-ek kiállítását a mellette lévő „kemence” köré, a művészeti iskolások tárlatát és a településtörténeti kiállítást pedig az előtte lévő fogadótér
falára és elé terveztük. Az eső miatt viszont a kézműves foglalkozások is ebbe az
előtér-kávézóba, a vásárosok pedig az emeleti nagyterembe szorultak.Az épületbe
belépve kézműves bemutatók fogadták a látogatókat. Buzsik Magdi a tojáshímzés,
Strung Gyuri bácsi a klumpafaragás fogásaiba avatta be az érdeklődőket. Beljebb, a
kávézóban, a tájház múzeumpedagógusai és az óvoda pedagógusai ötletesnél-ötletesebb játékokkal kötötték le a gyerekek figyelmét. Az emeleti terem közepét szintén az óvodai játszóház foglalta el. A vásárban, a hetényi kézműves termékek széles
körét láthatták és kóstolhatták meg a látogatók. A falusi vendégfogadók saját főzésű
lekvárokat, medvehagymás zsíros kenyeret kínáltak házikenyérből és Hetényi Harmat szódavízzel. A Schunk- és Szabó Pince borait Gruber József, saját mézeit Tíber
Mihály, lekvárjait, szörpjeit Halmai Erika kóstoltatta.
A kézművesek közül Ruder Éva, Neukirchner Andrásné, Máté Szilvia, a Czipó
házaspár, Kernya Róbertné, Tóth Tímea, Marton Ferenc és Szilárd Ferencné hozta el munkáit a vásárba. Vendéglátóhelyeink szórólapjaikkal jelentek meg. A vásárt
Fledrich Ádám harmonikamuzsikája és Pikó Tibor (Csepettó) gitárzenéje tette
még hangulatosabbá. A program hivatalos megnyitóját délután kettőkor fúvószenekarunk megszólalása jelezte. Dr. Csörnyei László polgármesterünk bevezetőjét
követően dr. Girán János Pécs alpolgármestere nyitotta meg a Hetényi 7-ek képzőművész csoport és a Hosszúhetény településtörténet kiállításait. A Borsi Lakatos
László, Deák Zsuzsanna, Gelencsér János, Heritesz Gábor, Ilovay Zsuzsanna, Kaáli
Nagy Zsombor, Marsai Ágnes és Molnár Sándor alkotásait bemutató tárlat egy hétig volt látható a Negyedben. Nyolc tabló készült Hosszúhetényről a jubileumi év
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emlékére. Ezen az ünnepi hétvégén nézhette meg először a közönség azt a nyolc
darab 80×200 cm-es roll up-ot (kihúzható, vászonra nyomtatott tabló). Csizmadia László grafikus által formába öntött egyes témakörök rendkívül szépen, rövid
szöveggel és sok-sok archív, illetve mai fotóval mutatják be a római villa és a Zengővár történetét, falunk természeti környezetét, történelmét, gazdálkodását, népi
kultúráját, oktatását, egyesületi életét, turisztikai látványosságait, valamint a Zengő
vidék üveghutáit.
A három órakor kezdődő gálaműsorban – zsúfolásig megtelt, 300 ülőhelyet befogadó rendezvényteremben – léptek fel a hetényi előadók és művészeti csoportok.
A műsor háziasszonya, bemondója – az immár hosszúhetényi lakos – Fábián Mária volt, akinek kellemes orgánuma ismerős lehet a pécsi rádióból, ill. a TV körzeti stúdiójából. Az óvodások nyitották meg a műsorfolyamot, majd a Kispévönye
együttes népdalcsokra következett. Az alapfokú művészeti iskola tanárai egy-egy
komolyzenei darabot adtak elő. A színvonalas összeállításban Ádám Krisztina és
Bajic Ágnes fuvola-zongora kettősét, Szőke Szilvia zongora játékát és Rábai KatalinBosnyákMálna-Piffkóné Illési Erzsébet brácsa-hegedű-zongora trióját élvezhette a
közönség. Kruzsely Pálma szólója, a Pévönye népdal összeállítása és a Somkerék
zenekar táncdallamai adták még a műsor első részét.
A második rész a Népi Együttes „Mikor engöm vizitáltak” című műsorával kezdődött, majd a Daloskör lépett színpadra Detrich Pálné vezetésével. Bojtos Dalma
magával ragadó versmondása után Jánosi Emőke és Bartalovics Zsófia népdalkettőse következett. Az iskolás táncosok Gunszt Andrea három koreográfiáját mutatták
be. A legfiatalabbak, Lázárné Szabó Emese betanításában, a Siess libám című népi
játékot, a nagyobbacskák a Vigyázók, az ifik pedig az Örökség című összeállítást
adták elő. A táncszámok között Takács Judit 4. a osztályos tanuló Nógrádi Gábor
„Papagáj” című meséjét mondta el, mellyel az előző tanévben első helyezést ért el a
mesemondó versenyen. Idén lenne 90 éves a Népi Együttes egykori vezetője, Kaszás János. Tiszteletére az egyik legsikeresebb összeállítását, a Hetényi vígságokat
mutatta be utolsó számként az együttes. A gálaműsor végén, valamennyi szereplő és
a közönség, a Zengő fölött vékony burut nagyra jár kezdetű hetényi népdal átköltését énekelték el közösen: Zengő alatt van egy falu, de szép táj, megszereti, aki egyszer arra jár. Hosszúhetény faluja a mi hazánk, ha teheted, látogass el mihozzánk!
Az egész napos programot este a hetényi kötődésű Rokokó Rosé koncertje zárta, melynek első felében a legfiatalabb hetényi rock banda a The Four Keys is bemutatkozott.
A színvonalas program 120 résztvevő-közreműködővel és a mostoha időjárás
ellenére is 5–600 fő nézőközönséggel valósult meg.
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Hosszúhetény történetének bemutató tablói a Zsolnay Kulturális Negyedben

A Zsolnay Negyed színpadán a gyermektánccsoport
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A Zengő Óvoda és a tájház játszóháza a Zsolnay Negyedben

2015. november 27–28. Adventi készülődés
A tájház közösségi térré alakított istállója idén is helyszínt adott a karácsonyi készülődésnek. November 27 – én délután és 28-án délelőtt – advent első vasárnapja
előtti pénteken és szombaton – gyerekek és családok készítették el adventi koszorúikat a tájházban. A karácsonyi zene és a hóesés is meghitt hangulatot teremtett az
autentikus környezetben.
2015. december 6. Betlehem kiállítás
Szent Miklóshoz – templomunk védőszentjéhez – kapcsolódva zajlottak a hagyományos Miklós napi programok december 5-én és 6-án. E hétvége vasárnapján
nyílt meg az időszaki Betlehem kiállítás a tájház istállójában. Az óvodások és óvónőik által készített csodálatos Betlehemek sokfélesége és sokszínűsége lenyűgözte
a közönséget. A kiállítás kiegészítéseként, a tájház konyhájában, karácsonyi asztal
idézte fel az egykor volt ünnep hangulatát. A program sok érdeklődőt vonzott ezen
a napon a tájház portájára, közel 150 ember tekintette meg a megnyitó napján a
kiállítást, és 300 látogató a karácsonyi ünnepek előtt.
Poór Gabriella
Hosszúhetényi Tájház vezetője
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Bemutatkozik a Tájházszövetség új elnökségi tagja
Tizenöt év pedagógus munka után –
néprajzos végzettséggel – kerültem a
múzeumok, tájházak világába.
A szakmát Nyíregyházán a Sóstói
Múzeumfaluban szerettem meg, ahol
nagyszerű légkörben, rendkívül magas szintű munka folyt a látogatók, a
múltat felfedezni vágyó felnőttek és
gyermekek örömére. Utazó muzeológusként több hajdú-bihari településen (Hajdúhadház, Téglás, Létavértes,
Hajdúsámson, Püspökladány, Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu, Hajdúnánás)
dolgoztam, sőt a megyehatárán túl is:
Tiszaszederkényben. Etnográfus-múzeumpedagógusként vettem részt egyegy projekt tervezésében, megvalósításában.
A Bihari Múzeum szakmai vezetőjeként 2016 februárjától dolgozom. TerüKorompainé Mocsnik Marianna
leti múzeumként a járásunkhoz tartozó
21 település munkáját segítjük kiállításokkal, programokkal, szakmai tanácsadással a gyűjtés területén, valamint a tájházak, néprajzi gyűjtemények gondozását, kialakítását.
Reményeim szerint a megtisztelő megbízatást eddigi tapasztalataim, a tájházakkal, gyűjtőkkel már meglévő jó kapcsolataim és a néprajz iránti őszinte elkötelezettségem fogja segíteni.
Korompainé Mocsnik Marianna
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Jegyzőkönyv
Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2016. június 7-én (pénteken) 10.00 órától tartottunk Budaörsön, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
tárgyalójában.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Danter Izabella, Bajnóczy-Kovács Edina, Szonda István és Andó György; valamint a Felügyelő
Bizottság tagjai közül dr. Vígh Annamária, Dobosyné Antal Anna és Páll István.
Köszöntő: a jelenlévő elnökségi tagokat dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte,
majd átadta a szót Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnöknek, aki ismertette,
hogy az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban hét jogi-, valamint három magánszemély jelezte csatlakozási szándékát a szövetséghez.
Jogi tagként: a pázmándi, a kétegyházi, a csökmői, a markazi, a sellyei, a
zalaszántói és az oroszlányi tájházak.
Egyéni tagként: Pálfi István Gyékényesről, Kovács Dezső Zalaszentgyörgyről és
Tóth Béla Zsolt Monorierdőről.
Az elnökség meghallgatta az ügyvezető elnök tolmácsolásában a csatlakozni
kívánók rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta a tagfelvételi kérelmeket.
Harmadik napirendi pontként az elmúlt hónapokban megvalósult regionális
találkozók, tájházi műhelyek értékelése történt meg az elnökségi tagok közreműködésével.
– Horváth Attila: Peresznyén valósult meg május 4-én Tájházi Műhely, melynek
a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye adott otthont. A regisztrált
résztvevők száma 21 fő volt, ők leginkább horvát nemzetiségi tájházakat képviseltek, ill. a Nyugat-dunántúli régióból érkeztek, visszajelzéseik szerint mindan�nyian sokat tanultak mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozásokból.
– dr. Bereczki Ibolya: a NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma támogatásával sikerült a műtárgyvédelem témakörében egynapos szakmai programot
megvalósítani. Három nemzetiség szerepelt a pályázati anyagban, a horvát, a
szlovák és a német, ezek közül az első kettő valósult meg májusban, a sombereki német szakmai napra szeptemberben kerül sor. Cél volt, hogy egy struktúra
szerint épüljön fel mind a három alkalom, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum szakemberei, restaurátorai tartották az elméleti képzést, ill. végezték a
gyakorlati oktatást.
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– Andó György: ugyanebbe a sorba illeszkedett a szlovák tájház vezetők számára Sámsonházán rendezett Tájházi Műhely. Nagyon jók voltak mind az előadások,
mind a résztvevők tapasztalatai. Négy megyéből, főleg Pest megyéből, összesen 12
településről jelentek meg résztvevők. Azóta már újságcikk is jelent meg a Ludové
Noviny c. nemzetiségi lapban az eseményről.
– Berecz Lászlóné: a munkaterv szerint június 10-én valósult volna meg Hollókőn az Észak-magyarországi találkozó, az összesűrűsödött teendői miatt nem tudta
megszervezni, november 18-án fogják pótolni.
– Czeglédi Ákos: a májusra tervezett időpont helyett szeptember 2-án, Tordason
rendezik meg a regionális találkozójukat. Témaként a tájháznak helyet adó épület
tárgykörét, valamint a muzeológiai szakszolgálatot jelölik meg.
– Korompainé Mocsnik Marianna: berettyóújfalui helyszínnel, Bojtra, Csökmőre,
Biharkeresztesre tervezett kitekintéssel október 21-re tervez regionális találkozót,
témaként a kiadványokat helyezve középpontba.
– Dr. Bereczki Ibolya: a sombereki helyszínen szerencsés lenne filmen rögzíteni
az előadásokat, ill. a gyakorlati oktatást, s ezeket online felületeken témánként részleteiben közzétenni.
Javasolja, hogy a következő évben a NEA szakmai pályázaton egy kishatár-menti tájházi műhelyt lenne szerencsés megvalósítani, középpontjában a tájház épülete,
kiválasztása, szakszerű felújítás, hasznosításhoz kapcsolódó új funkciók és terek kihasználása, állagvédelem és felújítás.
Negyedik napirendi pontként a Tájházak Napja, valamint a Múzeumok Majálisán
történő részvétel értékelése történt meg.
– Hegedűsné Majnár Márta elmondta, hogy a Tájházak Napjához idén 51 helyszín csatlakozott.
– Dr. Bereczki Ibolya: a Magyar Turizmus Zrt. a „Kóstolj bele a tavaszba” c. kampánya részeként tartott sajtótájékoztatóján kiemelten kezelte a Tájházak Napját –
a központi kommunikáció szerepe nagyon meghatározó. 2016-ban új szereplők is
beléptek, új ötletek is előkerültek, a teljes program naprakészen felkerült a honlapunkra, a Facebook oldalunkra.
Kérte az elnökséget, hogy segítsen a tematizálásban, a központi helyszín kiválasztásában, megfelelő partner találásában.
– Hegedűsné Majnár Márta a Múzeumok Majálisáról összegzésként megfogalmazta, hogy Algyő és Felpéc aktív közreműködésével jelent meg a szövetség a Nemzeti
Múzeum kertjében rendezett majálison. Az Algyői Tájház csapata Izbékiné Cseuz
Gabriella vezetésével nagyon gazdag programot állított össze, a szombati napon a jelenlétük rendkívül intenzív volt, a sátorban folyamatosan fogadták a hozzájuk érkező
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nagyszámú érdeklődőt. A vasárnapi bemutatkozásunkat a Felpéci Tájház segítette
Dombi Alajosné koordinálásával. Ők kisebb létszámmal érkeztek, talán a látogatók
száma is kevesebb volt, de ezen a napon is tisztes helytállást biztosítottunk.
– Dr. Bereczki Ibolya: a következő évben leszünk 15 évesek, ekkorra molinókkal, rollup-pal is szükséges készülnünk, hogy látványosabban is megmutathassuk magunkat.
Az ötödik napirendi pontban a Kubinyi Ágoston Program 2016. évi tapasztalatait
foglalta össze dr. Bereczki Ibolya elnök.
– Dr. Bereczki Ibolya: a korábbi évek gyakorlata ismétlődött, nem sikerült a beadási határidőt megnyújtani, ugyanakkor a felkészülés nagyságrendekkel jobban
alakult. Szinte minden megyéből volt részünkről pályázó, arányaiban is nagyon szép
eredményeket értek el a tájházak. A kategóriánkban az összeget tekintve háromszoros volt a túlpályázás, de leginkább azok estek ki a tájházak közül, akik nem tagjai
szövetségünknek, így nem voltak kötelezettek a támogató nyilatkozatunk beszerzésére. Javasolta, hogy a következő évben is szervezzünk felkészítést, szorgalmazzuk
azt, hogy a pályázók vonjanak be mind a tervezésbe, mind a megvalósításba néprajzos szakembert. A jelenlegei ígéretek szerint várhatóan lesz folytatása a Kubinyi
programnak 2017-ben is.
A hatodik napirendi pontban az „Év Tájháza” pályázati felhívás egyeztetése történt meg.
Az elnökség arról döntött, hogy a legközelebbi hírlevélbe kerüljön be a felhívás,
ill. a honlapon is tegyük közzé. A következő határidők legyenek az irányadók:
– benyújtási határidő: augusztus 19., péntek,
– eredményhirdetés: október 7., az országos találkozó helyszínén.
A zsűrizést szeptember 5–7. között kellene megvalósítani. Dr. Bereczki Ibolya javasolta a távollévő Szonda Istvánt megkérdezni, hogy vállalja-e idén is a bírálatban
történő közreműködést, a jelenlévők közül Andó György és Korompainé Mocsnik
Marianna jelezték, hogy készek a zsűrizésben történő személyes közreműködésre.
A szakmai bírálatot követően a szeptember 9-i, egri elnökségi ülésen születik
meg a döntés.
Dr. Bereczki Ibolya kérte, hogy az elnökség tagjai a saját régiójukban ösztönözzék a pályázást, figyelve arra, hogy a jelentkezők feltétlenül rendelkezzenek megfelelő működési engedéllyel.
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A hetedik napirendi pontban a XIV. Országos Tájháztalálkozó szervezésének
állásáról hangzott el tájékoztató dr. Bereczki Ibolya elnöktől és Hegedűsné Majnár
Márta ügyvezető elnöktől.
A februári elnökségi ülésen született döntés az idei időpontról és helyszínről,
azóta sikerült összeállítani az október 6-8. között Vasváron és Oszkón rendezendő
találkozó programját, időközben az NKA-hoz pályázat benyújtására is sor került.
Az előadók felkérése folyamatban van, a házigazdákkal a helyszínek személyes megtekintését, a tervezett tanulmányi út leegyeztetését, a részletek tisztázását az elnök
és az ügyvezető elnök az elnökségi ülést követő délután és szombaton tervezi.
Az „Egyebek” napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya elsőként arról tájékoztatta
az elnökséget, hogy az elmúlt héten a parlamentben tartottak nemzetiségi napot,
melynek fővédnöke a köztársasági elnök volt, az eseményt Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg. Itt tartott a nemzetiségi tájházakról prezentációt, melyben a szlovák és a német tájházak esetében markáns képviseletéről
beszélhetett, megemlítve természetesen a horvát tájházakat, valamint a két román,
a két cigány és az egy szlovén tájház jelenlétét is.
Az elnök asszony tájékoztatást nyújtott arról is, hogy a következő évi központi
költségvetésben a Magyar Tájházak Központi Igazgatósága létrehozására 20 + 20
millió Ft szerepel. Az elmúlt évi májusi egri elnökségi ülésen kezdtünk el egy fejlesztési tervet kidolgozni, ezt dr. Cseri Miklós elfogadta és továbbította a döntéshozók felé. A következő hónapokban kell a megvalósítási tervet kidolgozni. Négy
fős igazgatóság jöhet létre tanácsadási, szakértői, képzési szerepkörrel. Ehhez kapcsolódva említette, hogy a népi műemlékvédelem ügye országos szinten nem megoldott. A szövetségünk struktúráját a program nem fogja befolyásolni, ugyanakkor
természetesen lesznek találkozási pontok. A fejlesztésben, a kapacitásbővítésben
számítanak elsősorban ránk.
Információt kapott az elnökség dr. Bereczki Ibolyától arról is, hogy nemsokára indul a Múzeumok Mindenkinek program folytatása, ebbe „Tájházi Akadémia”
típusú képzést is beterveztek.
Szeptember 26-án lesz a Múzeumok Őszi Fesztiváljának a megnyitója, ezt követően
Szolnokon lesz múzeumi kiállításrendező képzés, melyen max. 15 fő képzését tudják
biztosítani. A MOKK honlapján található a részletes felhívás. Ahol nagyobb tájház,
gyűjtemény van, ahol rendszeresen rendeznek kiállítást, oda ajánljuk ezt a lehetőséget.
Dr. Bereczki Ibolya megosztotta az elnökséggel a Jósvafői Tájház sorsának alakulásáról rendelkezésére álló információit is: az épület és a tárgyak állapota sokat
romlott az elmúlt év óta, a pályázatot benyújtó alapítvány várhatóan június végén
veheti át a működtetést.
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Elhangzott továbbá az is, hogy a Skanzen a debreceni egyetemmel konzorciumi
együttműködésben kezdte meg az I. Világháború adatolását, összegyűjtését és közzétételét egységes szempontrendszer alapján, amely a tájházakra is kiterjed.
Dr. Bereczki Ibolya emlékeztette az elnökséget a június 7-én megjelent
Hungarikum Pályázatra is, hangsúlyozva, hogy mi mint Tájházszövetség az első
támogatási témában – magyar nemzeti értékek elkövetkezendő generációk számára
történő továbbadása – pályázhatnánk a győri Hild József Szakközépiskolával.
Végezetül kérte, hogy az elnökség kezdjen el gondolkodni a következő
évről, a 15 éves évforduló megünneplésének lehetőségeiről, majd bezárta az
elnökségi ülést.
Az elnökség nevében ezúton is köszönetét fejezi ki a házigazda Jakob Bleyer
Helytörténeti Gyűjtemény munkatársainak, kiemelten Jaszmann Gabriella elnökségi tagunknak a szíves fogadtatásért és a bőséges vendéglátásért.
Készítette:

Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök

Noszvaj, 2016. június 27.
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Tájházak regionális találkozója Biharkeresztesen
Ablak a világra
Milyen a tartalmas kiadvány? Gyerekeknek vagy felnőtteknek, turistáknak vagy
a szakmának, esetleg az oktatás színesítéséhez készüljenek az irkák, leporellók,
füzetek, kalauzok? Mi érdekli a mai látogatókat egy tájházba betérve? Fel tudja venni a versenyt egy kiadvány a hűtőmágnesekkel? Kell egyáltalán versenynek lennie a tárgyak és az írásos értékek között? Ezekre a gyakorlati kérdésekre
keresték közösen a választ a Kelet-Magyarország különböző településeiről érkező tájházvezetők és a szakemberek 2016. október 21-én a Bihari Múzeumban a
Magyarországi Tájházak Szövetsége Regionális Találkozóján. Muraközi István
polgármester úr köszöntője után dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke
Tájházi kiadványkörkép címmel tartott előadást, kiemelve a változatos formájú,
tartalmas kiadványok jelentőségét. Dr. Páll István a nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu, Pató Mária a szolnoki Tabáni Tájház és dr. Szonda István a Gyomaendrődi
Tájház tapasztalatait összegezte kiadványaik tükrében. Haraszti Gábor, a Tájak
Korok Múzeumok Egyesület elnöke a turisták oldaláról közelítve, a TKM Kiskönyvtár sorozatát mutatta be. Kolozsvári István és dr. Krajczárné Sándor Mária
az egykori Bihar vármegye területén található hazai és határon túli tájházakról
készült tablósorozat és kiadvány bemutatására vállalkoztak, kiemelve a 10 évvel
ezelőtt készült anyag jelentőségét és korszerűsítésének szükségességét. Biharban
jelképesen kitártuk ablakainkat a világra, és a találkozó résztvevőinek a szakmai
előadások után megmutattuk értékeinket: a Marosán György és felesége, Judit
által vezetett Csicsóka Tájházat Biharkeresztesen, valamint Z. Nagy Tibor, felesége és a helyi hagyományőrző egyesület által működtetett Örökségünk Házát
és a tájházat Csökmőn. A szíves fogadtatás, a tartalmas előadások, a gondozott
tájházak, Nagy András Balázs és bandájának hajdúsági és katonadalai, valamint
a finom falatok emlékezetessé tették minden vendég számára a Biharban töltött
őszi napot.
Korompainé Mocsnik Marianna
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Regionális találkozó a Bihari Múzeumban (hallgatóság)

Tájházas kiadványkörkép - Dr. Bereczki Ibolya előadása
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A Sóstói Múzeumfalu múzeumpedagógiai kiadványai – Dr. Páll István előadása

A Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtárát bemutatta Haraszti Gábor
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Portaszemle a Csicsóka Tájházban Biharkeresztesen (állattartás)

Nagy András Balázs és zenekara a Csökmői Tájházban
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A Bihari Múzeum Baráti Köre kiadványai
A Bihari Múzeum mellett működő legrégebbi civil szervezet a Bihari Múzeum Baráti
Köre, amely 1975 óta segíti az intézmény munkáját. 1991-ben a szervezet közhasznúvá válásával mód nyílt pályázati forrásokkal is támogatni a múzeum tevékenységét.
2006-ban jelent meg Kolozsvári István: Népi építészeti emlékeink esélyei és lehetőségei – Tájházak Biharban c. tanulmánya, a Bihari Múzeum Évkönyve X–XI.
kötetében. Ez az összefoglaló adta az ötletet, hogy egy olyan kiadványt készítsünk,
amely bemutatja a történeti Bihar vármegye területén található tájházakat, kiállítóhelyeket, emlékházakat. Végül a Biharország kincsei sorozat első részeként 2009ben készült el a Bihari tájházak és killítóhelyek első kötete a Nemzeti Kulturális
Alap, Ismeretterjesztés és Könyezetkultúra Kollégiumának támogatásával. Ebben,
a mai Magyarországon fekvő 22 település, 28 kiállítóhelye szerepel. A következő
kötet 2010-ben került kiadásra, a történeti Bihar vármegye ma határon túlra eső
terüleréről 10 település, 14 kiállítóhelyével. A 2. rész a Nemzeti Civil Alapprogram magyar–magyar határon átívelő együttműködésre kiírt pályázat keretében, a
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság közreműködésével valósult meg. Mindkét kötetben a kiállítóhelyek magyar, illetve rövid angol és roman
nyelvű ismertetése és Bogya Pál fotográfus színes felvételei mellett információsblokk
szerepel, elérhetőséggel és településtérképekkel. A kiadványokat a kiállítóhelyeken,
tájházakban terjesztettük, megvásárolható volt a Bihari és a Déri Múzeumban is.
Egy-egy példányt juttattunk belőle a környék települési és iskolai könyvtárainak is.
A kötetek képeiből a Bihari Múzeumért Alapítvány támogatásával elkészült egy
tablókiállítás is, melyet az eltelt hat év alatt tíz (környékbeli és határon túli) helyszínen láthatott a közönség. A tárlatban igyekeztünk nyomon követni a változásokat:
szerencsére több kiállítóhely nyitotta meg kapuit Biharban, a határ mindkét oldalán, amelyek a vándorkiállításban már helyet kaptak.
A Biharország kincsei sorozat II. kötetének előkészítésekor, az adatgyűjtés és a
fotózáskor találkoztunk az igénnyel, ami az érsemjéni Kazinczy Ferenc-, Fráter Lóránd- és Csiha Kálmán Emlékház gondnokában, Csorba Sándor települési kulturális
menedzserben merült fel egy kiállítás ismertető kiadvány elkészítésére. Ebben volt
partner a Bihari Múzeum Baráti Köre, így 2009-ben, szintén pályázati támogatásból, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság együttműködésével
jelenhetett meg az Aranygyökerek főcímet viselő füzet 1000 példányban. A konferencián jelen volt a kiállításvezető szerzője, Csorba Sándor is, aki elmondta: a kiadványt azóta bővített formában újra megjelentette a település. Továbbá bemutatta a
partiumimuzeumok.ro internetes oldalt is.
Kolozsvári István és Dr. Krajczárné Sándor Mária
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Tájak-Korok-Múzeumok
Köszönöm a meghívást. Egyesületünk nem a múzeumi, a gyűjteményi oldalt, hanem
első sorban a látogatókat, a nagyközönséget képviseli, több ezer tagja a kíváncsi, országjáró kirándulókból áll.
Az 1970-es évek közepén, állami szinten határozták el, hogy népszerűsítik az országjárást, felhívják hazánk kulturális értékeire a polgárok figyelmét. Összeállítottak egy kb.
1500 helyszínt tartalmazó listát a látogatható természeti, műemléki, muzeális értékekről,
gyűjteményekről. Mindegyik kapott egy sorszámot, a listát katalógusba foglalták és több
tízezer példányban terjesztették. A bejárat mellé felhívó tábla került a mozgalom logójával,
a pénztárhoz pedig egy emblémás bélyegző a négy karakterből álló sorszámmal. Ezzel a
bakancsos turisták teljesítménye méréséhez hasonlóan a kulturális túrázás teljesítményét
is mérhetővé tették: pecsétgyűjtő lapokkal kirándultak az ezres nagyságrendben kiránduló családok, kollektívák, s gyűjtötték a bélyegzéseket. A játék ma is folyamatos, tízezrek
szerezték meg – akár többször is – a bronz-ezüst-arany fokozatot 1977-től napjainkig.
Több helyen időközben cserélnünk kellett az elkopott bélyegzőket. A mozgalom 1985ben egyesületté szerveződött, 1998 óta közhasznú minősítésünk van.
A kirándulók kívánságára, dr. Zákonyi Ferenc javaslatára indult meg 1979-ben segítőtársként a Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára. Zsebben hordható, térképes, alaprajzos, fényképekkel illusztrált, népszerű ismeretterjesztő kis kötetei hasznosak az országjáró kirándulás során. Egyrészt nem kell vastag útikönyvet hurcolni magával a turistának,
másrészt nem kell előtte könyvtárba mennie, hogy egy több száz oldalas szakkönyvből
keresse ki az őt érdeklő anyagot. Kiskönyvtárunk már a 841. kötetnél tart, némelyik több
kiadást is megélt, s idegen nyelvekre is lefordították.
Javasoljuk a tájházaknak, jelentessenek meg velünk a TKM Kiskönyvtár sorozatban
füzetet a bemutatóhelyükről. Az országos sorozat egyrészt reklámértékű, felhívja a tájházra
a figyelmet, másrészt jelentős árrést hoz az árusítása, mert az akár csak kb. 270 ezer forintos
költségével szemben az elérhető bevétel 6–700 ezer Ft, azaz a bekerülési érték több mint
kétszerese. Egyszeri kiadással tehát a kifogyáskor újranyomtatásra is bőven fedezetet nyújt.
Előállítása alig kerül többe, mint egy szórólap, azt elkeverik, ezt megbecsülik, a
könyvespolcra teszik, mert pénzt adtak érte. Olcsó, hasznos ajándék a kirándulóknak
is, mert segítségével könnyen felidézhetik a kirándulás során a tájházban látottakat.
Nyilván a könyv szövege az illető település pármondatos bemutatásával indul, a végén
pedig a hasznos információk kerülnek megadásra. Színes, informatív, nívós kivitelű kiadványunk alig kerül többe a látogatónak, mint egy átlagos hűtő mágnes. A kiránduló
kisdiák is megengedheti, hogy az osztálykirándulásra kapott zsebpénzéből vegyen és
vigyen egyet ajándékba.
Köszönöm, hogy meghallgattak! Elérhetőségeinket a kiosztott mintafüzetekben,
kártyanaptárunkon és névjegyemen megtalálják.
Haraszti Gábor
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület elnöke
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Hírek
Kitűntették az Algyői Tájházat
Az „Év Múzeuma” bíráló bizottság elismerő oklevelét érdemelte ki az Algyői Tájház (vezetője Izbékiné Cseuz Gabriella), újszerű kiállítás-technológiai megoldások
alkalmazásáért, a közösségi tudat formálásában végzett példaértékű tevékenységével. Szövetségünk nevében gratulálunk az elismeréshez! A díjat 2016. május 21-én
a Múzeumok Majálisán adta át a Pulszky Társaság

Különdíjas a Bodrogközi Múzeumporta
Az „Év Múzeuma” 2015 pályázaton a Bodrogközi Múzeumporta (Cigánd) különdíjat kapott a Sőregi-ház állandó kiállításáért, mely a szakmai alapokra épülő tárlatában kiválóan és vonzóan alkalmazza a legmodernebb eszközöket. A Bodrogközi
Múzeumporta eredetileg autentikus tájházként „Falumúzeum” néven alakult és
kapott működési engedélyt. A tájházhoz és telkéhez megvásárolták a szomszédos
telkeket, házat és pályázati forrásból nagyszabású fejlesztésbe fogtak. Felépült a kiállítási célokat szolgáló „Söregi-ház”, valamint egy kiterjedt épületegyüttes, amely a
rendezvényeket, vendéglátást, táncházat, vásárt szolgálja ki.
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