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Az együttműködés példái és lehetőségei tájházi környezetben 
– közösségi munka, értékmentés, térségfejlesztés

A Magyarországi Tájházak Szövetsége XIV. Országos Szakmai Konferenciája 
és Találkozója, 2016. október 6–8., Vasvár-Oszkó

Program
2016. október 6., csütörtök
15.00 – 16.00  Regisztráció – Vasvár, Vasvári Múzeum, Domonkos Rendtörténe-

ti Gyűjtemény (9800 Vasvár, Kossuth u. 1.)
16.00 – 18.00  Vasvár, múzeumi és városnéző séta (indulás a regisztráció hely-

színéről)
19.00 –  Vacsora, majd baráti találkozó (Szent Domonkos Zarándokház, 

9800 Vasvár, Kossuth u. 1.)

2016. október 7., péntek–Oszkó (Művelődési Ház, Rákóczi Ferenc utca 53.)

Konferencia
Az együttműködés példái és lehetőségei tájházi környezetben
− közösségi munka, értékmentés, térségfejlesztés
8.30 – 9.30  Regisztráció
9.30 – 10.00  Ünnepélyes megnyitó, köszöntők
 „Az év tájháza” díj átadása
10.00 – 10.15 V. Németh Zsolt (Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungari-

kumokért felelős államtitkár): Tájvédelem-értéktárak

Kedves Szövetségi Tagok!

2016. október 6–8 között Vas megyében, Vasvár és Oszkó települések adtak he-
lyet a Tájházszövetség 14. országos találkozójának. Az október 7-én lezajlott egész 
napos konferencia előadásaiból a Tájházi Hírlevél közzé tesz néhányat, röviden 
bemutatva „Az év tájháza” díj nyertesét, a Dunaszentbenedeki Tájházat is. Az elő-
adóknak ezúton is köszönjük, hogy tudásukkal, tapasztalatukkal hozzájárultak ren-
dezvényünk sikeréhez. 

(Szerkesztők)
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10.20 – 10.35  Dr. Bereczki Ibolya (Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum,  
főigazgató-helyettes): Közösséget formál a gondozott tájház

10.40 – 10.55  Kovács István (Oszkói Hegypásztor Kör, elnök): A helyi érték-
tárak jelentősége − a Vas Megyei Értéktár „Kulturális örökség” 
kategóriájának tagjaként az Oszkói Hegypásztor Kör értékmentő 
tevékenysége

11.00 – 11.15  Káldy Mária (Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, igazgató): 
A Skanzen és közösségei

11.20 – 11.30  Szünet
11.35 – 11.50  Dr. Horváth Sándor (Savaria Múzeum, osztályvezető): Kézműves 

Akadémia − a hagyományos népi mesterségek továbbéltetése, új 
és innovatív képzési formák kidolgozása

11.55 – 12.10  Korompainé Mocsnik Marianna (Bihari Múzeum, múzeumveze-
tő): Múltunk őrhelyei – jelenünk lehetőségei. Tájházaink bővülő 
szerepköre az értékőrzésben

12.15 – 12.30  Spanics Ágnes (Vilma Háza Alapítvány, elnök): A somogyszobi 
tájház közösségi működtetése

12.35 – 12.50  Dombi Alajosné (Felpécért Alapítvány, elnök): A Felpéci Tájház, 
melynek történetét egy alapítvány formálja

12.55 – 13.10  Tóthné Iváncsics Gyöngyi (Őrtilos, Szelence Hagyományőrző 
Egyesület, elnök): A helyi tájházra épülő hagyományőrzés

13.15 – 14.00  Ebéd

Oszkó, Szőlőhegy
14.15 – 16:30  A hegypásztor pincék bemutatása. A területen található épített 

és természeti környezettel való ismerkedés
Szakmai konferencia folytatása
17:00 – 18:30  Épület felújítás és értékőrzés műemléki környezetben. Tájházak 

sikeres pályázati programjainak bemutatása
19.00 –  Vacsora, hagyományőrző műsor, baráti találkozó

2016. október 8., szombat
Tanulmányi kirándulás
 Útvonal és tervezett program:
 Vasvár – Hegyhátszentpéter, tájház – Zalalövő, tájház – Nagyrákos, tájház és ko-

vácsműhely – Magyarszombatfa, fazekas ház – Szalafő-pityerszer, Őrségi Népi 
Műemlékegyüttes – Őriszentpéter, templom – Vasvár

 További információ és jelentkezés: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök,
 Magyarországi Tájházak Szövetsége, majnarmarti@t-online.hu
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Dunaszentbenedeki Tájház – „Az év tájháza”

Dunaszentbenedek lakosait és elöljáróit egyaránt két évtizede foglalkoztat-
ta a gondolat, hogy méltó emléket állítsanak a Kalocsai-Sárközre és ezen belül a 
Dunaszentbenedekre jellemző építészeti, lakberendezési és kulturális szokásoknak.
 Tíz éve, 2006-ban nyílt lehetőség egy, a település központjában álló, viszonylag 
jó állapotban levő 19. században épült ház megvásárlására berendezésével együtt. 
 Az egyedül élő tulajdonos ragaszkodott a család hagyományos értékeihez, így 
a ház érintetlenül őrizte meg a benne lakók paraszti világfelfogását, a 19. századi 
Dunaszentbenedek házformáját és lakberendezését. 
 Az elhanyagolt, romos állapotban levő házat pályázati pénzből, szakértők bevo-
násával újítottuk fel. Az épület rekonstrukcióját Borbás Péter, a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum építészmérnöke tervezte, a kivitelezés néprajzi szakértője és a tájház beren-
dezője Romsics Imre etnográfus, a kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatója volt.
 A felújítási munkálatokból kivette részét a falu apraja-nagyja. A kiállítandó tár-
gyak rendbetételétől kezdve, a helyreállítási munkálatokon keresztül, a padló dön-
göléséig szorgos kezek segítették a munkát. 

Szüreti díszben (Fotó: Paulin Zsuzsanna)
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 A Dunaszentbenedeki Tájház 2007. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a 
látogatók előtt, a muzeális intézményi működési engedélyt 2008. november 10-
én kaptuk meg. Az évek során folyamatos fejlesztéssel, karbantartással ékköve lett a 
településnek a tájházunk. Megőrizte számunkra egy középparaszti gazdaság üzem-
szervezetét – a három osztatú, hosszú házat kamrával, pincével és színnel, a hozzá 
csatlakozó istállóval, valamint a külön álló disznóóllal és kúttal. Az udvart boros-
tyánnal befutott hatalmas fák árnyékolják.
 A lakóház ajtaja a tornácról nyílik. A pitvarba lépve a hatalmas boltívvel fedett 
kéményalját pillantjuk meg. Itt találhatók a kemencenyílások. 
 Az utca felőli szobát gyönyörűen formált kemence uralja. A helyiséget 20. század 
elejére jellemző bútorokkal rendezték bebe, így ez az egyetlen helyisége a háznak, 
mely nem a 19. századi hangulatát őrzi. A 19. századra egyedül az itt látható festett, 
1840-ből származó tulipános láda utal, amely egyben a ház legrégebbi bútora.
 A hátsó szoba 19. századi hangulatát a döngöltföld padló és a bútorzat elrende-
zése adja. Itt a kemence mellé takaréktűzhely épült. A kemencével szembeni sarok-
ban a napi étkezésekre szolgáló asztal és pad áll, mellette ruhásszekrény. A másik 
két sarkot egy-egy ágy foglalja el. A hátsó szobából egy kicsiny kamra nyílik, ahol a 
sütés-főzés eszközeit tárolták.
 A kamrában, a pincében, a színben és az istállóban időszaki kiállításokra, ven-
dégfogadásra és a gyerekek foglalkoztatására alkalmas tereket alakítottunk ki.
 A baromfi ólak helyén, melyek az elhagyatottság idején összedőltek, ma a sza-
badtéri kemence áll.

Látogatók (Fotó: Hódi Szabolcs)
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 A kulturális és közösségi élet fontos központja a Dunaszentbenedeki Táj-
ház. Rendszeresen vesznek részt a programokon óvodásaink és iskolásaink, a 
Dunaszentbenedeki Hagyományőrző Asszonykórus és Néptánccsoport és a 
Benedöki Boszik. A helyi termelők – a kirakodó vásár keretében – bemutathatják 
portékáikat a nagyközönségnek. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az egyházakkal és 
a helyi civil szervezetekkel. Minden rendezvényen sok önkéntes kapcsolódik be a 
munkába. 
 Az elmúlt évek lehetőséget adtak a helyi hagyományok megismerésére és újra-
élésére. Két nagy fesztiválunk van. 
 2013-ban az a megtiszteltetés ért minket, hogy a Dunaszentbenedeki Tájházból 
indította útjára Dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke a hagyományteremtő 
Tájházak Napját. Azóta a Szent György napi vigadalom egyik legnagyobb rendez-
vényünkké nőtte ki magát. Szezonnyitó szabadtéri programunkat mindenki nagy 
érdeklődéssel várja. Az érkezőket pogácsával fogadjuk. A gyerekek e jeles naphoz 
kapcsolódó hétpróbán vehetnek részt. Ilyenkor rendszeresen időszaki kiállítást 
rendezünk, és természetesen fellépnek az óvodásaink, iskolásaink, hagyományőrző 
csoportjaink. 

„Az év tájháza” díj átadása (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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 Legrégebbi programunk a Lángos ünnep, amit 2008 óta rendezzük meg júni-
us végén. Elnevezése a helyi kemencés hagyományokat idézi. Ilyenkor begyújtunk 
a szabadtéri kemencében, lángossal és „egeres” cipóval várjuk az érdeklődőket.  
A gyerekek kipróbálhatják a kenyérdagasztást, és részt vehetnek a lángos evő ver-
senyen. A színpadon bemutatkoznak a helyi és a környékbeli csoportok. Kirakodó 
vásár is színesíti a programokat. Mindkét rendezvény népszerű eseménnyé vált a 
környéken. Augusztus 20-án Új kenyér ünnepet tartunk. A szüreti mulatság hely-
színe is a tájház. Záró rendezvényünk novemberben a Márton nap.
 Rendszeresen szervezünk kiállításokat, kézműves és múzeumpedagógiai foglal-
kozásokat. Tábori program részeként egy délutáni vagy egész napos program kere-
tében ismertetjük meg az érdeklődőket a házzal és hagyományainkkal.
 Tájházunk megjelenésében és tárgyi kultúrájában olyan ismeretanyagot őriz, 
mely alapját képezi mai tudásunknak is, ezért fontosnak tartjuk ennek minél alapo-
sabb megismertetését legfőképpen a helyiekkel, kiemelten az ifjúsággal.
 2016. október 7-én a Tájházszövetség országos szakmai találkozóján az a meg-
tiszteltetés ért bennünket, hogy átvehettük „Az év tájháza” kitüntető címet, me-
lyet Dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke és V. Németh Zsolt, a Földmű-
velésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért 
felelős államtitkára adott át. Szép elismerése lett ez a cím az elmúlt tíz évben a 
Dunaszentbenedeki Tájházban folyó áldozatos munkának.

 Köszönjük a Tájházszövetség elnökségének segítő támogatását, melyet a min-
dennapi munkához kaptunk és kapunk. Köszönjük a bizalmat, hogy elnyerhettük 
ezt a kitüntető címet. Köszönetet szeretnék mondani minden kedves kollégának is 
azért, hogy a szakmai találkozókon bemutatott jó példákkal és ötletekkel inspirál-
ták a tájházunkban folyó munkát. 

 Kívánok mindenkinek nagyon jó munkát a továbbiakban és hasonló elismeré-
seket!

Paulin Zsuzsanna



9

Tájházi Hírlevél • 2016. 4. szám

V. Németh Zsolt előadása: Tájvédelem – értéktárak
(Lejegyezte: Fülöp Eszter)

Tisztelt Elnök Asszony, Polgármester Úr, Hölgyeim és Uraim!
 Köszönöm, hogy néhány év után másfajta szerepkörben is meghívtak az orszá-
gos találkozójukra. 
 A korábbi fertődi meghívás alkalmával, akkor még vidékfejlesztési államtit-
kárként elgondolkodtam és örültem, hogy úgy gondolják nekünk, vidékfejlesz-
tőknek is közünk van a tájházakhoz. Természetesen most is örülök, hogy a tájhá-
zak ügye a jelenlegi feladatkörömhöz, a környezetügyhöz, agrárfejlesztéshez és 
hungarikumokhoz is tartozhat, pedig mint korábban, most is a kormányzati mun-
kamegosztáson belül máshová sorolandó.
 Tájházakhoz többféle módon lehet közelíteni: elsősorban épületet látok, amely 
építészeti stílusában, tömegkiképzésében jellemző arra a tájegységre, ahova belépve 
olyan használati tárgyakat látunk, amelyek segítenek abban, hogy kilépjünk az épü-
letből. Hiszen a használati tárgyak, mezőgazdasági eszközök már utalnak arra a tevé-
kenysége, amit az ott lakók végeztek. Halászati eszközök, ahol tó vagy folyó van közel, 
erdészeti szerszámok, kellékek, ahol az erdőgazdálkodás volt a jellemzőbb.
 Másik irányból, hogyha a tájra tekintünk, a korszerű táj fogalmában nemcsak 
az embert nélkülöző táj szerepel, hanem nagyon helyesen a tájjal együtt élő ember 
is. Én most ezeket az összefüggéseket szeretném az előadásomban bemutatni, érzé-
keltetni, megjeleníteni az olyan kapcsolódó pontokat, amelyek a természetvédelem 
felöl, az értékmentés, hungarikum oldaláról közelít.
 Magyarország Alaptörvényének P) cikkében olvasható a következő szöveg:  
„A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológi-
ai sokféleség , különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a 
nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek 
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
 Szerintem szépen megfogalmazott gondolat, melyben ott van az állam, de mind-
annyiunk felelőssége is. Úgy vélem, nem egy statikus értékmegőrzésről van szó, mi-
kor is az értékeket bezárjuk és őrizzük 100–150 éve, hogy gyönyörködjünk bennük, 
hanem aktív tevékenységről, a hagyományokkal való együttélésről van szó.
 A „Táj” felől közelítve az értékeket szintén, egy törvényt követünk, a természet-
védelmi törvényt, amely olyan feladatot ró ránk, hogy készítsük el az egyedi tájérté-
keknek a rendszerét kataszterben.  
 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében egyedi tájértéknek 
minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevé-
kenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 
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tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom – de elsősorban az ott élő közös-
ség – számára van jelentősége.
 Ez a gondolat vonul végig a hungarikumnál is: hogy az adott közösség számára 
mi számít értéknek, azt nem egy tudományos értekezés mondja meg. Ami a fontos, 
ami az ott élő közösség számára jelentőséggel bír, pl. egy adott fa vagy szikla, azok 
az egyedi tájértékek, és azok méltók a megőrzésre.
 Az egyedi tájértékek megőrzése a természetvédelmi törvény előírása alapján állami 
alapfeladatként a természetvédelmi intézményrendszer feladata, az egyedi tájértékek 
nyilvántartásba vételét a nemzetipark igazgatóságok koordinálják. A katasztereket tele-
pülési szinten kell elkészíteni. 2015. december 31-ig 950 település katasztere készült el. 
A nyilvántartásban több mint 22580 tájérték szerepel részletes leírással, fényképekkel.
 Törekvés mutatkozik a helyi értéktárakkal való összehangolásra, mivel sok az 
azonosság, van közös halmaz. A Hungarikum törvény megalkotásánál nem az volt 
a célunk, hogy csupán a magyarság csúcsteljesítményeit gyűjtsük össze, hiszen a top 
10 hungarikumot biztos mindenki el tudná sorolni, mint a Hortobágy, vagy a Tokaji 
bortól a táncház mozgalomig. Célunk az volt, hogy ez a tevékenység kiterjedjen az 
egész országra, az összes ágazatra, ezért aztán megalkottuk a nemzeti érték fogalmát:
„magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz 
és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmo-
zott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék”.
 Tehát kilépünk a fizikailag is megfogható értékek közül, érték lehet tevékenység is, 
például a hungarikumok közül a védőnői szolgálat, amely 100 éves, és ilyen formájá-
ban egyedülálló a világon, de ilyen érték lehet valamilyen szinten a néhány évtizedes 
polgárőri mozgalom, amely szintén példa nélküli. Bár nem biztos, hogy ott kell lennie 
a hungarikumok között, de értékként nem anyagi formában jelenik meg. 
 Kiemelkedő nemzeti értékek közé viszont azokat soroljuk, amely nemzeti szempont-
ból meghatározó jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti 
hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továb-
bá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kiala-
kításához, megerősítéséhez. 
 Ez az értéktár a hungarikumok előszobája, ilyen például az őrségi szeres település 
rendszer, mint településforma, együtt a szalafői népi műemlék épületegyüttessel. 
 A hungarikum gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilván-
tartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a 
magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével 
a magyarság csúcsteljesítménye.
 Hadd szóljak a helyi értékekről, amiket nem csupán az eseményhez illeszkedően 
tartok fontosnak, hiszen sokszor a helyi közösségnek fontosabb, mint az országos. 
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Például: hungarikumok között szerepel a busójárás, ami ugyan bunyevác szokás, 
ennek ellenére – és nagyon helyesen – bent van a Magyarország büszkeségei kö-
zött. Viszont itt Vas megyében, az Őrségben sokkal fontosabb a rönkhúzás hagyo-
mánya, és fontos, hogy megmaradjon és a változásokat, fejlődést is figyelembe véve 
mutassa be nem csupán azt, hogy ezt 50 évvel ezelőtt hogyan hajtották végre. Ettől 
lesz a hagyomány is élő, ami sokkal fontosabb. És ha már a néptáncot is említettem 
korábban, akkor például a kalotaszegi legényest mindenki ismeri, mint Európa leg-
fejlettebb férfi táncát, de Gencsen a gencsi verbunk, vagy Szanyon a szanyi verbunk 
sokkal fontosabb, mint a kalotaszegi, mert az önazonossága ahhoz kötődik, így an-
nak annak megtartása, a hagyományok megőrzése legalább annyira támogatandó. 
A pályázati rendszerünk is ehhez kapcsolódik, több mint 950 településen létrehoz-
va a helyi értéktárakat. Elképesztően megsokszorozták az a forrást, amit az állam 
tudott biztosítani, és olyan mozgalom alakult ki, amely tényleg alkalmas arra, hogy 
a helyi tájhoz, közösséghez való kötődést megerősítse. 
 Eljutottunk a nemzeti értékpiramisig: itt látható a különféle értéktárak betago-
zódása (külhoni), ágazati értéktárak, amelyek nem településekhez kötődnek. Ehhez 
még annyit had említsek, hogy a tájértékek azért valamiféle tudományos megalapo-
zottság okán alakulnak ki, a szubjektumnak nem sok szerepe szabad, hogy legyen.  
A hungarikumoknál is sokan gondolják, hogy az ágazati értékek legjobbjai közül ke-
rülnek ki. Nem feltétlenül azt kell kiemelni, ami egy ágazat szempontjából különleges, 
ezek azok, amik szerethetőek, amik alkalmasak arra, hogy nem csak a mi szemünk-
ben, hanem a külvilág számára is az országunk, a népünk elismertségét fokozza.
A hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény az értéktárak következő típusait kü-
lönbözteti meg: települési értéktár, tájegységi értéktár, megyei értéktár, ágazati értéktár, 
magyar értéktár, külhoni nemzetrész értéktár. Az értéktárak közül a települési értéktár 
szoros kapcsolatot mutat az egyedi tájértékek települési szinten készülő kataszterével.
 Az új minisztériumi struktúrában mindkét feladat a Környezetügyért, Agrárfej-
lesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság feladatkörébe tartozik, így le-
hetőség van a két értékfelmérési feladat koordinált végrehajtására, ami szakmai szem-
pontból jobb és ugyanakkor költséghatékonyabb feladat-végrehajtást tesz lehetővé.
 A két értéktár viszonya szakmai szempontból a következőképpen alakul. Míg 
az egyedi tájértékek kataszterében olyan tájelemek kapnak helyet, amelyek a táj-
ban vizuálisan is érzékelhetők (pl. egy jellegzetes fa, egy feszület vagy egy kilátó 
a tetejéről feltáruló látvánnyal), addig a települési értéktárakban olyan értékek is 
szerepelhetnek, mint például a helyi kézművesek, népművészek, hagyományőrzők, 
különleges hobbik, legendák.
 Sok helyi érték a közösség által ismert, továbbadott történettel válhat értel-
mezhetővé. 
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 Európai Táj Egyezmény: a táj egyformán fontos része az emberek életminőségének 
mindenhol: városon és falun, leromlott és kiváló állapotú területeken, a különlegesen 
szépnek tartott és ilyen adottság nélküli helyeken.
 Nem mondhatjuk, hogy rezervátumokat hozunk létre, és a többi nem érdekes, 
mert érdekes, a környezet szempontjából különösen is, hiszen mára egyre inkább 
az ökoszisztémáról beszélünk, és azt védjük, nem a fajokat, legfeljebb az élőhelyeit, 
hiszen ez egy olyan rendszer, amelyben minden mindennel összefügg. Bizony, van-
nak érzelmi kötődések egy leomlott várhoz is, vagy egy tájhoz is. Elég, ha a Fertő-
tóra gondolunk, amit az Eszterházyak úgy ítéltek meg, hogy haszontalan és csúnya, 
ami most a kulturális tájörökség része. Ebből is látható, hogy mennyit változott a 
szépről alkotott fogalmunk, amely a természetvédelem szempontjából különösen 
igaz. Egy átlagember egy szépen nyírt golf pályát szépnek tart, míg az ott kipusztí-
tott élet és ökoszisztéma megtartása, helyreállítása nagy energiát vesz igénybe, ha 
egyáltalán sikerülhet. A másik oldalon pedig látunk egy mocsaras részt, amelyre 
meg azt mondjuk, hogy csúnya, de az élővilágnak egy különleges része.
 Nemzeti Tájstratégia (NTS): A Nemzeti Tájstratégia egyik alapfeladata a társada-
lom figyelmének és felelősségérzetének felkeltése annak érdekében, hogy a hazai, illetve a 
határon átnyúló tájak védelme, kezelése és tervezése céljából az érdekeltek helyi, országos 
és nemzetközi szinten is együttműködjenek. Célokat és feladatokat határoz meg a véde-
lem – kezelés – tervezés hármas eszközrendszerét alkalmazva.
 Itt lévén Oszkón, hadd említsem meg, hogy itt van az egyik legjobb példája az or-
szágban a tájvédelemnek, a szőlőhegy kapcsán. Ha járunk az országban, azt látjuk, hogy 
a táj nagyon jellemző eleme a szőlőhegyek világa. Nem a történelmi borvidékekre gon-
dolok, Tokajra, Villányra meg a többire, hanem Vasra, Zalára, azokra a falvakra, ahol ez 
a kultúra még 30–40 éve virágzott, élt, és kipusztult. Ahogy változott az emberek élet-
módja, megváltozott teljesen a táj, erdősödnek be ezek a szőlőhegyek. El fognak tűnni. 
Tehát beerdősödik, erdő lesz, ahol eddig egy kultúrtájat láttunk. Talán még ez a jobb, 
mert az is lehetőség, hogy ráteszi a kezét a professzionális agrárium és sávos fa ültetvé-
nyeket látunk, akác, fenyő képében, vagy szántóföldként művelik tovább. 
 Pályázatokkal segíti az államtitkárság a helyi önkormányzatokat, hogy egy-egy civil 
szervezettel megjelenjen, szervező erőt képviseljen, olyan szereplőként, amely felvál-
lalja ezeknek a területeknek az újjáélesztése körüli teendőket és ő maga az élére áll.
 A pályázatok eredményeképpen 40–50 ilyen jellegű kezdeményezés indult, amely 
mintaprogramok alapján a kormány számára ajánlatot tudunk tenni egy általános prog-
ram kidolgozására, amely közel 200 ezer hektár területet érint. Ez a vállalkozás fontos a 
vidékfejlesztés szempontjából, elősegíti az öngondoskodást, ugyanakkor fontos a kö-
zösségépítés szempontjából, amellyel ismét van kapcsolódásunk a tájházakhoz. Ahol 
van egy pince, például boronafalú pince, vagy más jellegzetes építmény, azt megvásá-
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rolják, felújítják, ebből a pályázatból beépíthető, és lesz egy helye a közösségnek. Ismét 
az oszkói példát tudom mondani, hiszen itt teljesedett ki ez a kezdeményezés az első 
szőlőhegyi pince óta, de vannak követőik Zalában és máshol az országban is. 
 Harmadik elemükben ezek próbálkozások a génmegőrzésnek is a legjobb tere-
pei, hiszen az a fajta gazdagság, ami a gyümölcsök területén megtalálható, az más-
hol nem lelhető fel. Száz év alatt az agrárium elvesztette a növényeinek 75%-át, a 
maradék 25% is veszélyeztetett.  Egy átlag gyerek ma nem tud annyiféle körtét enni, 
mint én gyerekkoromban… Ez lenne tehát a 24. óra program, mely egyben egy 
tájvédelmi program is.
 Csökken a tájidentitás, hiszen elszakad egyfelől az ember a tájtól, a tájtól elsza-
kadó ember felelősségérzete gyengül, saját személyes felelősségét, annak közvetett 
volta miatt gyakran nem, vagy csak későn ismeri fel. 
 Megjelent a „Z” generáció, amely már teljesen másként viszonyul a természet-
hez: akik már kívül vannak a természeten, ezen értékeken, amiket mi fontosnak és 
magunkénak vallunk.
 A tájházakban végzett értékmentő gyűjtőmunka jelentős mértékben hozzájá-
rulhat, hogy a tájidentitás fokozódjon az egyes térségekben.
 Ebben a tájházi tevékenységben természetesen ott vannak a nemzeti parkok, 
a naturparkok, ezen utóbbi területen szeretnénk előre lépni, fejlődni. A Herman 
Ottó intézet lenne a koordinátora, segítője ennek a hálózatnak. Számtalan kapcso-
lódási pont tartozhat ehhez a területhez az iskolai programokon kívül vagy a saját 
tájházakon keresztül is.
 Az erdei óvoda, erdei iskola programok, a Zöld Óvoda, Ökoiskola programok, 
a zöldutak és egyéb zöld civil szervezetek szintén fontos szerepet töltenek be a kör-
nyezeti nevelésben, oktatásban, szemléletformálásban. 
 Végül egy büszkeséget had említsek: a Mesés Hetés Zöldút – Mintaprogram 
az egyedi tájértékek kataszterezésére és tényleges védelmére, egy határon átívelő 
térségi zöldút létrehozásának keretében. Ez utóbbi tevékenységnek a nemzetközi 
szintű „jó gyakorlatként” való elismerése, hogy a Hetési mintaprogram 2015-ben 
elnyerte az Európa Tanács Táj Díját.
 Ebben a tevékenységben egy nagyon kicsi szelet az, ami magával a régi termi-
nológia alapján a tájjal kapcsolatos. Az összes többi, az ehhez fűződő termelési 
tevékenységgel, a tájhasználat változásaival, hozzá kapcsolódó termelési kultúra, 
egyáltalán a hagyományok, a közösségek életben tartásával, a hagyományok meg-
őrzésével kapcsolatos tevékenység volt, amit az Európa Tanács is díjazott. 

Kívánok Önöknek nagyon jó tanácskozást és tapasztalatgyűjtést a kirándulásokon!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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A Hegypásztor Kör gyakorlatának bemutatása

Egyesületünket1985 októberében helyi fiatalok alapították azzal a céllal, hogy a 
szőlőhegyen még fellelhető boronafalú, zsúpfedeles présházakat felmérjék, és lehe-
tőleg megmentsék, valamint kulturális programokat szervezve megpróbálják élén-
kíteni a falu életét, felelevenítve annak hagyományait. A folyamat elindításaként 
saját pénzükből megvásároltak egy romos, düledező présházat. Néprajzi táborok 
keretében, saját erőforrásból az épületet felújították, amely évekig az egyesület bá-
zisaként szolgált. Egyesületünk megalapítására az utolsó előtti pillanatban került 
sor, amikor még éltek azok az idős mesterek, akik tudásukat át tudták adni a lel-
kes fiataloknak. A mezőkön, a modern aratógépek mellett, újra kaszával dolgozó 
fiatalokat lehetett látni. A munkák közösségépítő jellege fontos szerepet játszott az 
egyesület életében. 
 A népi mesterségek tudásának megtartása nem öncélú. Szeretnénk, ha minél 
többen megismernék, megtanulnák ezeket. A tanulás folyamatát igyekszünk válto-
zatossá, érdekessé tenni, hogy minél szélesebb körben találjunk érdeklődőket egy-
egy témára.
 Rendszeresen szervezünk kézműves foglalkozásokat, amelyeken különféle 
technikákkal ismertetjük meg a gyerekeket, tanfolyamokat, ahol a népi kézműves 
mesterségekre tanítjuk a résztvevőket (pl. szalmafonás, kosárfonás, mézeskalács 
készítés, korongozás). Tanfolyamaink nagyon népszerűek, nem csak közvetlen kör-
nyékünkről, de távolabbi településekről is jönnek az érdeklődők.
 Néprajzi táborok, aratónapok keretében bevezetjük a hozzánk látogatókat a 
szőlőművelés, kézi aratás, marokszedés, kévekötés, cséplés, kettőzés, magtisztítás, 
kenyérsütés, sártapasztás, kerítésfonás, gyepű készítés rejtelmeibe. Az utóbbi 3 év 
kiemelt nyári programja a „Nagyapám háza” tábor, ahol az ország számos részéről 
érkező fiatal – az évek során – egy pince lebontását, majd annak újbóli felépítését 
valósította meg.
 2002-ben elkészítettük zsúpkészítő műhelyünket azzal a céllal, hogy helyi fiata-
lok számára foglalkoztatási- és vállalkozási programot indítsunk a népi építészeti ki-
vitelezés területén. A programnak köszönhetően két-három vállalkozás is elindult, 
amelyek a mai napig aktívan végzik tevékenységüket.
 A Kézműves Akadémia projektek (AC) keretében szlovén-magyar partner-
ségben kézműves képzések valósultak meg, valamint műhely kialakítására is sor  
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kerülhetett. A programban „Tanít a mester” elnevezésű egy éves képzéssorozatot is 
megvalósítottunk hátrányos helyzetű emberek számára.
 Az eredeti elképzelések megtartása mellett az egyesület tevékenysége jelentő-
sen kibővült az elmúlt 30 év alatt: vidékfejlesztés, értékvédelem, turizmusfejlesztés, 
szőlészet-borászat, ifjúsági munka, helyi termékek felkarolása: csak néhány címszó 
a széles palettából.

Helyi-, térségi közösségfejlesztés
 Az egyesület működésének legfontosabb alapelemét mindig is a közösségi 
programok adták. A népszokások felelevenítése és fenntartása (szüreti felvonu-
lás, pásztorozás, májusfa állítás, lucázás, passió-éneklés), a falu új és régi ünne-
pei (falunapok, nemzeti ünnepek, mikulás, falukarácsony), az egyéb kulturális 
programok (helyi színi előadások, színházlátogatások, kézműves foglalkozások, 
filmvetítések, stb.) mind a napjainkban egyre pusztuló falusi közösséget erősí-
tik. Tudjuk, hogy mindezek fennmaradásáért tennünk kell, feladatokat kell ma-
gunkra vállalni, Ennek érdekében hoztuk létre 2005-ben Oszkó központjában 
a többfunkciós Közösségi Házunkat. Az épület amellett, hogy közösségi teret 
biztosít, helyet ad irodáknak, vinotékának, valamint egy 70 fős, modern előadó-
teremnek, amely kiválóan alkalmas képzések, tájékoztatók, kisebb konferenciák 
megtartására.
 Az ifjúsággal való foglalkozás a kezdetektől különösen fontos volt az egyesület 
tevékenységében. A fiatalok bevonása, helyi kötödésük erősítése nélkülözhetetlen 
a kis falvak továbbélése szempontjából. 
 2005-ben elkészítettük a helyi szőlőhegy rendezési tervét, majd összeállítottunk 
egy tanulmányt, amely bemutatja és dokumentálja a térség szőlőhegyein található 
hagyományos építésű présházakat. Az oszkói szőlőhegyen saját erőből rendbe tet-
tük a főbejáratnál található két, több száz éves tölgyfa környékét, gyepűszakaszokat 
újítottunk fel és utakat javítottunk.
 Azonban azt is látni kellett, hogy nem elegendő csupán az épített értékekkel fog-
lalkozni. Ha az a cél, hogy újra élet kerüljön a jelenleg csak pusztuló szőlőhegyekbe, 
a szőlészet-borászat szakmai hátterének fejlesztésére is energiát kell fordítani. En-
nek jegyében indítottunk el egy térségi képzést, amelyre 10 településről jártak ér-
deklődők több mint fél éven keresztül. A tanfolyam folytatásaként 2005-ben meg-
alapítottuk a Hegyháti Borbarát Kört, mely folyamatos szakmai fejlődést biztosít 
közel 60 tagja számára. Szintén ebben az évben nyitotta meg kapuit a Határmenti 
Vinotéka a Közösségi Házban, tovább erősítve a térség borászati jellegét és kapcso-
latait más nyugat-magyarországi bortermelő vidékekkel.
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 Nemzetközi szinten is sikerült szakmai kapcsolatokat építeni: Kőszeg és Vas-
keresztes mellett részt vettünk a VinEst elnevezésű programban, amely európai kis 
bortermelő vidékek fejlesztését tűzte ki céljául, és öt  európai országból vettek részt 
benne partnerek.
 Az egyesület szőlőhegyi területén egy olyan mintaültetvény kialakítása is meg-
történt, ahol bemutatjuk az új magyar szőlőfajták mellett a modern szőlészeti tech-
nológiákat, ezzel is példát mutatva a térség bortermelői számára.

Turizmusfejlesztés, turisztikai szolgáltatások
 Turizmusfejlesztési programunkat 1999-ben fogalmaztuk meg. Lényege, hogy a 
szőlőhegy értékeit úgy próbáljuk megmenteni, hogy bemutatható formára hozzuk, 
a turisták számára elérhetővé téve azokat. A turizmus révén plusz források válnak 
elérhetővé a fejlesztésekhez és a helyi lakosok számára – a vendégfogadásba való 
bekapcsolódásuk révén. Ez idővel jelentősen javíthatja a falu és a térség lakosság-
megtartó erejét.
 A program kapcsán az eddigi kisebb, elsősorban kulturális és ifjúsági pályázatok 
mellett nagyobb volumenű regionális (TRFC), országos (VFC, TTFC), majd EU-s 
(PHARE CBC, INTERREG) vidékfejlesztési forrásokra is fogalmaztunk meg pro-
jekteket. Ez jelentős fellendülést hozott az egyesület és a falu életében. Európai uni-
ós pályázati programjaink kidolgozása kapcsán mindig számíthattunk két legrégeb-
bi külföldi partnerszervezetükre: a heiligenbrunni Pinceegyesületre (Ausztria) és a 
filovci Borturisztikai Egyesületre (Szlovénia).
 2000-ben elkezdtünk építeni egy szállásépületet a szőlőhegyi területünkön.  
A 49 fős Erdei Iskola és Turistaszállás ma már szép környezetben, széles program-
kínálattal várja vendégeit. Tanösvényt alakítottunk ki a szőlőhegy természeti és épí-
tett értékeinek megismertetésére.
 A kerékpárkölcsönzőben 30 db jól felszerelt bicikli várja a túrázni vágyókat, akik 
számára túrajavaslatokat kínálunk. A helyi és térségi turisztikai kínálat, valamint a 
Vasi Hegyhát értékeinek bemutatására több igényes kiadványt is megjelentettünk 
az elmúlt években. A térségi örökségvédelmi programok 2002-től indultak, amely-
nek egyik kiemelkedő pontja a 2011–2014 között zajló CCC (A szellemi kulturális 
örökség tőkésítése) projekt. A projektben résztvevő különböző európai országok-
ból származó partnerek célja volt, hogy felmérjék saját helyi értékeiket és megvizs-
gálják, hogy ezek hogyan ágyazhatók be a térség gazdasági életébe. Oszkó település 
is rendelkezik Helyi Értéktár Bizottsággal. Egyesületünk értékmentő tevékenysége 
és az oszkói szőlőhegy pedig helyet kapott a Vas megyei értéktárban is.



17

Tájházi Hírlevél • 2016. 4. szám

Vidékfejlesztés, térségfejlesztés
 Évtizedes vidékfejlesztési és pályázati munkánkat és tapasztalatainkat elismerve 
több térségi, illetve megyei projektben kaptunk feladatot, vállaltunk partnerséget. 
Az Európai Unió által támogatott LEADER+ program keretében a Vasi Hegyhát 
Akciócsoport 100 millió forintos támogatást kapott, mely összeget helyi pályázta-
tás révén oszthatta fel a térség legfontosabb fejlesztései számára. A programban a 
Hegypásztor Kör látja el a gesztorszervezeti feladatokat, vagyis koordinálja, doku-
mentálja az egész folyamatot a térségben közel két éven át. Egyesületünk azóta is 
aktívan részt vesz a térségi Leader programok kidolgozásában.
 A humánerőforrás fejlesztés területén a Vasi-Hegyhát Többcélú Kistérségi Tár-
sulással és a Megyei Munkaügyi Központtal partnerségben vettünk részt a Térsé-
gi Foglalkoztatási Paktum létrehozásában. Az EQUAL nemzetközi programban 
egy öt partneres konzorcium keretében dolgoztunk távmunkahelyek kialakításán.  
A projektben 10 teleházban foglalkoztattak távügyintézőket.
 A Hegypásztor Kör Tündérkertjének története 2010-ben kezdődött. Ekkor 
Kovács Gyulától kaptunk 100 gyümölcsfacsemetét, amit az Oszkóban élő, illetve 
innen elszármazott gyermekek és családjaik ültettek el a szőlőhegyen. Ezek között 
volt alma, körte, birs, cseresznye, meggy, berkenye, naspolya, szeder. Az ezt követő 
években ez a szám egyre szaporodott, a fák szépen növekedtek, és már több közü-
lük termőre is fordult. Jelenleg kb. 130 fa található a területen. A családok gondoz-
zák a fákat és figyelemmel kísérik növekedésüket. Kis táblák is kerültek a fák mellé, 
melyen a gyermek nevét, születési évét, és a fa fajtáját olvashatjuk. A Tündérkert 
mozgalomhoz kötődően fontosnak tartjuk, hogy a gyümölcsfák oltását, mint ősi 
tudást átadják azok az idős emberek, akik ezt még őrzik. 
 A Vasi Hegyhát 23 települése közül kb. 20 rendelkezik szőlőheggyel. Ez elég 
jelentős, közel 500–700 hektár gondozatlan területet jelent. Fontos feladat a szőlő-
hegyek szerepének újragondolása, komplex közösségi hasznosításuk lehetőségének 
kigondolása. 2015-ben a Földművelésügyi Minisztérium zártkerti mintaprogramot 
indított, melyben a szőlőhegyek is megtalálhatják új szerepüket. Első körben csak 
Oszkó, 2016-ban már 4 település kapott támogatást a Hegyhátról.

 A közös rendezvényeknek, programoknak alapvető célja a hagyományőrzésen 
túl a közösségépítés, a településhez, térséghez való kötődés erősítése. Minden tevé-
kenységükkel ezt a célt kívánjuk szolgálni.

Kovács István 
Oszkói Hegypásztor Kör elnöke
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Múltunk őrhelyei – jelenünk lehetőségei

A tájházak szerepe egy múzeumpedagógus szemszögéből

 Már évekkel ezelőtt felvetődött a kérdés, hogy mennyiben módosul a hagyo-
mányos tanítás a 21. századi Magyarországon, és ebben milyen szerep jut a múzeu-
moknak, tájházaknak, kiállítóhelyeknek, galériáknak – a kultúra közvetítőinek.
 Mint múzeumpedagógus egy kissé szkeptikusan figyelem a változásokat, a jövő 
oktatását, amikor is a szakemberek már nem tananyagban, s főleg nem könyvekkel 
képzelik el a világot, hanem a modern kor technikájára építve felvetett kérdésekkel és 
projektekkel. Már régen nem az x/y/z – nemzedékekről beszélünk, – bevallom, hogy 
mi, vidéki múzeumokban dolgozók, ezekkel a fogalmakkal is nehezen barátkoztunk 
meg –, hanem az új nemzedék gyakran használt megnevezése a digitális bennszülött.
 Felmerül a kérdés, hogy mit akarunk mi ezzel a korosztállyal a múlt csarnoká-
ban, nevezzék azt múzeumnak vagy tájháznak. Gondolom, sokaknak ismerős az a 
jelenet, amikor megérkezik a csoport, s a legtöbbek füléből MP3 lejátszó vezetéke 
lóg, vagy a ’60-as éveket idéző fülhallgató díszíti a fejüket, de mindenképpen mobilt 
szorongatnak a kezükben. Ilyenkor elönti a víz a muzeológust, s azon töpreng, ho-
gyan lehetne az ifjúság figyelmét felkelteni. Szavakkal biztosan nem, mert azt nem 
hallják. Ilyenkor egy varázsszó létezik: az ÉLMÉNY. Tapasztalatom szerint mindig 
van a csoportban egy „mentsvár”. Ha a többi látja, hogy ő jól érzi magát, akkor nyert 
ügyünk van, mert a többi is kíváncsi lesz.
 Tehát itt jön a mi feladatunk: az élmény biztosítása.
 Úgy gondolom, hogy komoly szemléletváltozásra van szükség, ugyanis nemcsak 
a digitális bennszülöttek, a hétvégén túrázgató családok, de gyakran a tudományos 
munkát végző kollégák is feladják a leckét. Kérdezem én, kinek írjuk a tudományos 
munkákat, ha nem lesz, aki elolvassa. 
 Én az időutazás híve vagyok, minden korosztály tekintetében. Hiszen rá kell 
ébreszteni mindenkit a múlt értékeire és tiszteletére. A tőlem idősebbek még hasz-
nálták a gerebent, a rocskát. Az én korosztályom a nagyszüleinél látta mindezt, s 
talán egy kis nosztalgiával gondolunk a nagymamánál töltött, csupa érdekességgel 
teli szünidőre. A fiatalok számára szinte minden újdonság. Mindenki másért, más 
ok miatt kíváncsi.
 De ha már becsalogattuk a látogatót, ne hagyjuk élmény nélkül távozni. 
 Összegyűjtöttem Önöknek néhány általunk kipróbált, látogatóknak, megva-
lósítóknak egyaránt örömöt szerző kezdeményezést, mint ötletadó formát, amit  
érdemes kinek-kinek kipróbálni saját tájházában, saját lehetőségei között.



19

Tájházi Hírlevél • 2016. 4. szám

Gazduram- és kisgazdasszony képző
 Képzeletbeli időutazás egy hagyományos, gazdálkodó életformát folytató csa-
lád életébe. 
 Az alapötletet Jakab Vilma bihartordai gazdasszony 1930–50-es évekből szár-
mazó Képes Kalendáriumai adták, amelyet saját bejegyzéseivel tett személyessé, 
nekünk, kutatók számára különösen értékessé. Tizennégy év bejegyzéseiből kitű-
nik, hogy milyen tevékenységek töltötték ki hétköznapjait, melyik hónapban mi-
lyen munka várt rá, mi volt az ünnepi menü egy dolgos bihari családnál, stb.
 Ezekre az összehasonlításokra építve fűztük fel havi egy alkalmat felölelő szak-
körünk / családi napunk tematikáját. Hónapról hónapra haladva egy vagy több 
jellemző tevékenységet állítottunk a foglalkozások középpontjába, amelyek felidé-
zik a múlt emlékeit, kedvet teremtenek és lehetőséget is vázolnak az átmenthető 
értékekből, a 21. századi életformába átültethető lehetőségekről. A legtöbb tájház 
rendelkezik a felsorolt eszközökkel, így a program bárhol megvalósítható.
 Lássuk havi bontásban egy-egy alkalom tematikáját a tájházban!

Január: 
 A hagyományos háromosztatú parasztház lelke a pitvar, amelynek funkciója a be-
rendezett enteriőr és a kamrában található eszközök segítségével jól bemutatható.
Foglalkozásunk egyik központi témája: a kenyérsütés.
 Tevékenységek: szitálás, kovászolás, a kemence befűtése, dagasztás, kiszakajtás, 
bevetés.
 Eszközök: liszteszsák, hombár, szita, teknő, sütőabrosz, kovásztévő fa, szénvo-
nó, pemet, piszkafa, szakajtó, szakajtókendő, sütőlapát stb.

Másik téma: a mosás. 
 Eszközök: mosószék, sulykoló, mángorló, a mosást könnyítő egyszerű szerkezetek.

Február:
 A disznótorok hagyományos ideje a téli időszak.
Lehetőség tanyalátogatásra (pl.: Fekete Zsóka fiatal gazda mangalicatelepe Hajdú-
böszörményben).
Eszközök: perzselő, hurkatöltő, teknő stb.
Hagyományos ételek készítése és fogyasztása: hurka, kolbász és hájas pogácsa.

Március:
A veteményezés (borsó, bab, uborka, hagyma, répa, petrezselyem) és a virágülte-
tés (gyöngyvirág, pecsétrózsa stb.) időszaka.
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 A tájház portája lehetőséget ad ezeknek a tavaszi kerti munkáknak az elvégzésé-
re, egyúttal egy kis konyhakert, illetve a virágos porta kialakítására.
A gazdasszony feladata volt a szappanfőzés is.
Hagyományos étel készítése koronázza meg a dolgos napot.

Április:
Az alföldi házak jelentős része vályogból épült,
 A foglalkozás középpontja: a sárból és törekből készülő szárított tégla készítése,
amíg a fiúk a vályogvetéssel foglalatoskodnak, addig a lányok elkészítik az ételt: 
krumplileves, mákos laska.

Május: 
Pünkösd, tavaszköszöntő ünnep a magyar néphagyományban.
 A ház kapuját, kerítését zöld ággal feldíszítjük. Májusfa állítása, pántlikával dí-
szítése. Játékos feladatok – pünkösdi király választása (legerősebb, legügyesebb 
fiú), pünkösdi királyné választása (legkisebb leány).
 Ételek készítése: tojásrántotta (termékenységszimbólum), édes tészta, kalács (a 
kender sárga legyen), bodzaszörp (betegséget gyógyító hatás).

 Fontos, hogy a családi napok nyitottak legyenek minden korosztály számára. Meg-
tapasztaljuk, hogy egy élményteli délelőtt/délután meghozza a gyümölcsét, várják a 
következő hónap kínálatát, „élményfogyasztókká” válnak visszatérő látogatóink.
 A program megvalósításánál bátran támaszkodjunk segítőtársakra: a helyi nép-
dalkör/ kézimunka szakkör tagjaira, az idősek otthona lakóira, vagyis a környeze-
tünkben élő, múltukra szívesen emlékező aktív időskorúakra. 
 Egy-egy intézménnyel (könyvtár, művelődési ház, óvoda, iskola stb.) összefog-
va is készülhetünk a tájházban jeles napra vagy kiemelt eseményre. Példámban a 
Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját (április 2.) állítottuk a program középpont-
jába egy családi hétvégén.

Vendégségben Nyúl Péternél
 A programsorozat Helen Beatrix Potter ismert meséjére épül, amelynek címe: 
Nyúl Péter.
 Beatrix Potter angol író, illusztrátor, természettudós és természetvédő. Saját ke-
zűleg illusztrált gyermekkönyvei révén vált híressé. Meséiben a vidéki életet mu-
tatja be. Így, bár nem magyar a történet, bátran adaptálhatjuk hagyományos hazai 
környezetben is egy kis magyaros ízzel a nemzetközi gyermekkönyvnapon. Ne  
felejtsük el azonban azt sem, hogy Wass Albert, Benedek Elek, Kriza János gyönyö-
rű meséi is számtalan ötletet adhatnak számunkra az év bármely időszakára.
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Programterv Nyúl Péter meséjéhez.
Szombat:
– a tájház bemutatása (kicsiknek – nagyoknak egyaránt)
– ki volt Helen Beatrix Potter? (kisfilm vetítése)
– óvodásoknak: a rajzfilm levetítése
– iskolásoknak: H. B. Potter titkos írási technikáinak bemutatása
 játék – pontszerző kincsvadászat apró ajándékokért 
 (visszacsatolás a tájház bejárására: Hol láttál…? Mi lehet ez?)
– felnőtteknek: előadás – Kiskertünk kincsei, avagy áprilisi teendők a kiskertekben
– korhatár nélkül: rejtvények (puzzle, megfigyelő játék, kvíz)
– kézműves tevékenység: virágok rajzolása/festése
 meghívó készítése: Hívj meg valakit holnapra!
 (Dobd be a meghívót hazafelé egy ismerősödnek!)
– termelői piac
– vendéglátás: süti (gyömbéres keksz, sárgarépatorta).

Vasárnap:
– új vendégeknek a tájház bemutatása
– helyi óvodás csoport műsora (legszerencsésebb a Nyuszi csoportot meghívni)
– óvodásoknak: góré – mese (Nyúl Péter történetek felolvasása)
– iskolásoknak: találós kérdések kis jutalmakért
– felnőtteknek: előadás – „Gyógynövényeink”
– kézműves tevékenység: levendulás zsák varrása
 virágmintás képeslapok hímzése Anyák napjára
 természet naptára (teendőink télen-nyáron)
– vendéglátás: katica szendvics, gyümölcspuncs, reszelt répa mézzel.

– Tapasztalat: különféle korosztály – mozgalmas programok – élményteli családi nap

Érdemes kipróbálni!

 Ha erőnk és lelkesedésünk engedi, vágjunk bele bátran egy nyári tábor megszer-
vezésébe is, mert igenis szeretik a gyerekek a múltidézést, és egy jó program mellett 
még a telefonokról is képesek a nap során megfeledkezni.
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Múltidéző tábor, avagy hogyan éltek dédszüleink 
(Népi Hajdú Ház – Hajdúböszörmény)

1. nap:
– A len és a kender feldolgozása
  tárgyak: tiló, gereben, guzsaly, rokka, gombolyító
– Kézműves foglalkozás: szövés, fonás
  papírszövés, szövőkeret, hengeres szövés
  körmönfonás
  fonatok bőrből, szalmából
– A fonóban
  népi hangszerek készítése: kóróhegedű, gyufásdoboz citera, zúgattyú
  hajdúsági népdalok, körjátékok

2. nap:
– Népi kismesterségek: a fazekas (kézműves tevékenység)
– Asszonyi munkák: a nagymosás 
 (a vászonneműk tisztításának hagyományos módja)
 tárgyak: sulykoló, mángorló, egyszerű gépek
– Kézműves tevékenység: szappankészítés

Tábor a Hajdúházban 
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3. nap: 
– Ahogy Zsuzsika nénitől tanultuk:a csigapergetés
 tárgyak: teknő, csigaborda, pergető
– Népi ételek, népi étkezés
  étkezési szokások
  a pitvar berendezése
  tárgyak: a kenyérsütés és a tejfeldolgozás eszközei
– Kukoricázzunk! – a kukorica szerepe a mindennapi életben
   kézműves tevékenység: dobósárkány készítése

4. nap:
– Megyejárás: Bojt – látogatás egy bihari tájházban(Galambdúcos Bojti Porta)
– Látunk-e különbségeket a hajdú ház és a bihari porta között? 
 (társadalmi, építészeti, stb.)
– A foglalkozások témái: Gyékényszövés
    Nagymosás
    Népi ügyességi játékok

 A felsorolt példák ötletadóak, szabadon bővíthetőek, átalakíthatóak, de min-
denképpen élményközpontúak, mert csak így nyerhetjük meg fiatal látogatóinkat, 
remélhetőleg, egy életre a múltidézés híveinek. 
 Mint ahogy tették ezt számtalan programjukkal a Sóstói Múzeumfaluban (Nyír-
egyháza) vagy a Szederkényi Tájházban (Tiszaújváros).

Tartalmas múltidézést kívánok minden tájházvezetőnek!

Korompainé Mocsnik Marianna
etnográfus-múzeumpedagógus
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Fazekasinas Készül a kalács

Márton nap a Szederkényi Tájházban
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A somogyszobi tájház közösségi működtetése

2001-ben az önkormányzatnak immár terhessé vált az öreg, nagyon kopott, majd-
nem romos műemlék épület, és el akarta azt adni.Akkor Dobossyné Antal Anna a 
házat Somogy megye kiemelten védett népi műemlékévé jelölte. (Minden megyében 
volt egy kiemelt népi műemlék, melynek felújítására az állam külön biztosított anya-
gi forrást.) Ezt a lehetőséget ajánlotta föl Szobnak, amit a képviselőtestület először 
visszautasított. Ezt megtudta Spanics Katalin, és nem éppen udvarias módon elérte, 
hogy egy évre rábízzák a ház sorsát. „A falu múltját nincs joga eladni senkinek” – fogal-
mazta meg határozottan. A működtetésére és rendbetételére létrehozta a Vilma Háza 
Alapítványt, teljesen naivan, a résztvevők egyikének sem volt fogalma az alapítványok 
működéséről.  A célja az volt, hogy a falu első tégla parasztháza közösségi tulajdonban 
maradjon. Az alapítvány alakulásához ember és pénz kell: kurátorokat, alapítókat ne-
héz volt összeszedni, mert az emberek bizalmatlanok voltak. Mivel a húgom könnyen 
ad, könnyen kér, ezeket összehozta valahogy így: ha jöttek agyagot kérni tőle, mivel 
keramikus: „Adok agyagot, te meg gyere el kurátornak” – mondta. Ezek a kurátorok 
az első időkben szinte csak névlegesek voltakvoltak, de már hosszú évek óta állandó, 
megbízható tíztagú kuratórium működik az alapítványnál.
 A házra szánt első 1 millió forint hamar elfogyott a szigetelésre, akkor Dobosyné 
Antal Anna közölte, hogy még 2 milliót kap az épület. Ekkor már a Bagó céggel kö-
töttek szerződést. Így is még sok munkát nekünk kellett elvégeznünk: pöcegödör 
ásása, tereprendezés, festés, meszelés. Ekkor már az önkormányzat is segítőkész 
lett, adott két közmunkást.
 Kezdődött a ház berendezéséhez a gyűjtés. Miután a faluban már sokszor és sokan 
összeszedtek „régiségeket”, amik aztán eltűntek, az emberek gyanakvóak lettek, nem 
bíztak a tájház létrejöttében. Mikor látták, hogy Spanics Kata a sajátját viszi a házhoz, 
hiszen 16 éves kora óta gyűjtötte a kincseit, megtört a jég, Sóla Eszter cserépkályhát, 
szövőszéket, ágyat, stb. adott, ezzel elkezdődött a falu múzeumának föltöltése.
Volt már Vilma-házi fuvaros is, az önkormányzat adott közmunkásokat a bútorok 
rendbetételéhez is. Az anyagköltséget a Vilma Háza alapítvány állta. 
 A kerítések, kerti bútorok tervrajzát ingyen csinálta a Bagó-cég, a kert tervét 
Horváth Valéria, az egyik alapító tag. A kerítés anyagát kifűrészelve a Kaszó RT 
-től és Tóth Károlynétól kaptuk adományként, az oszlopok fölállításában a húgom 
fia és barátai, a kerítésmezőit a harmadik szomszéd és ismerősei, köztük a volt pol-
gármester készítette el az oldalsó karámkerítéssel együtt.  Az első kerti padokat, 
asztalokat szintén ingyen az egyik Vilmás fia állította föl.
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 A mi családunkból kerültek ki az első Vilmások – így hívták az alapítvány körül 
dolgozókat, segítőket –, szállítottak, mostak, régi fajta facsemetékért mentek, isme-
rőseink cége dózerolta , gyalulta a terepet, iskolásaim segítettek árkot kiásni, kertet 
rendezni. A falu is kezdett kíváncsi lenni a nagy mozgásra.
 Mivel nemcsak a házat kellett rendbe tenni, de működtetni is kellett, és ehhez az 
anyagiakat megszerezni. Emiatt meg is értem az önkormányzat vonakodását egy táj-
háztól, mert attól féltek, hogy a kulcsot keresni kell, a ház árván várakozik, élet nélkül. 
Ezért minden úgy történt, hogy ne legyünk terhére az önkormányzatnak. Erre – pénz-
szerzési formának – az iskolás csoportok fogadása volt a legmegfelelőbb, kézműves 
foglalkozások keretében. Az utcai szoba lett a múzeumszoba, a konyha megmaradt, 
az akkor 170 éves kemencéivel szintén múzeumi térnek, az udvari szobát már úgy 
rendeztük be, hogy alkalmas legyen foglalkoztatónak, rendezvények megtartására.  
A mérete (6×6 m) ezt lehetővé tette. Az épület 1982-es műemlékké válása után úgy 
volt, hogy úttörőszoba lesz az egyik szoba, akkor csináltattam is hozzá szövőállványt, 
bútorokat. Ezek a 20 éves állásban tönkrementek, a szövőállványok megmarad-
tak. Ehhez csatlakoztak azok a kézműves technikák, amit a húgom tudott csinálni.  
Korongolás, Tiffany- üvegkészítés, linómetszés, rafiavarrás, mozaik kirakás. Még át 
sem adtuk hivatalosan a házat, már fogadtuk az első csoportot Nagyatádról, 6–6 gye-
rekkel foglalkozott 1–1 felnőtt, akik ingyen dolgoztak. A gyerekek palacsintát és házi 
készítésű szörpöt kaptak. Később, mikor évente jött valaki ismerős újabb és újabb 
technikákat tanítani, persze szintén ingyen, megváltozott lassan a választékunk is. 
Szövés, gyöngyszövés, körmöcskézés, gyertyamártás, nemezelés, képeslap varrása, 
kosárfonás, papírforgó stb. készítését tanultuk meg. Így alakult ki a fonó, amit minden 
télen heti rendszerességgel megtartunk a téli hónapokban. Két éve kiállítást is csiná-
lunk az ott készített dolgokból. Nagyon büszkék a programban résztvevők a munká-
ikra, hozzák a rokonokat, ismerősöket a kiállításokra.
 A ház átadására, 2003. szeptember 3-án, minden készen állt. Az ismerősök olyan 
izgalommal takarítottak, rendezkedtek, sütötték a rétest, mintha a magukét csinálták 
volna. Dévai Nagy Kamilla gyerekkorában a nyarakat itt töltötte a pedagógus nagy-
mamájánál, ezért örömmel küldte a tanítványait, majd négy alkalommal ő is ingyen 
föllépett egy-egy rendezvényünkön. De fellépőink általában most is ingyen jönnek.
 A megnyitókor történt, a húgom kért muskátlit az egyik asszonykától. A vá-
lasz: „Kata! Értsd meg! Ingyen nem dolgozik senki, ingyen nem ad semmit senki.  
De kölcsön adom.” Nem kellett, hozott a lánya Kaposvárról. Egy-két hét múlva 
szalad át hozzánk az asszonyka, hogy menjünk a Vilma-házhoz sürgősen. Terített 
asztal fogadott bennünket, 20–22-en ültek mellette a polgármester úrral együtt. 
Lelkiismeret-furdalása volt, összehívta az addig ott ingyen dolgozókat. Ez volt az 
első Vilmás vacsora, az ott ülőkből lettek az első Vilmások.
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 Az lehet Vilmás, aki ingyen munká-
jával, évi minimum három alkalommal 
járul hozzá az alapítvány működéséhez. 
Egy év pihenés miatt még tag marad, de 
ha tovább sem reagál a munka, illetve 
programmeghívókra, kimarad. Az új Vil-
mást általában egy-egy régi hozza magá-
val, mintegy kezességet vállalva érte. Az 
elmúlt években heten haltak meg közü-
lünk. Ilyenkor kitesszük a fekete zászlót, 
koszorút viszünk a temetésre. Kilencen 
váltak ki a csapatból az elmúlt 15 év alatt, 
különböző okokból. Ma 47 Vilmást tar-
tunk számon, 22 éves a legfiatalabb, (de 
Kisvilmásaink is vannak, a fiatalok ki-
csinyei) 84 éves a legidősebb. Betegség, 
öregség miatt nem szakad meg a Vilmás-
ság, 12 diplomás is van közöttünk. 
 Az évek során kialakult, kire miben 
lehet számítani. Vannak állandó és idő-
szakos feladatok. Öt év óta ad az önkormányzat gondnokot a nyitva tartás érdeké-
ben. Addig a Vilmások maguk látták el ezt a munkát is. 
 Állandó munkák: könyvelés, pénztárosság, pályázatírás, Vilma-sírja gondozása, 
kert, fák, viselet rendbentartása, disznóvágás, füstölés, pácolás, dokumentáció ké-
szítése stb.
 Időszakosak: faültetések, kertrendezés, rendezvények előkészítése, lebonyolítá-
sa, nagytakarítás, szekrények rámolása, a gyűjtemények állományvédelme, illetve 
ami év közben adódik.
 Egy-egy munkára azok jönnek, akik előre vállalják azt, vagy ráérnek. Alkalman-
ként tízen, húszan jönnek, de ott kell lenni velük. Munka után szalonnázunk, be-
szélgetünk.
 Vannak nyílt- és zártkörű rendezvényeink. Nyitott rendezvényeink közül min-
den érdeklődőt várunk a húsvéti tojásfestésre, amit hagyományos módon viasszal, 
gica segítségével díszítünk és hagyma levében festjük színesre.
 A fiatalok rendezik húsvét hétfőjén a Húsvéti-rétet, ami egy régi helyi szokás 
fölélesztése. Batyus alapon Húsvéti-játszó. A ház csak helyet ad az eseménynek, az 
idősebbek csak nézik a fiatalokat.

A szoba sarokpados részlete 
(Fotó: Spanics Katalin)
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 Augusztus 20-án kenyéráldás van. Ilyenkor 6 asszony 6 kenyeret süt, 4–5 asz-
szony megkeni házi zsírral, 8–12 fiatalt fölöltöztetünk eredeti népviseletbe, az is-
tentisztelet után visszajövet, a kenyéráldás után, ők kínálják a falu lakóit kenyérrel, 
vörösborral. Ez a rendezvény kb. 25 ember munkája.
 Szeptember első szombatján van a Vilma-nap. Ez szintén sok Vilmást igénybe 
vevő kultúrműsoros program. A Vilma-napon (12 év óta) 3–3 vázát szoktunk ki-
osztani azoknak, akik sokat tettek a Vilma-házért. 
 Külön program a férfiaknak minden alkalommal a főzés, ebben asszony nem 
vesz részt. Szerepelt már nálunk: Dévai Nagy Kamilla, Regélők, Kegye János pán-
sípos, Czigány Tamás dudás, Szabó Sándor tárogatóművész, Hunyadkürti György 
színművész stb. Ilyenkor más-más csoport végzi az előkészítést, színpaddíszítést, 
terítést, takarítást stb. Szinte az összes Vilmás részt vesz a munkában. 
 Ősztől tavaszig heti egy alkalommal tartjuk a fonót, idén csipkeverés, Tiffany és 
kosárfonás lesz. A falubeliek is részt vehetnek rajta.

Szabadkéményes konyha részlete gyűjteményi tárgyakkal 
(Fotó: Spanics Katalin)
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 Zártkörű rendezvények: disznóvágás, disznótor, erre meghívjuk a képviselőket 
is, májusfa- kitáncolás, év végi záró vetítéssel, vacsorával. A zártkörű rendezvénye-
inkre a nők süteményt, a férfiak italokat szoktak hozni.
 Minden évben megyünk kirándulni, így már bejártuk az ország nagy részét, 
Siklóstól Esztergomig, Kiskőröstől Szentgotthárdig. Minden utunk során megné-
zünk egy tájházat és egy-egy templomban elénekeljük a Boldogasszony anyánkat 
(Eszergom, Ják, Tihany, Zirc, idén Gelencén). Egy parkban, vagy réten megszalon-
názunk. Az ilyen utakon más-más vidék tájházai, gyűjteményei, működésük mind 
tapasztalat számunkra, tanulság. Idén 37-en voltunk a nagy kiránduláson. Önkölt-
séges kiránduláson a környék falvait ismerjük meg, hiszen mindenki csak elfut a 
szomszédfalu látnivalói előtt. Idén Lábodon néztük meg a Vadászati Múzeumot, 
Árpád-kori kistemplomot és a tájházukat, ahol megszalonnáztunk.
 Öt éve voltunk először Erdélyben önköltséges alapon a Vilmásokkal. Idén 23 
fővel megint 6 napot töltöttünk el itt. Mindenki hozott rágcsálni valót, süteményt, 
italokat, zöldhagymát. A szalonnánkat a Szent Anna tónál ettük meg. Tájházi ta-
lálkozókra is (országosra és a regionálisra is) 2–3 fővel megyünk. A társaság közül 
sokan nemcsak a Vilmánál találkoznak, hanem a privát életben is. A halottaink te-
metésére elmegyünk, betegeinket látogatjuk. A Vilmához való tartozás segíthet az 
átállásban a nyugdíjba menőknek is.

 Jó társaság, amely magának vallja a ház szellemiségét, őrzi értékeit, megbecsüli 
a hagyományait, a régi református szokásokat fölelevenítjük pl. nagypénteki fehér-
gyász, menyasszonygyász, karácsonyi asztal, s nem politizál a kerítésen belül senki, 
és nem pletykálunk. Soha nem kell senkit sem kétszer kérni  az elvégzendő munká-
ra. Maguktól is megtalálják a munkát pl. palántázás, játékjavítás, szekrények rámolá-
sa stb. Magáénak érzi az a házat, akinek marad dughagymája, és elszalad ide eldugni, 
paradicsompalántáját palántázni, füzér paprikáját csak úgy az ajtófélfára akasztani.  
Nemcsak ingyen dolgoznak, de a Vilma „kő-levesébe” is dobálnak ezt-azt.  

Spanics Ágnes
Vilma Háza Alapítvány elnöke
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A Felpéci Tájház 

Szeretettel köszöntök Mindenkit a Felpécért Alapítvány nevében. Alapítványunk 
1999-ben alakult közhasznú szervezet.
 A kulturális élet, hagyományőrzés, örökségvédelem területén tevékenykedünk 
a községben, de az elmúlt 16 év alatt látogatottságunk túlnőtt a kis falu határain 
túlra is. Az alapítvány elnökeként – a Felpéci Tájház megálmodójaként – néhány 
képpel, 15 percbe próbálom belesűríteni mindazt, ami munkánkat, a tájház törté-
netét, az évről-évre formálását jelenti. 

1. kép
A mindig is tájháznak szánt épületet a felpéci származású Hideg csa-
lád 2002-es évi ajándékaként kezdtük el felújítani, tisztelve az ő ere-
deti elképzelésüket, az örökségvédelmi előírásokat. Nagy álmodo-
zó hírében álltam akkor, amikor ebben az épületben tájházat láttam!  
Biztató volt egy helyi építész ajánlata, hogy ajándékképpen elkészíti a felújí-
tási és vele együtt a bővítési tervet is, tudva, hogy a múzeum bemutatásán 
túl – idővel – itt hagyományőrző foglalkozásoknak is helyet szeretnénk biz-
tosítani. 
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2. kép
Elkészült a felújítás és 2004-ben felszenteltük a helyben összegyűjtött tárgyakkal 
berendezett épületet. Ehhez nagy segítség volt egy lelkes néprajzos, Géber József 
önkéntes segítsége. 
 Az idős emberek örömmel adták oda a még megmaradt régi „kincseket”, ame-
lyeket titkon éppen egy ilyen célra őrizgettek. A 20. század első felének, közepének 
megfelelően berendezett enteriőr várja azóta is a látogatókat, és mutatja be a régi 
felpéci életet, berendezési tárgyakat, eszközöket. A szoba padozata döngölt föld, a 
konyhába tégla aljzat került a korábbi betonlapok helyére, ami nem adott kellő szel-
lőzést, így a falak is vizesedtek. A raktáron lévő tárgyakat a lakóházzal egybeépült, 
volt istálló helyiségben tároljuk, főként gazdasági eszközök vannak itt elhelyezve. 
 Gyűjteményünkből többször rendeztünk időszaki kiállítást. Most éppen az 
„Egy felpéci mestergerenda meséje” című időszaki kiállításunkkal kezdtük meg 
a „vándorlást”. Felpéc utáni első állomás a gyömörei iskola, ahol nagy örömmel  
fogadták a lehetőséget.
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3–4. kép
 A bővítés látványterve és a megvalósítás.
 A felújításra kapott NKÖM támogatás után hamarosan lehetőség nyílt egy épí-
tést segítő pályázatra, kicsit húzós önerővel sikerült az épületet határidőre elkészí-
teni, amit 2006. augusztus 19-én avattunk fel. Ezután egy újabb jeles év következett 
– 2008 –, amikor megkaptuk a működési engedélyt, amivel „közérdekű muzeális 
kiállítóhely” lett a Felpéci Tájház. 



33

Tájházi Hírlevél • 2016. 4. szám

5. kép 
 A 100 m2 alapterületű épület látszólag nagy foglalkoztató helyisége örömünkre 
hamar benépesült, megtelt.
 Ide is kerültek hagyatékokból olyan adományok, amelyek nem műtárgyak, de 
nem is teljesen újak. Jó szolgálatot tesznek a mára felszaporodott, változatos progra-
mok során a műanyag poharak, tányérok helyett. Itt még viszonylag üres a helyiség.
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6. kép
 Az időjárás mindig komoly befolyásoló tényező. Hogy eső, erős napsütés ne 
rontsa el a programot, mindig építgettünk ideiglenes tetőt az udvaron, de szeret-
tünk volna egy tetszetősebbet és időállóbbat. Egy támogatónak, és apró „közbe-
jött” tényezőnek köszönhetően elkészült a tető, a tavasztól őszig tartó programok 
sikeres lebonyolításához a pergolánk. Egy kőműves mestervizsgával kezdődött a 
megvalósítás – a Megyei Iparkamara kézműipari tagozata kőműves mestervizsgá-
jának adtunk helyet – majd szépen sorban minden összeállt a jó kapcsolatoknak, 
támogatóknak, segítőknek köszönhetően. Itt éppen egy munkahelyi önkéntes cso-
portot láttunk vendégül, akik segítségüket ajánlották a faluszépítéshez. 2016-ban 
már másodszor voltak nálunk „önkénteskedni”.

7. kép
 Volt itt disznótor, amit egy győri férfikör szervezett családi nappal együtt.  
A Megyei Iparkamara kézműipari tagozata évek óta tájházunkban tartja a Családi 
Napot múzeumi tárlatvezetéssel, kézműves foglalkozásokkal, és az időközben épült 
kemence is szerepet kap ezen a napon is. Voltak osztálytalálkozók helybeli általános 
iskolai osztályoknak, és egykori győri középiskolásoknak, de 2016-ban két felpéci 
szépkorú 90 éves születésnapját is itt ünnepelték a családok.
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8. kép
 Gyermekfoglalkozások alkalmával, kirándulások során a fazekassal a pergola 
alatt legjobb dolgozni a gyerekeknek.
 Itt jegyzem meg, hogy csak időnként van alkalom 4–6 órás fizikai kisegítő fog-
lalkoztatására, a munkák nagy részét, a gyermekfoglalkozásokat önkéntesekkel old-
juk meg. Néprajzosunkat második éve kulturális közfoglalkoztatottként – együtt-
működve a NMI-vel – tiszteljük nálunk, használjuk, élvezzük szakmai tudását. 
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9. kép
 Osztálykirándulások során egy-egy osztálynak csoportbontásban mutatja be a 
tájházat néprajzosunk, a felnőttek a pogácsakészítés titkaiba vezetik be a gyereke-
ket, illetve valamilyen kézművességet – korongozás, fafaragás – mutat be egy hoz-
záértő segítő. Természetesen mindenki belekóstolhat mindegyik tevékenységbe, és 
a végén a pogácsát közösen fogyaszthatják el a gyerekek, ki-ki még az otthoniaknak 
is szeretne vinni kóstolót, ezt is megteheti. A tájház látogatottsága ezekkel a progra-
mokkal jelentősen megnőtt 2016-ban.

10–11. kép
 Sokoróalja termelői piacának is helyet ad-
tunk bemutatkozásra, egy – a tényőiekkel közös 
– pályázati projekt során bemutattuk a „kredenc 
programot”, de hozzá kézműves foglalkozások, 
kosárfonás, fafaragás, nemezelés és agyagozás is 
tartozott. 
 A „kredenc” jelképesen összehozta az eladót és a vevőt. Benne jelezte, akinek 
eladó terménye volt, itt jelentek meg az igények is. Nagy jövője nem lett a dolognak, 
de jelzés értéke igen!
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12. kép
 Barátság alakult ki a garamszentgyörgyi Duba Tájház és a Felpéci Tájház között, 
minek eredményeként közösen színesítettük már egymás kulturális programjait lá-
togatásaink során. 
 Barátság és közös munka kezdődött a győri Hild József Építőipari Szakgimnázi-
ummal, aminek eredményeként a 2016. évi Kulturális Örökségünk Napjai felpéci 
programján Józsa Tamás igazgató előadást tartott Felpéc népi építészetéről, elvég-
zett felméréseikről. Néhány diák, kézműves-foglalkozás keretében bemutatta a  
vályogtéglavetést, a paticsfal építést, amit a gyerekek is kipróbálhattak.
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13. kép
 Tájházunk gazdasági egysége 2016-ban újra bővült egy ajándék során: egy öreg 
nádas pincével a hozzá tartozó szőlő-gyümölcsössel. A földhivatali bejegyzés meg-
történt. 
 Ezzel egy teljes gazdasági egységet tudunk bemutatni a látogatóinknak. Terve-
ink szerint a présház részt kiállítótérként rendezzük be a raktáron lévő tárgyakból. 
 A felpéci ember életmódja és körülményei így teljesebben bemutathatóak lesz-
nek, hiszen a lakosok nagy részének volt a domboldalon kis szőlője, borospincéje, 
és ezt tájházi kereteink között is be tudjuk mutatni. A meglévő gyümölcsfák mellé 
régi gyümölcsfajták megmentésével, saját oltású alma és körtefákkal szeretnénk be-
ültetni a még meglévő üres területet. 
 A pince karbantartásához, felújításához segítséget ígért a Hild József iskola, akik 
első lépésként az épület felmérését végzik majd el.

 Mindenekelőtt beadott pályázatunk pozitív megítélésében bízunk, hogy a táj-
ház épületét – legfőképp a nádfedést – jó gazda módjára rendbe tudjuk tenni!

Dombi Alajosné 
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A helyi tájházra épülő hagyományőrzés – Szelence-porta Tájház, 
Őrtilos

Hol is van Őrtilos? 
 Sokan rögtön rávágják: az Őrségben! Pedig nem arra kell indulnia, aki hozzánk jön.
 Őrtilos a déli határszélen, Horvátországgal szomszédos, Somogy-Zala találko-
zásánál, a mesés Dráva-Mura összefolyásnál található. Említésre méltó nevezetes-
ségei: páratlan panoráma a két folyó találkozására, a Dráva kanyarulatára, az 1740-
ben épült műemlék templom látványára. 

 Ezen a kis 500 lelkes településen működik 2011 óta a 3 Szelence Hagyomány-
őrző Egyesület.
Bemutatóm témája „A helyi tájházra épülő hagyományőrzés” , mégis az egyesület 
tevékenységével kezdem bemutatkozásomat, mivel előbb volt a közösség, azután 
hoztuk létre a tájházat. Egyesületünk a falu és környéke néphagyományok iránt el-
kötelezett embereiből jött létre, tizenöt alapító taggal. Az egyesületen belül a kezde-
tektől dalkört alapítottunk tíz hölggyel (a férfiakat még nem tudtuk rávenni).

Őrtilos, a Mura-Dráva összefolyásánál
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 Megalakulásunkkor jelent meg a Magyar Kultúra Lovagja cím elnyerésére kiírt 
pályázat. A címre jelöltük dr. Eperjessy Ernő néprajzkutatót, Őrtilosban az ’50-es 
években munkálkodó tanítót, Őrtilos díszpolgárát. Ezt a címet megkapta, s meg-
hívta közösségünket a díjátadásra. Ernő bácsi az óta is folyamatos segítője és inspi-
rálója csapatunknak.
 Tevékenységeink a népi jeles napok Őrtilosban ismert szokásainak feldolgozása 
és újjáélesztése mellett néhány újabb hagyomány elindításával is bővöltek.
 Említésre méltó a húsvéti tojás-fa kiállítás és parkdíszítés, a szüreti hordófestési 
verseny és az őszi parkdekorálás, karácsonyi Betlehem készítés és szeretetvendég-
ség advent első vasárnapján, szintén a falu parkjában. Ezeken a programokon szíve-
sen vett részt a falu apraja-nagyja, újra a régi közösségi élményt átélve.
 Adventi ablakdíszítést, élő adventi naptár létrehozását hirdettünk, bekapcsolva 
ez által a közös ünnepvárásba huszonnégy családot. A gyönyörű ablakokat újév első 
napjaiban „kántálással”, újévi köszöntő népdalokkal köszöntük meg a résztvevőknek. 
 Nem maradhatott el a farsangi 
„maszkázás”, hiszen Őrtilosban húsha-
gyó kedd estéjén ennek is nagy hagyo-
mánya volt. Fontos esemény március 
15. megünneplése, hiszen nevezetes 
történelmi helyünk a FESZTUNG. 
Amikor Jellasics horvát bán 35 ezer fős 
hadserege 1848-ban átkelt a Dráván, 
Őrtilosnál tucatnyi önkéntes állta sike-
resen az útját, míg meg nem érkeztek 
Perczel Mór honvédei. Dr. Eperjessy 
Ernő néprajzkutató 1959-ben jegyez-
te le:”az illérek Légrádná’ akartak át-
jönni a Dráván. Akkor úgy mondják, 
hogy az itteni tilosiak összeátak, hogy 
hát megakadálozzák ugye. Tizenketten. 
Amint a Dráva innejső oldalán van az 
a Fesztung. Ügön magos földsáncok. 
Szóval tizen vagy tizenketten összeátak, 
puskájuk se ügön lehetett. Úgy mesélik, 
hogy csákó helyett piros fejkendőt kötöt-
tek a fejükre. Csárdás keszkenyőt, mint 
a mönyecskék. És úgy körbe-körbejártak 
lovon a Fesztungon, hogy az illérek azt 

Adventi ablakdíszítés hagyománya 
– a Szelence-porta Tájház ablaka 
(Fotó: Tóthné Iváncsics Gyöngyi)
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higgyék, hogy piros csákós huszárok, hogy itt egy nagy sereg van. Úgy mondják, hogy 
talán egy hétig is tartották őket. Pár napig biztos nem mertek átkelni a Dráván. Akkorra 
már ideért Perczel, akkor aztán innej a Fesztungról lőtte az illéreket ágyúval.”
 2014. június, mérföldkő egyesületünk életében. Sikerült megvásárolnunk az in-
gatlant, egy 1941-ben épült, beton blokkokon álló tömés házat, a művelődési házzal 
szemben. Az elhanyagolt, több 10 éve lakatlanul álló épület rengeteg munkával, de 
nagy lelkesedéssel július 19-én került átadásra négy helyiséggel (tiszta szoba-kony-
ha- kamra-előszoba) a berendezett Szelence-porta Tájház. Plébános úr megáldotta 
a hajlékot, reméljük, ez az áldás kíséri mindvégig ténykedésünket.
 A lelkes csapatunk a megkezdett közösségi programokat folytatta, de immár a 
központi hely a „házunk” lett. Minden nap nyitva áll a látogatók előtt.
 Azóta itt tartjuk a népi jeles napok rendezvényeit, szeretetvendégséget, a tájház 
udvarát díszítjük az alkalomnak megfelelően. Dalkörünk hetente itt találkozik.
 Legkiemelkedőbb rendezvényünk 
a tavalyi a Tájházak-napi kapunyitó 
programhoz kapcsolódó ŐRTILOSI 
LAKODALOM, dr. Eperjessy Ernő 
gyűjtése alapján (Lakodalmi rítusok 
és dramatikus játékok egy vegyes et-
nikumú régióban kiadvány, Magyar 
Néprajzi Társaság, 1975–2000).
 Különleges élményben van része 
annak, aki ellátogat erre az esemény-
re, amit már másodízben szerveztünk 
meg. Megelevenítjük az elfeledett, 
vidám, olykor kicsit pajzán lakodal-
mi szokásokat. Felidézzük az idősebb 
nemzedék számára, megismertetjük 
a fiatal generációval miként tartották 
Őrtilosban a lakodalmat (Deresre 
húzás, cere-fa, itatás, halál megjele-
nése. stb). 
 A Szelence-porta Tájház élettel teli 
közösségi színtere lett Őrtilosnak. 

 Mindenkit szeretettel várunk!

Tóthné Iváncsics Gyöngyi
Örtilosi lakodalom
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Húsvéti ünnepi díszben a tájház (Fotó: Tóthné Iváncsics Gyöngyi)

Bojtár Népzenei Együttes és a Drávagyöngye Táncegyüttes a lakodalom színpadán 
(Fotó: Tóthné Iváncsics Gyöngyi)
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Emléktábla tanúskodik arról, hogy a dunaszentbenedeki 
a 2016. év tájháza

2016. november 19-én, szombat délután avatták fel „Az év tájháza” emléktáblát 
Dunaszentbenedeken. A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2016-ban is kiírta  
azt a pályázatot, amellyel az év legeredményesebb tájházát kívánta elismerni.  
A szakmai zsűri által odaítélt megtisztelő címet a Bács-Kiskun megyei település táj-
háza nyerte el.
 Tíz évvel ezelőtt vásárolta meg Dunaszentbenedek önkormányzata azt a pa-
rasztházat, amelynek utolsó lakója, Kun Rozália szinte érintetlen formában őrizte 
meg a Kalocsai Sárközhöz tartozó falu 19. századi népi építészetét és lakáskultúrá-
ját. Az eredeti szépségében megörökölt házat a helyiek nagy szeretettel újították fel 
és pótolták a berendezés hiányzó darabjait. Az eltelt évtized során Paulin Zsuzsa 
tájház vezető irányításával nem csak Dunaszentbenedek kulturális életének vált 
a központjává, hanem az ország távolabbi vidékeiről is egyre több látogatót vonz 
szépségével és hangulatos rendezvényeivel.

Az Év Tájháza tábla leleplezése (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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Az Év Tájháza tábla a tájház bejárata fölött (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

 A tábla november 19-én került fel a bejárat fölé, melynek leleplezése előtt a falu 
aprajának és nagyjának részvételével ünnepséget rendezett a település. Vargyas 
Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, ünnepi beszédet mondott dr. 
Bereczki Ibolya, a címet adományozó Tájházszövetség elnöke. Az udvari kemencé-
ben tejfölös kenyérlángos sült, a jó hangulatról a dunaszentbenedeki  Asszonykó-
rus, a hagyományőrző ifjúsági tánccsoport és az óvodások műsora gondoskodott.

További információ a tájházról: 
http://dunaszentbenedek.hu/kultura-es-szorakozas/tajhaz/ 

Hegedűsné Majnár Márta
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30 éves lett a falumúzeum

A falumúzeum hármas évfordulóját ünnepelték Hosszúpályiban

 Az alapítás 30., valamint az alapító születésének 85., halálának15. évfordulójáról 
is megemlékeztek december 9-én Hajdú-Bihar megye egyik legrégebbi vidéki mu-
zeális kiállítóhelyén, a hosszúpályi Bődi István Falumúzeumban. 
 A magyarországi tájházhálózat részeként az UNESCO világörökségi váromá-
nyos listáján is szereplő falumúzeum 1986-ban jött létre, Bődi István iskolaigazgató 
kezdeményezésére. Ő védette le az épületet a Hajdú-Bihar Megyei Műemléki Albi-
zottságnál, illetve ő és az általa vezetett honismereti szakkörös gyerekek gyűjtötték 
össze azokat a műtárgyakat, melyek máig láthatók a falumúzeum kiállításaiban. 
 Bődi István azonban nemcsak falumúzeumot alapított, hanem monográfiát is 
írt a falu történetéről. Történeti kutatómunkája elismeréseként az évfordulón, szak-
tantermet neveztek el róla a helyi Irinyi József Általános Iskolában, ahol Kiss Csaba 
iskolaigazgató méltatta elődje munkásságát. 
 A megemlékezők innen vonultak át a közeli falumúzeumba. A zsúfoltságig meg-
telt kiállítóhelyen Berényi András polgármester Bődi Istvánnak a falu vezetésében 
betöltött szerepéről, Kozmáné Bődi Ildikó édesapja családfői erényeiről, dr. Bihari-
Horváth László, a falumúzeumot 2005 óta gondozó muzeológus pedig Bődi István 
néprajzi gyűjtéseiről és a falumúzeum fejlődéstörténetéről tartott előadást. 
 Az elmúlt tíz évben hosszúpályi önkormányzata összesen 11 millió forintot 
nyert a Nemzeti Kulturális Alap és a kulturális minisztérium különböző szakpá-
lyázatain (Alfa-program, Kubinyi-program), melyek lehetővé tették, hogy minden 
téren folytatódjon az alapító által megkezdett szakmai munka. Bővült és korszerű-
vé vált az épület, megújultak a kiállítások, tudományos kutatómunka kezdődött, 
s hét múzeumi kiadvány is megjelent az elmúlt években. Az alapító emléke előtt 
tisztelegve a falumúzeum 2006-ban – a Tájházszövetség Hosszúpályiban rendezett 
országos találkozóján – vette fel Bődi István nevét. A decemberi megemlékezés, az 
ezt hirdető emléktábánál koszorúzással zárult. 

Bihari-Horváth László
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A 30 éves falumúzeum (Fotó: H. Csongrády Márta)

Zsúfolásig megtelt a falumúzeum közösségi tere (Fotó: H. Csongrády Márta)
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Kozmáné Bődi Ildikó visszaemlékezése (Fotó: H. Csongrády Márta)

Bihari-Horváth László megemlékező beszéde az emléktáblánál (Fotó: H. Csongrády Márta)
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Jegyzőkönyv

Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2016. június 7-én (pénte-
ken) 10.00 órától tartottunk Budaörsön, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tár-
gyalójában.
 Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Danter Izabel-
la, 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 magán-
személy 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 kí-
vánók 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 a Tájházi Műhely, melynek 

a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye adott otthont. A regisztrált 
résztvevők száma 21 fő volt, ők leginkább horvát nemzetiségi tájházakat képvi-
seltek, ill. a Nyugat-dunántúli régióból érkeztek, visszajelzéseik szerint mind-
annyian sokat tanultak mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozásokból. 

– dr. Bereczki Ibolya: a NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma támogatásával si-
került a műtárgyvédelem témakörében egynapos szakmai programot megvalósí-
tani. Három nemzetiség szerepelt a pályázati anyagban, a horvát, a szlovák és a né-
met, 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. 

– 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. 
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– Berecz Lászlóné: a munkaterv szerint június 10-én valósult volna meg Holló-
kőn 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, rendezik 
meg a regionális találkozójukat. Témaként a tájháznak helyet adó épület tárgy-
körét, valamint a muzeológiai szakszolgálatot jelölik meg. 

– Korompainé Mocsnik Marianna: berettyóújfalui helyszínnel, Bojtra, Csökmőre, 
Biharkeresztesre tervezett kitekintéssel október 21-re tervez regionális találko-
zót, 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-men-
ti tájházi műhelyt lenne szerencsés megvalósítani, középpontjában a tájház épü-
lete, 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 hely-

szín csatlakozott.
– Dr. Bereczki Ibolya: a Magyar Turizmus Zrt. a „Kóstolj bele a tavaszba” c. kam-

pánya részeként tartott sajtótájékoztatóján kiemelten kezelte a Tájházak Napját, 
ennek is köszönhetően a központi kommunikáció szerepe nagyon meghatározó 
volt. 2016-ban új szereplők is beléptek, új ötletek is előkerültek, a teljes prog-
ram naprakészen felkerült a honlapunkra, a Facebook oldalunkra.

 Kérte az elnökséget, hogy segítsen a tematizálásban, a központi helyszín kivá-
lasztásában, megfelelő partner találásában.

– Hegedűsné Majnár Márta a Múzeumok Majálisáról összegzésként megfogal-
mazta, 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 nagyszámú érdeklődőt. A vasárnapi bemutatkozá-
sunkat 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.



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

50

– Dr. Bereczki Ibolya: a következő évben leszünk 15 évesek, ekkorra molinókkal, 
roll-up-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 be-

adási határidőt megnyújtani, ugyanakkor a felkészülés nagyságrendekkel job-
ban 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 jelenlegi ígéretek szerint várha-
tóan 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, 
illetve 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 ösztönöz-
zék a pályázást, figyelve arra, hogy a jelentkezők feltétlenül rendelkezzenek megfe-
lelő működési engedéllyel. 

A hetedik napirendi pontban a XIV. Országos Tájháztalálkozó szervezésének állásá-
ról 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 
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találkozó programját, időközben az NKA-hoz pályázat benyújtására is sor került.  
Az előadók felkérése folyamatban van, a házigazdákkal a helyszínek személyes meg-
tekintését, 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 nemzet-
politikáért felelős államtitkár nyitotta meg. Itt tartott a nemzetiségi tájházakról pre-
zentációt, 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 fej-
lesztési tervet kidolgozni, ezt dr. Cseri Miklós elfogadta és továbbította a döntés-
hozók felé. A következő hónapokban kell a megvalósítási tervet kidolgozni. Négy 
fős igazgatóság jöhet létre tanácsadási, szakértői, képzési szerepkörrel. Ehhez kap-
csolódva említette, hogy a népi műemlékvédelem ügye országos szinten nem meg-
oldott, szerencsés lenne, ha a Skanzen alá kerülhetne. 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” tí-
pusú 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 ala-
kulásáról 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. 
 Elhangzott továbbá az is, hogy a Skanzen a debreceni egyetemmel konzorciu-
mi együttműködésben kezdte meg az I. világháború paraszti közösségekre gyako-
rolt hatásának a kutatását. A tárgyi emlékek és írott dokumentumok összegyűjtése 
és közzétételét egységes szempontrendszer alapján tervezik, amely a tájházakra is 
kiterjed. 
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 Dr. Bereczki Ibolya emlékeztette az elnökséget a június 7-én megjelent 
Hungarikum Pályázatra is, hangsúlyozva, hogy mi mint Tájházszövetség az első tá-
mogatási 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 elnök-
ségi tagunknak a szíves fogadtatásért és a bőséges vendéglátásért.

Készítette:

Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök

Noszvaj, 2016. június 27.

Elnökségi tagok (Jaszmann Gabriella, Czeglédy Ákos, Berecz Lászlóné) az ülésen 
(Fotó: Heimatmuseum)
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Jegyzőkönyv

Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2016. november 18-án (pén-
teken) 10.30 órától tartottunk Gyomaendrődön a Szent Antal Népházban (Gyoma-
endrőd, Blaha Lujza u. 21.).
 Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Berecz Lászlóné, 
Danter Izabella, Kapitány Orsolya és Czeglédi Ákos.

 Köszöntő: a jelenlévő elnökségi tagokat, valamint dr. Páll Istvánt, a Felügyelő 
Bizottság tagját dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte.

 A második napirendi pontban Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismer-
tette, hogy az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban kik jelezték csatlakozási 
szándékukat a szövetséghez. Jogi tagként módosulás történt a Vésztői Mesterségek 
Háza és Tájház fenntartója esetében, a Vésztő – Mágor Történelmi Emlékhely, mint 
új fenntartó jelezte a változást, ill. megerősítette tagsági jogviszonyát. Új tagként a 
Nagytétény – Barlanglakás Emlékkiállítás kérte felvételét, képviseletében Megyeri 
István járt el, aki szövetségünknek éve óta egyéni tagja. 
 Az elnökség miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó gyűjtemény 
rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta a tagfelvételi kérelmet.

 A harmadik napirendi pontban az október 6–8. között megvalósult országos ta-
lálkozó értékelésére került sor. 
 Páll István felügyelő bizottsági tag véleménye szerint Vasvár és Oszkó egyaránt 
lokálpatrióta, vendégszerető települések, nagyszerű házigazdáknak bizonyultak. 
A tanulmányi út során különösen kedves volt számára a hegyhátszentpéteri és 
magyarszombatfai fogadtatás, ezeken a helyszíneken a tájházak szakmai bemu-
tatásán túl a fenntartók helyi, saját készítésű finomságokkal is kínálták a résztve-
vőket. 
 Bereczki Ibolya elnök összegezve tapasztalatait a következőket fogalmazta meg: 
rendkívül pozitív visszacsatolásként könyvelhető el, hogy V. Németh Zsolt állam-
titkár úr, akit védnöknek és előadónak is felkértünk, szinte azonnal pozitívan rea-
gált a megkeresésünkre. Örült annak, hogy a résztvevők között sok volt a fiatal, ill. 
a szakmabeliek részéről is szép számmal tisztelték meg a találkozót. A Savaria Mú-
zeum munkatársai közül is többen érkeztek, akik már Oszkón is, de a tanulmányi 
út során különösen sokat segítettek a helyi vonatkozású ismereteik, tapasztalataik 
átadásában, a tájegységre vonatkozó értékes tudásuk megosztásában. 
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 Horváth Attila megerősítette, hogy a Savaria Múzeum részéről dr. Horváth Sán-
dornak és Nagy Endrének a hozzáállása, hely- és szakismerete valóban nagyon nagy 
segítséget jelentett. 
 Dr. Bereczki Ibolya értékelte a résztvevők létszámát is, megfogalmazva, hogy 
mind a konferencián, mind a tanulmányi úton nagyon elégedettek lehettünk az ér-
deklődés mértékével. A részvételi díj nagyságrendje vállalható volt, az utolsó pilla-
natban érkezett támogatási döntés az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről 
segített abban, hogy ne kelljen magasabb összegű regisztrációs díjat meghatározni. 
A szakmai tartalmat értékelve elmondta, hogy mind a felkért előadók, mind a dél-
utánra bejelentkezettek előadásai nagyon jó színvonalúak voltak, büszkék lehetünk 
a konferencia nívójára. 
 Hegedűsné Majnár Márta háttér információként osztotta meg az elnökséggel, 
hogy a szövetségnél dolgozó kulturális közfoglalkoztatott munkatárs összeállította a 
régió tájházainak listáját, ezáltal jóval szélesebb kört szólítottunk meg, mint az egyéni 
és jogi tagjaink csoportját. Közülük többen (Magyarpolány, Kapolcs, Nyalka, Sárpi-
lis…) el is fogadták a meghívást. Jó eszköz lehet ez a jövőben is a tagság bővítésére. 
 Korompainé Mocsnik Marianna: szerencsésnek tartotta a győri Hild József Építő-
ipari Szakközépiskola jelenlétét, Józsa Tamás igazgató úr és munkatársa mellett a diákok 
érkezését is. Más helyszíneken is érdemes lenne a környékbeli, profilunkhoz illeszkedő 
oktatási intézményekkel kapcsolatot kialakítani, egy-egy regionális vagy országos talál-
kozón számukra is a személyes találkozási, kapcsolatépítési lehetőségeket felkínálni.

 A negyedik napirendi pontban a 2017. évi országos találkozó témája, időpontja és 
helyszíne került középpontba.
 Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismertette, hogy Algyő részéről már 
2015-ben érkezett ajánlat az országos találkozó megszervezésére, egyeztetve a táj-
ház fenntartójával, működtetőjével megerősítette, hogy 2017-re is fenntartják foga-
dókészségüket. 
 A találkozó időpontja az eddig bevált gyakorlat szerint október első hétvégéje, 
vagyis 2017. október 5–7. 
 Az oszkói találkozón részt vett Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturá-
lis Antropológiai Tanszékének két munkatársa is: dr. Simon András tanszékvezető 
és dr. Mód László adjunktus, akik segítségüket ajánlották az algyői találkozó szak-
mai előkészítéséhez, megvalósításához.
 Dr. Bereczki Ibolya a találkozó témájaként az Algyőre jellemző két idősíkhoz 
(1939-hez, ill. 1978-hoz) köthetően a „XX. század megőrzési és bemutatási lehető-
ségei tájházi környezetben” címet javasolta, elsősorban arra összpontosítva, hogyan 
visszük vissza a hagyományos tudást a huszonegyedik századi ember életébe.
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 Szonda István a „Mesterségek és a tájházak kapcsolata” témajavaslatot fogal-
mazta meg, míg Ando György a „Cselekvő közösségek” témakörre javasolta a 2017. 
évi találkozó felépítését. 
 Páll István a XX. század második felére gondolva vetette fel, hogy érdekes le-
het körüljárni azt a kérdést is, hogyan jelentkezhet az időszak lakáskultúrájának 
megjelenése a tájházi gyűjteményekben. A felmerült témajavaslatok pontosítására, 
körülhatárolására a 2017. évi első elnökségi ülésén visszatér az elnökség. Az algyői 
találkozóhoz kapcsolódó tanulmányi út útvonalának kijelölésére Szonda István, 
mint a régiót képviselő elnökségi tag vállalkozott. 

 Az ötödik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya az „Év tájházvezetője” cím 2017. 
évi adományozására kért javaslatot az elnökségtől. Az elnök asszony elmondta, hogy 
a februári ülésünkön dönteni kell erről a kérdésről, ezért január végéig várjuk a ja-
vaslatokat. Fontos szempont, hogy a jelölt a közösség számára jó gyakorlatot, példát 
nyújtson, és személyesen is inspirálja a díjazottat az elismerés. Egyoldalas, írásos, fo-
tóval mellékelt javaslatokat várunk, amelyeket lehetőség szerint kérünk kiegészíteni a 
jelölt tevékenységéről szóló, az interneten megjelent anyagok linkjével.

 A hatodik napirendi pontban a 2017. évi munkaterv előkészítéséről tárgyalt az 
elnökség.
 Dr. Bereczki Ibolya elöljáróban megfogalmazta, hogy az elkövetkezendő év so-
rán fontos lenne az egyenlőtlen feladatvállalás feloldása. 
 Az alapszabályunk szerint 2017-ben tisztújító közgyűlést szükséges tartanunk, 
az elnökséget a közgyűlés titkos szavazással három évre választja egy három tagú 
Jelölő Bizottság javaslata alapján, ennek értelmében előzetesen jelölő bizottságot 
szükséges felállítanunk. A jelenlegi elnökség tagjait kérjük, hogy 2017. január 31-ig 
nyilatkozzanak arról, hogy tudják-e tovább vállalni tisztségüket. 
 A 2017. évre készülve a szövetség megalakulásának 15. évi jubileuma is megha-
tározó elem, az elnökség döntése szerint az évforduló megünneplésére az országos 
találkozón kerüljön sor.
 A „Tájházi műhely” idén két helyszínen is összecsúszott a regionális találkozók-
kal. A következő évre nézve tisztáznunk szükséges azt is, hogy a Tájházi Műhely, 
mint szakmai továbbképző esemény tud-e annyi pluszt adni, hogy a helyszínt biz-
tosító régióban a szokásos éves találkozó elmaradjon.
 Dr. Bereczki Ibolya kitért a NEA Szakmai Kollégium pályázati lehetőségére is, 
felvetve azt a kérdést, hogy milyen témában érdemes a szövetségnek pályáznia. 
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 Szonda István jelezte, hogy a 2017. Szent László Év lesz, ennek kapcsán Nagy-
váradon találhatunk civil partnerszervezetet a közös pályázáshoz, az elnökség kéré-
sére vállalta a partnerségi kapcsolat kiépítését.
 Dr. Bereczki Ibolya javasolta a kapcsolatfelvételt Kárpátaljával, Páll István fel-
ügyelő bizottsági tagot kérte, hogy 2017-ben találjanak módot az ottani tájházak 
közös bejárására. 
 A NEA pályázat témájaként Ando György javasolta annak megvizsgálását is, 
hogy a fiataloknak milyen kapcsolódási pontjai lehetnek egy tájházhoz?
 Dr. Bereczki Ibolya a munkaterv meghatározásánál javasolta a Tájházak Napjára 
történő tudatosabb felkészülést, az elnökségi tagoktól kérte régiónként a részvételi 
szándékok előzetes feltárását, ösztönzését, új szereplők bevonását. 
 Szonda István a munkaterv átgondolásánál kérte a „Felemelő század – A parasz-
ti polgárosodás tárgyi világa” időszaki és vándorkiállítás újra élesztését, új helyszí-
neken történő bemutatását.
 Hegedűsné Majnár Márta kérte, hogy tételesen tekintse át az elnökség a 2017. 
évre tervezett eseményeket, illetve ezek időpontjait. Az éves munkatervet összegző 
táblázat hiányzó helyszíneire és időpontjaira kérjük az elnökséget, hogy 2017. janu-
ár 31-ig tegyenek javaslatot, hogy a munkatervet a februári ülésén el tudja fogadni 
az elnökség. 
 A hetedik napirendi pontban a „Cselekvő közösségek” c. pályázatban szövetsé-
günk részéről betöltött szerepről dr. Bereczki Ibolya elnök és Hegedűsné Majnár 
Márta ügyvezető elnök nyújtott rövid tájékoztatást.
 A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016 
00001 kódszámú projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós 
projektként indítja, fő célja a társadalmi összetartozás erősítése a kulturális intéz-
mények (könyvtárak, múzeumok, közművelődés) szerepvállalásának fokozásával. 
 A projekt a felhívás szerint hozzájárul:
– az állampolgárok társadalmi aktivitásának növeléséhez,
– a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősödéséhez,
– a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcso-
latok erősítéséhez,
– az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emeléséhez.
 A három évig tartó projektet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár által létrehozott konzorcium 
valósítja meg.
 Szövetségünket a projekt előkészítési szakaszában a konzorcium meghívta az 
Intézményi önkéntesség módszertani munkacsoportba, ahol a műhelymunkában 
az ügyvezető elnök képviselte a szervezetet. 
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Gyomaendrődön ülésezik az elnökség (dr. Bereczki Ibolya, Bajnóczy-Kovács Edina, Korompainé 
Moncsik Marianna, dr. Páll István (Felügyelő Bizottság tagja), Andó György, Horváth Attila, 

dr. Szonda István, Jaszmann Gabriella (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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 A konkrét, közösségfejlesztést segítő, ún. TOP kiírások 2017-ben jelennek meg, 
a projekt célcsoportját a közösségfejlesztési folyamatokat elindító önkormányzat-
ok, civil és egyházi szervezetek, intézmények adják. A tájházak, illetve fenntartóik 
is potenciális célcsoportot jelentenek, érdemes lesz figyelemmel kísérniük a fel-
hívásokat. A szövetség elnöksége lehetőségéhez mérten próbálja meg ösztönözni 
saját területén a pályázati aktivitást, hisz a támogatandó közösségfejlesztési formák 
jelentősen hozzájárulhatnak egy-egy tájház élővé tételéhez, a körülöttük kialakult 
közösségek aktivitásának növeléséhez. 
 Az Egyebek napirendi pontban Ando György és Szonda István beszámoltak 
a szakfelügyeleti munka során tapasztalt ellentmondásokról, javaslatot téve arra, 
hogy a szövetség mihamarabb próbálja meg ezeket az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Közgyűjteményi Főosztályával tisztázni.
 További napirendi pont, illetve hozzászólás hiányában dr. Bereczki Ibolya elnök 
megköszönte az elnökség aktív részvételét, s bezárta az elnökségi ülést.

Szubjektív kiegészítés:
 Nagy öröm volt újra magunk között tudni Bajnóczy-Kovács Edinát mindkét 
kisfiával, jó egészséget, sok boldogságot kívánunk számukra ezúton is!
Utólag is hálás köszönettel tartozunk dr. Szonda Istvánnak, aki házigazdaként bő-
ségesen gondoskodott az elnökség ellátásáról, a hivatalos programot követően a ki-
kapcsolódásról és a dunaszentbenedeki „Év tájháza” táblaavató ünnepségre készü-
lők számára a szállásról. Emlékezetes, szép napokat biztosított számunkra, bízunk 
benne, hogy azóta már sikerült az ezzel járó fáradtságot kihevernie.

Készítette:
Hegedűsné Majnár Márta

ügyvezető elnök
Noszvaj, 2016. november 29.
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