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Hagyományok és értékek XIV.
A tájházak, helytörténeti és néprajzi gyűjtemények, kiállítások kezelőinek
felvidéki regionális találkozója
A vártnál többen vettek részt a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság kezdeményezésére megrendezett Hagyományok és értékek XIV. szemináriumon, amelynek 2016.
július 6-án a Galántai Honismereti Múzeum adott otthont. A rendezvény programjának kialakításában hathatósan közreműködött a szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum és a Magyarországi Tájházak Szövetsége. A 2014-ben felújított galántai
múzeum, melyet 2014-ben AZ ÉV MÚZEUMA díjjal ismertek el, nagy örömmel
fogadta a résztvevőket. A múzeum megbízott igazgatója Adriana Lančaričová köszöntő szavai után Danter Izabella, a boldogfai Mátyusföldi Muzeológiai Társaság
elnöke üdvözölte a jelenlévőket, és az egybegyűlteket köszöntötte a Magyarországi
Tájházak Szövetsége elnöksége nevében is, mint az elnökség tagja.
A nap programjának egyik részében bemutatásra kerültek a rendezvényt befogadó intézmény és más galántai kiállítóhelyek és műemléképületek. Ezekről Keppert
József számolt be, aki 1999 és 2016 között volt a múzeum igazgatója. Egy-egy rövid
kisfilm mutatta be a galántai múzeumot és a helyi neogótikus kastély megmentésére törekvő önkéntesek munkáját. Danter Izabella, a múzeum néprajzkutatója tartott tárlatvezetést a múzeum aktuális kiállításaiban.
A program második részében a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum négy
restaurátor szakembere tartott szakmai előadást. Szabó Balázs témája a Műtárgyvédelem tájházi környezetben – műtárgyak megőrzésének gyakorlata volt, melyben
felhívta a figyelmet a különböző környezeti és az emberi figyelmetlenség okozta
káros hatásokra a tájházak kül- és beltéri berendezésében. Kiemelte a preventív jellegű rendszeres ellenőrzések fontosságát, a rovarok és más állatok veszélyét a tájházakra nézve. Kovács Levente a tájházakban lévő fából készült, Nagy Hajnalka pedig
a textilből készült tárgyak védelméről tartott előadást. Rózsa Lőrinc mozgóképekben mutatta be közelebbről a fémből, fából, bőrből, papírból és kerámiából készült
műtárgyak tisztítását és konzerválását. Az előadásokat rövid beszélgetés követte,
amely során megismerhettük a múzeumi munka nehézségeit és az elért szép eredményeket is.
Az ebéd utáni programot a jelenlevő restaurátorok gyakorlati bemutatója töltötte ki, amely a múzeum új zárt udvarán folyt. A program résztvevői nagy érdeklődéssel figyelték a szakemberek munkáját, akik bemutatták egy-egy egyszerű fából,
fémből, bőrből és textilből készült tárgy megtisztításának és konzerválásának, felületi ápolásának folyamatát.
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Az udvar fedett részében helyet kapott a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Tájházak megőrzésének gyakorlata című vándorkiállítás, amelynek a megtekintésére lehetőség volt az egész napos program során.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelték a környező regionális muzeális intézmények munkatársai és Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének leköszönő elnöke. Jelen voltak többek között Oros László, a felsőszeli Pro
Patria gyűjtemény tulajdonosa és kezelője, Forgon Andor, a gömörmihályfalai
Forgon Mihály Emlékháza tulajdonosa, Csányi Mária, a Tardoskeddi Tájház kezelője, Németh Zita, a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház és Veselovská Dana,
az alsósztregovai Madách Kastély munkatársa, Svajcer Edina és Baracska Árpád a
Szőgyéni Tájház gondozói, Mészáros Beáta, a jókai néprajzi gyűjtemény kezelője, Ziman Magdolna az ipolyszalkai Magyar Ház tulajdonosa és Balogh Gábor, az
ipolybalogi néprajzi gyűjtemény kezelője.
Dr. Danter Izabella

A résztvevők a múzeum állandó kiállítását tekintik meg (Fotó: Nagy Károly)
4

Tájházi Hírlevél • 2017. 1. szám

Szabó Balázs előadást tart (Fotó: Nagy Károly)

A szeminárium résztvevői (Fotó: Nagy Károly)
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A restaurátorok gyakorlati bemutatója a múzeum udvarán (Fotó: Nagy Károly)

Tájházak megőrzésének gyakorlata c. kiállítás a galántai múzeumban (Fotó: Nagy Károly)
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Az Ahai Tájház – néprajzi gyűjtemény
A közel 40 éves pedagógiai munkám mellett a Zoboralji községekben aktívan bekapcsolódtam a közéleti munkába. Színdarabokat játszottam és rendeztem, tánccsoportot vezettem. Később hagyományőrző csoportot alakítottam. Gyűjtést végeztem nemcsak Gímesen, de a környékbeli falvakban, sőt az egész Zoboralján és
Zsitva mentén is. Megszoktam a sokrétű kulturális munkát. A tanítás mellett a hagyományőrzés, hagyományápolás, a szokások gyűjtése életem részét képezték.
Több néprajzi kiállítási munkában is részt vállaltam.
Nyugdíjba vonulásom után 1995-ben visszatértem a szülőfalumba Ahára.
Ahát először egy 1265-ből származó okirat említi, mint az esztergomi érsekség
birtokát. Az évszázadok folyamán a település neve nem változott. A török megszállás alatt Acha néven emlegetik. 1920-ban az új állam, Csehszlovákia megalakulásakor a falu szlovákosított neve Ohaj, később HornýOhaj lett.
A község 140–170 m tengerszint feletti magasságban a Zsitva folyó középső folyásánál terül el. Az erdőtlenített sík vidék dombokkal ölelkezik, termőföldje többnyire jó, de néhol agyagos és homokos a talaj. A 2011-es népszámlálás adatai szerint
Aha község lakosainak száma 556, fele-fele arányban magyar és szlovák nemzetiségűek. Napjainkban ez az arány sajnos nagyon változik. Ezt a Verebély (Vráble) melletti kisközséget is – az 1970-es években – leginkább szlovák lakosságú városhoz
csatolták.
A négy évtizedes tanítói hivatás után nagyon hiányoztak nemcsak a gyerekek,
de az iskolán kívüli munka és a sok tennivaló, amit addig csináltam. Még elég erősnek éreztem magamat ahhoz, hogy folytassam, tevékenykedjem. A faluban volt fiatalokból álló kultúrcsoport, műsoruk összeállításába megpróbáltam segíteni vagy
inkább kiegészíteni helyi hagyományos szokásokkal, gyerekjátékokkal, később
táncok betanításával. Ekkor már előkerült a helyi népviselet is. Szívesen vették fel
a régi népviseletet. Megéreztem a fiatalok érdeklődését a néphagyományok iránt,
gondoltam egy merészet és segítségükkel megindult a keresés, kutatás, gyűjtés a
régi tárgyak, használati eszközök irányában. Természetesen először otthon néztek
körül, majd a szomszédban és a közeli környezetükben.
A megüresedett iskola jó helynek bizonyult az összegyűjtött tárgyak, eszközök
kiállítására, illetve berendezésére. Magam is meglepődtem, hogy a 20–21. század
fordulóján a modernizált házakban még mennyi régi értékes tárgyat, használati eszközt megőriztek a falusi emberek. Ezután az összegyűjtött tárgyakat megpróbáltuk
csoportosítani, helyre rakni. A tanterem egy-egy sarkába raktuk őket, így alakult ki
az eesőház, nagyház, vagyis a tisztaszoba berendezése az egyik sarokban, a kisház,
vagyis a lakóház a másik részben. A pitar részbe való tárgyakat is egy csoportba
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soroltuk. A kenderfeldolgozás eszközeit is teljes egészében összegyűjtöttük, csak
éppen hely hiányában nem lehetett bemutatni. Gazdasági eszközök és más használati tárgyak is jócskán összegyűltek.
Több mint tíz évig helyénvalónak, jónak láttuk ezt a megoldást, de az épület állaga
egyre romlott. Aggódtam is nagyon, de mindenhol csak az ígérgetést kaptam. Több
megfelelő régi ház is volt a községben, de pénzhiány miatt meghiúsult a felújításukra
vonatkozó terv. Az iskolaépület állaga egyre romlott, beázott, és a falu központjában
álló épület csak rontotta a faluképet. Másrészt pedig az óvodás gyerekek számának
növekedése miatt szükségessé vált az épület felújítása az óvoda bővítésének céljából. A régi tanteremben elhelyezett gyűjteményt tehát máshol kellett elhelyezni.
Ekkor azt mondtam: addig nem költöztetjük, míg nem biztosítanak megfelelő helyet
a gyűjteménynek. Makacsságomnak az lett az eredménye, hogy a Verebélyi Városi
Hivatal vezetősége élén Ing. Tóth Tibor polgármesterrel a romos állapotban lévő volt
„irodát” rendbe hozatta, helyreállíttatta. Amíg az épületet felújították, a gyűjteményt
a kultúrházban helyeztük el. 2016 októberében lehetett beköltözni. Remélem, hogy
most már a néprajzi gyűjtemény végleges helyre került.
Emlékezetem óta ez az épület középület volt, mint községháza a lakosság ügyesbajos dolgainak intézésére szolgált, a lakosok irodának nevezték. A falu közepén állt
szemben az üzlettel, kocsmával és az iskola épületével. Itt volt a községi elöljáróság:
a bíró vezette 3–4 esküdt, a kisbíró és a jegyző hivatala. A legnagyobb helyiség az
iroda volt, mellette egy folyosóval és egy raktárhelyiséggel. A ház alapját kőből rakták le, a falait égetett téglából emelték. A falu lakóházaihoz hasonlóan kontyos tetőszerkezetét cserépfödém fedte. Az épületet 1990-től üzlethelyiségnek bérbe adták,
ekkor a folyosó egyik részéből mosdót alakítottak ki.
Az épület felújítása után a kiállításunk keretén belül az épületben két helyiséget
(két szobát), egy előszobát, egy kis kamorka-t rendezhettünk be. Mindent nem lehetett itt elhelyezni, mivel kevés a hely. A megmaradt tárgyak padlásra kerültek.
Az eeső vagy nagyházat, a tisztaszobát ahai ízlés, szokásrend szerint rendeztük be: menyasszonyi vetett ágy ancitos vánkosokkal, terítővel, a másik sarokban
a sarokpad és az asztal. A többi helyen a menyecskék három, illetve négy-fiókos
kasznyija és egy magoskasznyi. A két ablak között a tükör, falon a sok szentkép, szentelt gyertya, és minden egyéb, ami ebbe a szobába való.
A kisházban, a lakószobában élték az emberek a mindennapi életüket. Nyáron
csak az étkezésnél találkozott itt a család. Télen csak ezt az egy helyiséget fűtötték. A legegyszerűbb, legszükségesebb berendezés található itt: egy ágy, sarokpad,
asztalágy, bölcső. Sajnos ezt nem sikerült teljes egészében valóságosan berendezni,
mert a siskót és a sporheltot (kemence és tűzhely) egyelőre nem tudtuk megoldani,
de mindenesetre ezt még a közeljövőben megpróbáljuk bepótolni.
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Az előszobát a pitarnak megfelelően rendeztük be, vagyis a konyhába tartozó
eszközöket, használati tárgyakat igyekeztük elhelyezni, amennyit lehetett.
A kamorka, beesőkamora kisebb helyiség volt, amely a fontosabb, ritkán használt
tárgyak tárolására szolgált. Néha a nagycsaládban alvásra is használták. Nem mindenütt volt ilyen. Itt próbáltuk a kendert és a kender feldolgozásra használt eszközöket elrakni, amennyi ide elfért.
Az egyik régen dédelgetett elképzelésem, álmom részben teljesült. Örülök ennek is. A ház környékét, a tervek szerint, tavasszal tesszük majd rendbe. Ha sikerül a
telekrendezés, akkor akár egy kis gazdasági udvar is létrejöhet. Ez még kétséges, de
ígéretet már kaptam. Az a cél vezérelt, hogy jelet kell hagynunk magunk után. Ebben
a rohanó, önző világban nagyon kevesen gondolnak a múltra, pedig aki a múltat nem
ismeri, nem becsüli, az a jövőt nem érdemli. Úgy érzem, hogy ezzel a szólás-mondással
nyertem meg a verebélyi polgármestert. Ezért a megértésért, támogatásért köszönettel tartozom neki és a képviselő testületnek. A múltban ezeket a terveimet nagyon
sok helyen emlegettem, még segítséget is kértem, de mindenhol süket fülekre találtam. Az illetékesek, más kultúrára, más egyébre használták fel a kultúrára irányított
pénzt. Meg se nézték, fel sem mérték a helyzetet. Pedig magyarországi turisták is
érdeklődtek, kérdezték, szorgalmazták, mikor kap méltó helyet a gyűjtemény.
Jókai Mária

Az Ahai Tájház épülete
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Az ahai néprajzi gyűjtemény részlete

Az ahai néprajzi gyűjtemény részlete, középen Jókai Mária
10

Tájházi Hírlevél • 2017. 1. szám

Részletek az ahai néprajzi gyűjteményből
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Tájházak megújuló öröksége
Regionális konferencia Mikófalván, 2016. október 27.
A Heves megyei Mikófalván találkozhattak az Észak-magyarországi régió tájházainak képviselői, a Dobó István Vármúzeum, a Magyarországi Tájházak Szövetsége és Mikófalva Község Önkormányzata szervezésében megrendezett, Tájházak
megújuló öröksége című konferencián. A konferencia helyszínének kiválasztását az
épület felújítása és a megújuló enteriőr, kiállítás indokolta.
A Mikófalvi Tájház, a Göböly család lakóháza az 1970-es évektől került múzeumi tulajdonba és kezelésbe, első felújítására, rekonstrukciójára 1971-ben került
sor. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet az eredeti berendezést és a hozzá tartozó kovácsműhely eszközkészletét 1965–66-ban megvásárolta, majd ezt a tárgyi
anyagot kiegészítve berendezte a lakóházat és a kovácsműhelyt. A rendszerváltás
után a Mikófalvi Tájház üzemeltetője a község polgármesteri hivatala lett, a Dobó
István Vármúzeum műtárgyállománya kölcsönszerződéssel, rendszeres műtárgyvédelemmel, szaktanácsadással továbbra is a település nevezetességeit gazdagította. A tájház súlyosan romló műszaki állapota miatt 2000-ben a veszélyeztetett
műtárgyakat vissza kellett szállítani a gyűjteménybe, így az épület bezárt. Tizenöt
év elteltével az önkormányzat az épületrekonstrukcióra, a rendezvényeknek otthont adó csűr épületre és az udvarra pályázatot nyert, s 2015-re megvalósította a
felújítást. A tájház visszarendezését a Kubinyi Ágoston Program támogatásával az
önkormányzat, a Dobó István Vármúzeum szakembereinek segítségével és műtárgyaival ütemezte.
A ház jellegzetes képviselője az észak-hevesi kisnemesi háztípusnak. Berendezése a 19. század végi 20. század eleji lakáskultúrát idézi. Enteriőrök és kiállítás tájékoztatja a látogatót a lakóház történetéről, hiteles berendezéséről, a kisnemesek
lakta faluról, a népviseletről, a gazdálkodásról. Nagy hangsúlyt kapott a mikófalvi
passiójáték, a pásztorművészet és a hagyományőrzés.
A háromosztatú lakóház utcai szobája sarkos elrendezésű, vetett tornyos, festett nyoszolya a bal sarokban, vele szemben az asztal mögött a karos lóca, székekkel. Az ágy mellett bölcső és állóka, a kemencepadkán „ülcsik” a kicsi gyermekek világát idézik. A szobában lévő búbos kemence rekonstrukció eredménye.
A szoba mennyezetét vésett rozettadíszes mestergerenda tartja. Bábura mikófalvi
női és férfi viseletrekonstrukció, a vett ágyba műtárgymásolatként ágyhuzat rekonstrukció készül. A viseleteket Fehér Jánosné, a Népművészet Mestere, a Dobó
István Vármúzeum néprajzi gyűjteményében található eredeti darabok alapján
készíti el.
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Mikófalvi Tájház, a kisnemesi lakóház
és kovácsműhely utcai homlokzata
(Fotó: Császi Irén)

Göböly József kovácsmester műhelye
fujtatóval, patkolószékkel
(Fotó: Császi Irén)

Mikófalvi kisnemesi lakóház és kovácsműhely oldaltornáccal, vakolat virágornamenssel
díszített oszlopokkal. A hagyomány szerint 1846-ban Göböly József, a mikófalvi nemesek
kovácsmestere építette (Fotó: Császi Irén)
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A szabadkéményes konyha a háztartási edényekkel, a bélapátfalvi tányérokkal,
a kenyérdagasztás eszközeivel, a sütés-főzés munkafolyamatait mutatja be. A kamra
kiállítóhelyként három témát jelenít meg. A magyar Oberammergauként emlegetett mikófalvi passió a 20. század elején, 1922-ben a falubeliek szereplésével jött létre. A kiállítás interaktív formában, hanganyaggal idézi a helyi szereplők visszaemlékezését. Archív fotók és szövegek segítségével tárjuk föl a passiójáték létrejöttének
mozzanatait. A kiállítás másik egysége a Mikófalván egykor jelentős juhtenyésztéshez kapcsolódó pásztorfaragásokat emeli ki. A harmadik téma a hagyományőrzés,
a település hagyományőrző csoportja az elsők között volt a „Gyöngyösbokréta”
megalakulásának időszakában, a két világháború között, s napjainkig élteti ezt a
táncos örökséget. Az épület alatt Göböly József, a nemesek kovácsának műhelye,
az 1860-as évek állapotát idézi. A gazdag szerszámkészlet mellett több évszámos és
GJ monogramos szerszám látható, a tűztér előtt áll az 1862-ből származó satutőke.
Az épület helytörténeti jelentősége, hogy Göböly József kovácsmester a műhely
fülkéjében rejtette el Mártonffy Lajos (1814–1875) honvédhadnagyot, aki így menekült meg a börtönbüntetéstől.
A kiállítás teljes fejlesztése 2017 őszére készül el, melynek kurátori munkáit
Császi Irén és Dr. Zábrátzky Éva néprajzkutató-muzeológusok végzik. Látvány- és
grafikai tervezők, kiállítás rendezők: Erdős Aranka és Csintalan András, restaurátorok: Sikéné Kovács Melinda, Veresné Vendrei Kartalin, Szabó Csabáné, Vincze
Erika, a kiállítás rendezésben közreműködtek: Benedek Attila, Nagy Tamás, Nyíri
Nóra Alíz, a Dobó István Vármúzeum munkatársai. Az újra látogatható tájház számos gazdag programmal várja az érdeklődőket, Barna Henriettának köszönhetően
táncházi rendezvények, népzenei koncertek, hagyományőrző napok, kézműves
délutánok váltják egymást.
E rövid kalauzolás után térjünk vissza a Tájházak megújuló öröksége c. konferenciára. Előzmények között meg kell említeni az eddigi tájkonferenciák sorozatát,
mely 1981-től indult a Dobó István Vármúzeum szakembereinek közreműködésével, majd szervezésével. Heves megye különböző településein megrendezett konferenciákon, egy-egy kisebb tájegység néprajzi hagyományainak kutatási eredményeiről adhattak számot a szakemberek. Ezt a szakmai fórumot szeretnénk folytatni
konferenciánkkal, hozzátéve az éves szaktanácsadás során szerzett tapasztalatainkat.
A Heves megyei tájházak működtetőivel rendszeres a kapcsolatunk, muzeológus és
állományvédelmi szakembereink körbejárják a működési engedéllyel rendelkező
tájházakat, gyűjteményeket, a múzeumtól kölcsönzött műtárgyállományt revíziózzák, tisztítják, konzerválják, restaurálják. Konferenciánkon részben a bejárások
alkalmával összegyűlt tapasztalatinkat szeretnénk megosztani, valamint bemutatni
a megújult Mikófalvi Tájház mozzanatait. Az előadókat a Heves megyei tájházak
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örökségének bemutatására kértük föl. Örömmel fogadtuk a Magyarországi Tájházak Szövetségének és Mikófalva Község Önkormányzatának segítségét, a bemutatkozó tájházak képviselőit, s köszönjük, hogy hozzájárultak a szakmai fórum szélesebb körű kiterjesztéséhez.
Mikófalva Művelődési Házában, a megnyitó keretében, köszöntőt mondott
Fónagy Gergely polgármester, Császi Irén, a Dobó István Vármúzeum néprajzkutató-muzeológusa, valamint Dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke.
Tájházak Heves megyében című nyitó előadásával Dr. Petercsák Tivadar (Dr.
habil) egyetemi tanár, összegzést adott a táj műemlékeinek kezdeti kutatásairól,
Bakó Ferenc múzeumalapító, népi műemlékek védelmét és múzeumi kiállítóhellyé
történő hiteles átalakítását megvalósító tevékenységéről, s napjainkban kialakított
tájházak helyi értékeiről.
Dr. Bereczki Ibolya, a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöke Tájházak megújult szerepben címmel tartott előadást, kiemelte a világörökségi várományos tájházak legfőbb értékeit, - helyi, hiteles, adatolt, gondozott, leltározott,
karbantartott, enteriőrbe rendezett, látogatható, tudásközvetítő, hagyományőrző,
közösségi tér- és beszélt a magyar tájház hálózat és a határon túli tájházak rendszeréről, a fejlesztési lehetőségekről. Császi Irén, a Dobó István Vármúzeum néprajzkutató muzeológusa Kovácsműhelytől a passiójátékig – A megújuló Göböly
ház címmel a tájház új bemutatási koncepcióját ismertette, majd részletesen feltárta a mikófalvi passiójáték történetét, a rendezés, színpad – és több mint ötezer
nézőt befogadó-, nézőtér és kiszolgáló helyiségek építésének folyamatát, az előadások szövegkönyvét, jeleneteit és lelki hatását. Hagyományőrzés Mikófalván c.
előadásában Dr. Zábrátzky Éva, a Dobó István Vármúzeum néprajzkutató muzeológusa, a környék híres faragópásztorainak faragványait, a mikófalvi juhásztáncot, a „Gyöngyösbokréta” mikófalvi repertoárját és a Mikófalvi Néptáncegyüttes
lakodalmasának történetét ismertette meg. Sikéné Kovács Melinda, a Dobó István
Vármúzeum restaurátora, Heves megyei tájházak restaurátor szemmel előadásában a megelőző műtárgyvédelem lehetőségeiről, a műtárgyak környezetének
károsító hatásairól, s azok elkerüléséről adott összegzést, bemutatva egy jó példát, a parádi Palóc Ház gerendavázas, zsilipelt, tapasztott falának megmentésére.
Csorba Erzsébet könyvtárvezető Élő tájház – játékok, programok a noszvaji Gazdaházban előadásában egy kiválóan működő tájház közösségi hagyományőrző és
teremtő rendezvényeibe nyújtott betekintést, az állandó attrakciók mellett kiemelve a megújulás játékos, múzeumpedagógiai és a helyi termékeken, hagyományos
technikákon alapuló programok lehetőségeit. Az előadásokat 5 perces tájház bemutatók követték. Bereczné Huszár Éva levéltáros, a Kápolnai Tájházat, Kaszaláné
Szabad Judit tanár, a mátraszentimrei Szlovák Tájházat, Báder Miklósné, a
15
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A konferencia résztvevői a mikófalvi passiót bemutató kiállításban (Fotó: Csintalan András)

Dr. Bereczki Ibolya előadást tart (Fotó: Csintalan András)
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A konferencia résztvevői (Fotó: Csintalan András)

Dr. Csiffáryné dr. Schwalm Edit köszöntése (Fotó: Csintalan András)
17
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Hevesi Népművészeti és Házipari Szövetkezet elnöke, a Recski Tájházat, Zvara
Gréta gondnokságvezető a kisnánai Szlovák Tájházat, Hartman Györgyi tájház vezető, az abasári Kapás-házat, Lovászné Juhász Rita népi iparművész, a mátrafüredi
Palóc Néprajzi Magángyűjteményt mutatta be.
A konferencia kedves eseménye volt Dr. Csiffáryné dr. Schwalm Edit néprajzkutató muzeológus 70. születésnapi köszöntése. Méltatója Dr. Petercsák Tivadar
felidézte pályafutását, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett etnográfusi
és magyar szakos tanári képzettség megszerzésétől napjainkig. 1970-ben a Dobó
István Vármúzeum néprajzos muzeológusa lett, s ebből az intézményből 2009-ben
vonult nyugdíjba. Első munkái között rendezte be a mikófalvi Kisnemesi lakóház és
Kovácsműhely épületét, majd ezt követően számos sikeres kiállítást rendezett hazai, külföldi múzeumokban és közművelődési intézményekben. A múzeum néprajzi gyűjteményét több ezer darab tárggyal gyarapította. Tudományos tevékenysége
sokrétű, számos cikke, tanulmánya jelent meg a táplálkozási szokások, palóc viselet
és textília témakörben.A gyűjteményi osztály vezetőjeként 1993–94-ben irányította és szervezte az új gyűjteményi raktár kialakítását, a szakgyűjtemények elhelyezését. Igazgatóhelyettesként a szakgyűjtemények komplex munkáját tervezte, s
vezette. Jelentős szerepet vállalt a megye népművészeinek képzésében, aktívan segítette és napjainkig segíti a népi iparművészek, mesterek, alkotók továbbképzését,
a népművészeti hagyományok továbbélését és mai alkalmazását. Neki köszönhető,
hogy Heves megyében országosan is kiemelkedő eredmények születtek a tradicionális népművészet, népviselet megújítása és mai alkalmazása területén. Múzeumi
munkája mellett 1979-től 2008-ig néprajzot oktatott az Eszterházy Károly Főiskola
különböző tanszékein, speciálkollégiumot vezetett, előadásokat, szemináriumokat
tartott, de a közoktatás számára fontos iskolai honismereti munkát különféle módszertani írásaival is segítette. Dr. Csiffáryné. dr. Schwalm Edit országosan kiemelkedő honismereti és népművészeti munkássága alapján Ortutay Gyula emlékérem,
Honismereti Emlékérem, Bél Mátyás Emlékérem, Király Zsiga díj elismerésekben
részesült, 1995-ben pedig megkapta a múzeumi szakterület miniszteri kitüntetését,
a Móra Ferenc díjat. Kedves Edit! Születésnapod alkalmából szeretettel köszöntünk, jó egészséget kívánunk!
A köszöntések után Mikófalva s a szervező intézmény vendégszeretetét élvezve
közös ebéden vettünk részt, majd a megújuló Kisnemesi lakóház és Kovácsműhely
megtekintése zárta a napot.
Császi Irén
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Bogyiszlóról röviden
Kis település, nagy múlttal. A falu hihetetlen gazdag értékeket őriz, hiszen itt még
élnek a régi hagyományok, az idősek közül sokan a mai napig viseletben járnak,
nem vetkőztek ki. Aki ellátogat erre a nyugalom szigetére, először a táj szépségén
csodálkozik el, a patkó alakú Holt-Dunán, a Kasztói-Őstölgyesen, melyen még
mindig legeltetnek, az Orchideás-erdőn, mely április-májusi virágzásakor, pompás
látványt nyújt. Ha úgy döntünk, hogy beleássuk magunkat egy kicsit a falu életébe,
még több értéket találunk.
De menjünk vissza egy kicsit az időben!
A Duna szabályozásával minden égtáj felöl víz vette körül, ez a bezártság sok nehézséget okozott a gazdálkodásban, hiszen gyakoriak voltak az áradások. Bogyiszló
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez tartozott, hiába volt közelebb Tolna (6 km).
Nem volt út kiépítve a települések közt, valamint a két holtágat is át kellett hidalni.
A települést 1931-ben csatolták közigazgatásilag Tolnához.
Bogyiszlón tizenegy nagy árvíz volt, de a tűzvészek sem kímélték a falut. Ennek
ellenére a leleményes bogyiszlói emberek rengeteg kincset mentettek meg az utókor számára.

A tájház homlokzata (Fotó: Ágics Éva)
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A Bogyiszlói Tájház
A kezdeteknél még nem voltam jelen, ezért Streer Tamásné Marika nénivel,
a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület vezetőjével és Tóth István polgármester
úrral beszélgettem az előzményekről. A településen már a 2000-es évek elején
felmerült egy faluház gondolata, de nem találtak megfelelő ingatlant. Az önkormányzat már korábban átvette Horváth Emil Tibor református lelkész gyűjtemény kezdeményét. Amíg nem találtak neki helyet, a tárgyakat különböző helyeken tárolták, voltak a művelődési házban is, mígnem otthonra leltek a mai
tájházban.
Az önkormányzat 2005 októberében vásárolta meg a Kossuth Lajos utca 29.
szám alatti ingatlant, mely minden szempontból megfelelt, nem dőlt össze az
árvizek idején, régi építésű volt (kb. 1910-es évek), és alkalmasnak kínálkozott arra,
hogy berendezzék tájháznak. A céljuk az volt, hogy a korabeli viseleteket és a bogyiszlói emberek foglalkozásához tartozó tárgyi eszközöket egybegyűjtsék és kiállításon bemutassák – tudtam meg a polgármester úrtól.
Streer Tamásné Marika néni és csapata vállalkoztak a szép feladatra, a tájház
kialakítására.
Mikor a településen élők értesültek arról, hogy itt egy tájház berendezése folyik, sorban tették meg a felajánlásaikat, többnyire hagyatékokból. A bogyiszlóiak szívesen ajánlották fel kincseiket, senkinek nem kellett kétszer mondani, sőt
mondani sem kellett, mert robbanásszerűen érkeztek a régi használati tárgyak,
ruhák, eszközök.
Mindent szigorúan leltárba vettek, ahogy szedték le a tárgyakat a padlásról,
ólpadlásról, azonnal feljegyezték, hogy mi az, milyen állapotban van, kitől kapták.
Mindenkivel aláírattatták a leltárpapírokat. Mivel a tárgyak nagy részét házhéjról
pakolták le, ezért mindent erősen meg kellett tisztítaniuk. Volt, amit esőn „köllött”
áztatni, annyira szennyezettek voltak.
Amikor nyitva volt a kapu és látták a bogyiszlóiak, hogy milyen munka folyik az
udvarban, a házban, még többen jöttek és hozták a felajánlásokat. Egy idős néni, aki
két bottal járt, ragaszkodott hozzá, hogy ő hozhassa el azokat a tárgyakat, szőtteseket,
melyeket a tájházba szánt. Nem engedte, hogy Marika néniék menjenek el érte.
Így kezdődött, meséli Marika néni csillogó szemekkel.
A házban egy frissítő meszelés és a konyha mennyezetének javítása után, 3 szobát rendeztek be enteriőrként: tisztaszoba, konyha és a hálószoba.
A felajánlók közül sokan voltak, akik segítettek a szövőszoba és tisztaszoba
berendezésénél is. Ők azok, akik a mai napig helytállnak a tájházban és büszkén
kalauzolják az odaérkező vendégeket.
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Az első darabokat 2006. október 22-én hozták be a tájházba egy hagyatékból,
melyet egy unoka ajánlott fel.
A szorgalmas falusi emberek segítsége, felajánlása nélkül nem lett volna Bogyiszlón
tájház! Itt Marika néni elérzékenyült…”Nagy összefogás volt”- mondja.
A falu embereinek jószándékának és ajándékozásának köszönhető, hogy itt
Bogyiszlón „kaputól-kapuig” értékekkel teli a tájház.
Napjaink és a jövő
Az elmúlt 10 évben a tájház rendszeresen bekapcsolódott a település rendezvényeibe. 2016-tól otthont ad a nyári táboroknak is. Különböző vetélkedőket,
játékos, rejtvényes foglalkozásokat tartunk a gyerkőcöknek. Hagyományőrző jelleggel felelevenítettünk néhány régi szokást, mint a cséplés, vályogvetés. Tervezzük
többek közt a szövés, a hímzés és más népi, ma már feledésbe merülő kézműves
hagyományok újjáélesztését is.
2016 márciusától fokozatosan veszem át Streerné Marika nénitől a tájház gondozását. Belevetettem magam a munkába, szerettünk volna pályázni, de kiderült,
hogy még nincs működési engedélyünk. A feladat adott volt. Utána jártunk, hogy
mi is kell ahhoz, hogy a Bogyiszlói Tájház megkaphassa?
Felvettük a kapcsolatot a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársával, dr. Balázs Kovács Sándorral, aki végig segítette a munkánkat. Mint mondta:
az első és legfontosabb feladatunk a szakleltár elkészíttetése muzeológus szakemberrel. Magas költsége miatt féltem, hogy nem lesz belőle semmi, de szerencsére a
község testülete rábólintott, így megkezdődhetett a munka.
Balázs Kovács Sándor és Thuróczy Péter 2016 májusában kezdték felleltározni
az összegyűjtött anyagot, melyet júniusban be is fejeztek.
Ezután, vagy inkább közben, beszerelték a tájház riasztóberendezését is. Így
tulajdonképpen elhárultak az akadályok, de a kérelem benyújtása csúszott néhány
hónapot, végül 2016. december 22-én sikerült postára adni a papírokat. A válasz
nagyon hamar megérkezett, hiszen január első heteiben megkaptuk a működési
engedélyt, így a Bogyiszlói Tájház közérdekű muzeális kiállítóhellyé vált.
2017-ben folytatódhat a már elkezdett munka.
Kaposi Ildikó
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Tisztaszoba rúdkendőkkel (Fotó: Ágics Éva)

Tisztaszoba (Fotó: Ágics Éva)
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Konyha (Fotó: Ágics Éva)

Hálószoba (Fotó: Ágics Éva)
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Mosdótál (Fotó: Ágics Éva)
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Az Év Tájházvezetője, 2017.
Kulik Melinda történész-néprajzkutató, a szegedi Napsugaras Tájház vezetője
kimagasló múzeumpedagógiai és marketing tevékenységéért „Az Év Tájházvezetője”
elismerésben részesült.
A díj nem csak az eredményes munkát végző tájházvezetőnek szól, hanem a fiatal kutatónak is, aki sokrétű műveltségét nagyszerűen tudja kamatoztatni, a néprajzi muzeológia sajátos formáját megtestesítő tájházban. A tájház ugyanis olyan
egyedülálló muzeológiai egység, mely nem mindenben hasonlítható a klasszikus
múzeumi, vagy kiállítóhelyi formához. A tájház több mint hagyományos építészeti
értékű épület, múzeumi bemutató helyszín, néprajzi gyűjtemény, hanem egyúttal
közösségi tér, nonformális oktatási helyszín és a lokális emlékezetnek olyan élő tárháza, melyben a gyökereiket őrző helyi közösség éltető erővel van jelen. A jó tájház
nem csupán a múlt emlékeinek felsorolását nyújtja a kíváncsi látogatóknak, hanem
a pedagógia, az andragógia, a közművelődés, a népművészeti mesterkedések módszereit ötvözve komplex élményeket teremt.
A jó tájházvezető, mint sajátját gondozza a rábízott gyűjteményt, és minden erejével a tájház által képviselt hagyományos népi kultúra értékeit hirdeti.
Kulik Melinda azt hiszem ilyen személyiség, aki teljes erejével és szakmai tudásával hivatásának tekinti az értékek átadásának feladatát. A merev és statikus egykori alsóvárosi gyűjteménybe az élet lüktetését hozta, megcélozva az ifjú nemzedékeket. Egyedülálló programsorozatai, múzeumpedagógiai foglalkozásai, fesztiváljai, a
folklór eszközeit megszólaltató gyermektáborai nemcsak a térségben szolgálhatnak
példaként, hanem országosan is.
Kiváló kommunikációs szakember, aki a kor modern eszközeit bevonja a
munkájába és a virtuális térben röpködő lelkeket is behívja egy-egy tájházi időutazásra.
Kedves Melinda, a Magyarországi Tájházak Szövetsége nevében gratulálok az
elismeréshez és kívánok sok sikert, hitet és megelégedést munkádhoz és magánéletedhez.
Szentendre, 2017. április 8.
Dr. Szonda István
Tájházszövetség
elnökségi tagja
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Összefoglaló a tájházszövetség 2016. évi működéséről
Szervezetünk 2016. évi működése a korábbi évek megszokott gyakorlata szerint történt. Elnökségi ülésre négy alkalommal került sor:
– 02. 05-én Szentendrén,
– 06. 17-én Budaörsön,
– 09. 09-én Egerben,
– 11. 18-án Gyomaendrődön.
Közgyűlést április 9.-én Szentendrén tartottunk, ekkor adtuk át „Az Év tájház-vezetője” díjat, melyet a somogyszobi Spanics Ágnes, a Vilma Háza Alapítvány” elnöke
nyert el.
Regionális találkozót minden régióban és határon túli helyszíneken rendeztünk,
helyi partnerek bevonásával, együttműködésével.
Április 16.-án Jásdon a magyarországi szlovák tájházak vezetőinek országos konferenciája valósult meg, majd május 21.-én ugyancsak a hazai szlovák tájházak munkatársai számára Sámsonházán került sor Tájházi Műhelyre.
A Nyugat-magyarországi regionális, egyben horvát nemzetiségi találkozó és Tájházi Műhely május 4.-én Peresznyén volt.
A német nemzetiségi tájházak és a Dél-dunántúli tájházak közös találkozója
Sombereken zajlott le szeptember 17.-én a Magyarországi Német Tájházak Szakmai
Központjával közös szervezésben.
A Dél-alföldi konferenciára augusztus 26.-án Dunapatajon került sor.
A Kelet-magyarországi tagjainknak szóló találkozó helyszíne Berettyóújfalu volt
október 21.-én.
Az Észak-magyarországi Regionális Találkozóra Mikófalván került sor október 27.-én;
XIV. Országos Találkozónk október 6–8 között a Vas megyei Oszkón „Az együttműködés példái és lehetőségei tájházi környezetben − közösségi munka, értékmentés,
térségfejlesztés” címmel valósult meg. Legnagyobb szakmai rendezvényünk megrendezésében az Oszkói Hegypásztor Kör volt a partnerünk, a határon átnyúló együttműködés keretében a szlovéniai magyar Dobronak település értékmentő tevékenységét
mutatta be számunkra az ottani nemzetiségi önkormányzat elnöke.
– A szlovákiai magyar tájház működtetők szemináriuma „Hagyományok és értékek”
címmel július 6-án Galántán valósult meg.
– Belső kommunikációs kiadványunk, a Tájházi Hírlevél négy alkalommal jelent
meg, internetes felületeinket (www.tajhazszovetseg.hu, Facebook) rendszeresen
frissítettük.
– A Tájházak Napja eseményei (április 23–24.) az ország közel hatvan településén
valósultak meg, valamint a Múzeumok Majálisa (május 21–22.) az Algyői-, valamint a Felpéci Tájház segítségével a nagyközönség előtti bemutatkozásra teremtett
lehetőséget.
– „Az Év tájháza” pályázatot 2016. évben is meghirdettük, a kitüntető elismerést a
Dunaszentbendeki Tájház vehette át.
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottságának
jelentése a Szövetség 2016. évi tevékenységéről
(készült a 2017. április 8-i közgyűlésre)

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a Szövetség alapszabálya VI. fejezet 6.3 pontjának megfelelően állította össze.
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre alapján a Szövetség szabályszerű
működését, gazdálkodását és céljainak megvalósulását vizsgálta. Az elnökség a FB
tagjait üléseire rendszeresen meghívta, felmerülő problémák esetén konzultált a FB
tagjaival.
Az egyesület eleget tett a jogszabályokban előírt követelményeknek – kötelezettségeknek, működése jogilag szabályos volt.
A Szövetség a 2016. évben a Közgyűlésén elfogadott munkaterve alapján folytatta tevékenységét:
– meghirdette és lebonyolította a Szent György napjához kötődő Tájházak
Napja országos rendezvénysorozatot, melyhez közel 60 tájház csatlakozott,
központi megnyitó ünnepségének az Ócsai Tájház adott otthont. A kezdeményezés egyre nagyobb médiaérdeklődést eredményez, amely a látogatottsági
adatokra is kedvezően hat, nem csupán az esemény hétvégéjén, hanem az év
további részében is.
– A Múzeumok Majálisán a Szövetség ismét sikeresen mutatkozott be: az Algyői
Tájház, valamint a Felpéci Tájház az esemény mindkét napján kiállítással, kézműves bemutatókkal, kóstolókkal biztosított a látogatóknak gazdag élményt,
Algyő hagyományőrző csoportja pedig a nagyszínpadon is lehetőséget kapott
fellépésre.
– A Szövetség XIV. Országos találkozójára Oszkón került sor 2016. október 6–8
között. A rendezvény „Az együttműködés példái és lehetőségei tájházi környezetben − közösségi munka, értékmentés, térségfejlesztés” témára épült. Tartalmas
prezentációkon keresztül juthattak a résztvevők új ismeretekhez, a programok a
résztvevők szakmai ismereteit egészítették ki.
– „Az Év tájháza” címet 2016-ban a bírálóbizottság a Dunaszentbenedeki Tájháznak ítélte oda, amely kiállításaival nem csak a helyi hagyományokat mutatja be
magas szinten, hanem jelentős szerepet játszik a faluban még megtalálható népi
és tárgyi anyagok felkutatásában, feldolgozásában is.
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– A Jásdon, Sámsonházán, Peresznyén, Sombereken, Dunapatajon, Berettyóújfalun és Mikófalván megvalósult regionális találkozók a tájházakat fenntartó,
működtető egyéni és jogi tagok számára egy-egy összefoglaló témához kapcsolódóan széles kitekintésre adtak lehetőséget.
– a szentendrei, budaőrsi, egri és gyomaendrődi elnökségi ülések megfelelően előkészítettek voltak, a napirendi pontok tárgyalása és döntések meghozatala hatékonyan zajlott.
– a Tájházi Hírlevél a korábbi évek gyakorlata szerint négy alkalommal megjelent,
jól szolgálta a tagság és a szövetség partnereinek tájékoztatását.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Tájházszövetség elnöksége által a közgyűlés elé terjesztendő, a számviteli törvénynek megfelelően elkészített éves beszámolót. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a FB egyetért.
A Szövetség gazdálkodása a negatív eredmény mellett stabilnak tekinthető, a sikeres működési és szakmai pályázatok elősegítették a szervezet kiszámítható, biztonságos tevékenységét.
Tagdíjakból 1 891.- e Ft befizetés történt, ez 14 %-kal magasabb, mint a megelőző évben. A pályázati, ill. SZJA 1 % támogatások összege 2 523.- e Ft, amely a 2015.
évi forrásoknak csupán az 57 %-a.
A Szövetség teljes bevételét közhasznú tevékenységek megvalósítására fordította.
Az elnyert pályázatokból 1 300.- e Ft segítette a szervezet működését, míg szakmai
célokra 1 200.- e Ft támogatást fordíthatott.
Összességében: megállapítható, hogy a Szövetség a 2016-ben eredményes évet
zárt, ismertsége, elismertsége hazai és nemzetközi viszonylatban is növekedett.
A Felügyelő Bizottság 2017-ben is igyekszik minden tőle telhető segítséget megadni a tervezett továbblépésekhez, mind szakmai, mind szervezeti kérdésekben.
Szentendre, 2017. április 08.
Dr. Vígh Annamária
a FB elnöke
Dobosyné Antal Anna					
a FB tagja		
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A Dél-dunántúli régió 2016. évi beszámolója
A legfontosabb események, melyekhez a régió tájházai is csatlakoztak:
1. Közgyűlés
2. Tájházak Napja
3. Regionális találkozó, továbbképzés
4. Pályázat
5. Egyéb
1. A 2016. évi közgyűlésen Spanics Ágnes, a Vilma Háza Alapítvány elnöke vehette át
„Az Év Tájházvezetője” díjat. Ez a kitüntetés a szervezet 45 tagjának is szólt, akik
az elmúlt másfél évtizedben aktív részesei voltak a helyben megőrzött, műemléki védettség alatt álló lakóház és az évek alatt áttelepítéssel, vagy rekonstrukció révén beépített telek épületeinek a 21. századi látogatói igényeknek történő
megfeleltetésének, közösségi színtérré alakításának.
A 2001-ben alakult civil szervezet küldetése: Somogyszob paraszti kultúrájának tárgyi és szellemi örökségét a Luther u. 24-es ház falai között összegyűjtse,
bemutassa , tagjai segítségével a bennük rejlő tudást, tapasztalatot, szokást, hagyományt átadják a következő nemzedéknek. A vállalásnak eddig, a szervezet
elnöke és tagjai, maradéktalanul eleget tett/tettek.

„Az Év Tájházvezetője”, Spanics Ágnes a Vilma Háza Alapítvány elnöke (Fotó: Spanics Katalin)
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Somogyszob, Luther u. 24. (Fotó: Kapitány Orsolya)

Somogyszobi istálló mintája és felmérési rajza alapján épült múzeumpedagógiai foglalkoztató,
konyha és kiállítótér (Fotó: Kapitány Orsolya)
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2. A Magyarországi Tájházak Szövetsége országos felhívásához, a Tájházak Napja
rendezvényhez, a régió tájházai közül a legtöbben csatlakoztak. Volt, aki csak
nyitva tartását tette ingyenessé, de voltak települések, ahol nagyon komoly,
egész napot kitöltő programmal készültek. Közülük hat település (Buzsák,
Hímesháza, Magyarlukafa, Szászvár, Szentlászló, Őrtilos) beszámolót is készített a Tájházi Hírlevél számára, melyek a 2016/2-es számban megjelentek.
Részlet a buzsáki beszámolóból: „Az idei évben azonban kicsit átértelmeztük a
feladatunkat. Arra fektettük a hangsúlyt, hogy a gyerekek úgy ismerjék meg a
tájházat, mint egy helyet, ahol kikapcsolódni, játszani is lehet. A nagy füves terület lehetőséget adott egy sor verseny lebonyolítására, melyen a gyerekek és
szüleik is szép számmal képviseltették magukat. Egy nagyon jó hangulatú „versenyen” vettek részt, utána pedig a szülők látták őket vendégül. Ezzel igyekeztünk megmutatni nekik, hogy ez egy olyan hely, ahol bármikor szívesen látjuk
őket, nem kell ahhoz tanórának, vagy falusi rendezvénynek lenni.”

Készül a langalló a Buzsáki Tájház udvarán álló kemencében (Fotó: Vaszilkó Zoltánné)

Őrtilosban második alkalommal csatlakoztak az országos eseményhez. Náluk
a Tájházak Napja esemény fő témája az „Őrtilosi lakodalom” volt. A szokások
felelevenítését a környékbeli dalos-táncos csoportok egy-egy produkcióval
színesítették, a népzenét a nagykanizsai Bojtár Együttes szolgáltatta. Felléptek: Belezna: Labdarózsa Tánccsoport, Zákány: Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület, Nagykanizsa: Kanizsa Táncegyüttes; Gyékényes: Gyékényesi
Nótakör; Őrtilos: Szelence Dalkör; Őrtilos: Lurkó Kuckó Óvoda; Zákányfalu;
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Együtt Egymásért Hagyományőrző- és Nyugdíjas Egyesület, Nagyatád: Őszi
Napfény Nyugdíjas Egyesület, Porrog: Hétszergörbe és Környéke Hagyományőrző Egyesület. Vendégek Őrtilosba nemcsak a környékbeli településekről jöttek, hanem Budapestről, Győrből, Ausztriából is érkeztek. A vidám lakodalmi
hangulatot megélhették, az ételeket, italokat megízlelhették az idelátogatók,
színpompás látvány volt a különböző népi viseletek kavalkádja. Az eseményre
érkezők egész nap megtekinthették a tájház néprajzi gyűjteményét.” – számolt
be az eseményről Tóthné Iváncsics Gyöngyi.

Indul a lakodalmi menet (Fotó: Kapitány Orsolya)

Tánc a lakodalomban (Fotó: Kapitány Orsolya)
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3. Az országos német nemzetiségi és a Dél-dunántúli régió tájházvezetőinek közös
találkozót szerveztünk Jaszmann Gabriellával, mely a Tájházi Műhely továbbképző program keretében valósult meg Somberekben, 2016. szeptember 17-én.
Téma: Az épített és tárgyi örökség védelme a tájházakban, előadók a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum restaurátor szakemberei voltak, akik gyakorlati bemutatót is
tartottak. Az eseményen 45 fő vett részt.

A sombereki találkozó és Tájházi Műhely résztvevői (Fotó: Kapitány Orsolya)

Állományvédelem a gyakorlatban (Fotó: Kapitány Orsolya)
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4. A Kubinyi Ágoston pályázati program keretében a régió tájházai közül többen
részesültek támogatásban. Az Orfűi Tájház kiállítás felújítására már 2015-ben
támogatást nyert a helyi önkormányzat (1.500.000 Ft), amiből interaktív „Medvehagyma szobát” valósították meg. Átadására 2016-ban került sor a Medvehagyma Fesztivál keretében, beszédet mondott dr. Hoppál Péter államtitkár.

Az Orfűi Tájház kiállítás megnyitóján az államtitkárt
és a vendégeket köszönti Serényi Ákos

Nagydobszán 2017 áprilisában a Talpasház és Pajtaszínház felújítása az EGT
Alapok támogatásával valósult meg. A Fő utca 68-as szám alatt álló talpasházat
és a hozzátartozó gazdasági épületet ismét látogathatóvá tették, és kialakítottak
egy olyan rendezvényteret, ahol a helyiek közösségi együttlétüket megélhetik,
az egykori dobszai hagyományokat feleleveníthetik.
Pályázat készítője, kezelője a pécsi székhelyű London-Consulting Kft. volt.
5. Nemcsak a sikerekről, eredményekről kell szólni egy beszámolóban, hanem
azokról a problémákról is, melyek elhúzódnak, vagy éppen érdektelenség miatt
évek óta nem nyernek megoldást.
A Karádi Tájház 2012 óta komoly gondokkal küzd, az épület statikája megromlott, a tulajdonos önkormányzat sajnos eddig nem kereste a megoldás lehetőségét, pályázatokon nem indult.
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A nagydobszai Talpasház megnyitó ünnepsége

Viseletbe öltöztetett pár és gyermek az első szobában
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Novemberben egyetemi csoporttal látogattam a helyszínre, majd levélben kerestem meg Schádl Szilárd polgármester urat azzal a szándékkal, hogy felhívjam a
figyelmét a pályázati lehetőségekre, melyek a leromlott állapot helyrehozatalához
forrást nyújthatnak. Mivel a hozzáintézet levelem – a Tájházszövetség elnökségi tagjaként, a régió képviselőjeként – 2017 januárjában íródott, ezért a fejleményekről a következő évben számolok be. Most csak azokból a felvételekből teszek
néhányat közzé, melyeket a 2016. novemberi látogatásom során készítettem.
Kapitány Orsolya
elnökségi tag

Repedt falazat a Karádi Tájház szabadkéményes konyhájában (Fotó: Kapitány Orsolya)

Elmozdult gerendázat a hátsó szoba kiállítóterében (Fotó: Kapitány Orsolya)
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A német nemzetiségi tájházak helyzete 2016-ban
Ez évi beszámolómat is azzal a gondolattal szeretném kezdeni, mint az eddigieket,
hogy a német nemzetiségi tájházak, mint a magyarországi szervezet részei, tagjai,
ugyanazokkal a gondokkal küszködnek, mint a magyar, illetve szlovák nemzetiségi
társaik és ugyanolyan események is adnak okot örömre.
A német tájházainknak sajnos csak töredéke rendelkezik működési engedéllyel,
így pályázatokon is csak kis részük vehet részt, ahol pedig nem áll rendelkezésre
egyéb forrás és nincs állandó lelkiismeretes, rátermett gondnok, ott sajnos nem tud
megvalósulni az, amit „élő tájház”-on értünk. Ezzel együtt azért sokhelyütt akad ok
örömre, aki nem egyhamar adja fel, az nagy eséllyel talál megoldási lehetőséget is.
Mint pl. Hartán, ahol sajnos megrogyott a tájház alatti pince egyik fala és életveszélyessé kellett nyilvánítani az épületet. A település vezetősége végül a kényszerű
lebontás és költözködés helyett mégiscsak talált megoldást, hogy fennmaradhasson
a ház, sőt még a régóta égető raktározási helyzetet is sikerülhet megoldani, sőt talán
foglalkoztató helység is lesz egy közeli épületben, aminek eddig a tájház híján volt.
Ott kerülhet felállításra az az egyedülálló régi, működőképes szövőszék is, amelynek felújítására egyébként tavaly a Kubinyi programban sikerült pénzt szerezni.
Továbbra is sikertörténetet ír Himesháza tájháza, ahol Heller Anna gyakorlatilag 2005 óta rendszeresen pályázik – és nyer (!), így néhány évvel ezelőtt pl. egy
Támop pályázat keretében kreatív foglalkozások valósultak meg kézművesség,
néptánc és filmezés területén, a 2016-os Kubinyi programon nyert pénzen pedig
nem csak az állandó kiállításokat újítják meg, hanem az épületen is állagmegóvási
munkákat végeznek.
A Kubinyi Ágoston Programnál maradva, német nemzetiségi tájházak közül sikeresen pályázott még Császártöltés – eszközbeszerzésre, honlapra, digitalizálásra,
és Tata – a német nemzetiségi gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésére.
Nagymányok sajnos továbbra sem tud indulni a Kubinyi programon, mivel nemzetiségi önkormányzati fenntartású, a települési önkormányzat pedig nem tudja
bevállalni az előírt támogatási mértéket. Viszont a nemzetiségi önkormányzati feladatalapú támogatást a tájházra fordítják, így valószínűleg idén megtörténhet végre
a tervezett (16 m2-es) fészerbővítés és kemenceépítés.
Sok helyen kötik össze a nemzetiségi programokat, a hagyományok felelevenítését a helyi tájházakkal.
A Zsámbékiak háromévente rendeznek Sváb Lakodalmast – tavaly negyedik alkalommal került rá sor, mégpedig a Múzeumok Éjszakájához is kapcsolódóan – menyasszonykikérővel a tájházból, német-magyar nyelvű ünnepi szent misével a katolikus
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templomban, de volt népi játszóház is a gyerekeknek. Vendégcsoportok léptek fel
este lakodalmi vigassággal és bállal folytatódott a rendezvény, és éjfélkor megtörtént
a menyasszonyi koszorú levétele gyertyafénynél, menyasszonytánc, tombola.
Hasonló lakodalmasok vannak évente Nagymányokon, Sombereken, Hartán,
de pl. a Stifolder-Feszt Fekeden, a Gőzgombóc fesztivál Geresdlakon, az Újhartyáni
gasztronómiai nap, a Ceglédberceli Báránytánc, a tarjáni kézműves nap, a Sváb Forgatag Gávavencsellőn, a szüreti felvonulások, falunapok mind valahogyan kapcsolódnak a tájházakhoz.
Úgy látom, hogy a szakadátiak kezdeményezése, a két-, illetve háromnyelvű
hangosszótár (magyar, német és nyelvjárás) létrehozása is egyre több követőre talál
– és előbb utóbb a tájházak egyik attrakciója lesz.
Az immár hagyománnyá vált Tájházak Napján német nemzetiségi tájházaink és
gyűjteményeink is megnyitották kapuikat és bekapcsolódtak a rendezvényfolyamba, így pl. Himesháza, Szászvár, Budakeszi, Szentlászló, Kismaros.
Új tájházzal is büszkélkedhetünk: április 24-én avatták fel Solymáron, ahol a
Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény mellett így most egy kifejezetten sváb
parasztház is emléket állít a német ősöknek.
Nem új, de megújult tájház várja reményeink szerint őszre a Budaörsre látogatókat is. Május végére kell elkészülnie az építészeti résznek, aztán folytatódik a kert
rendbetételével, illetve a ház állandó, majd időszaki kiállításinak az újragondolásával és berendezésével. A felújítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma célzott
támogatásával, illetve Budaörs Városa és a Hermann Niermann Közhasznú Alapítvány segítségével valósul meg.
2016-ban két településen ún. „sváb tanösvényt” alakítottak ki az Országos Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, az északi régióban Pilisszentivánon, a
déliben pedig Sombereken. Ez azért jelentős, mivel mindkét helyszínen a tájházak
az egyik legjelentősebb állomások, ahol a látogatókat mindjárt több természetes
anyagból készült kreatív játék, illetve feladatok várják, amelyek a település hagyományaihoz, a tájházhoz adnak játékosan információkat.
Ha már Sombereket említettem – a Német Tájházak Országos Találkozójának,
egyben a Dél-dunántúli Regionális Találkozónak 2016 szeptemberében Somberek
adott otthont. Ez Tájházi Műhely is volt, melyre sikerült pályázati pénzt (NEA)
szereznie a Tájház Szövetségnek, témája pedig: „Az épített és tárgyi örökség védelme a tájházakban”.
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A rendezvényen a szentendrei Skanzen munkatársai tartottak előadást arról,
hogyan kezeljük, tartósítsuk, javítsuk fel a különböző anyagú muzeális tárgyak állagát, állapotát. Délután gyakorlati bemutatót is tartottak.
Idén az Észak-magyarországi régióval közösen tatjuk a német tájházak találkozóját Budakeszin, ahol most már néhány éve nagyon intenzív múzeumpedagógiai
munka folyik a tájházban. Ez jó! Szomorú viszont, hogy sajnos az épület igen rossz
állapotban van, ráadásul egy régi tetőátépítés és ablakcsere miatt elvesztette eredeti
kinézetét, sőt a tető statikai problémákat is generált. Ez azért olyan nagy gond, mert
a főváros közelében népi épületet jó áron már nem lehet kapni. Tehát ezzel kell
gazdálkodni valahogy Budakeszin.
Végül pedig szeretnék néhány szót szólni a Múzeum Digitár projektről, ami nem
kizárólag német tájházakat érint, de az ő belépésük történt pályázati támogatás segítségével szinte csoportosan, és az ő anyaguk segítségével készítünk kapcsolódó
múzeumpedagógiai programot, amit majd a német, illetve német nemzetiségi oktatásban részt vevő iskoláknak ajánlunk ki.
A projekt 2014-ben indult a budapesti Német Nagykövetség anyagi támogatásával, eddig 20 német nemzetiségi tájház tárgyai vannak fenn ezen az internetes
felületen, profi fotókkal és kétnyelvű (magyar-német) tárgyleírással. Azért is örülök ennek a projektnek, mert így szépen lassan leltár készül olyan gyűjtemények
anyagából is, akiknek nincsen működési engedélyük, és leltárkönyvük sem – így
viszont jó fotók és tárgyleírások készülhetnek fokozatosan, folyamatosan. Reményeim szerint ezek a tájházak idővel eljuthatnak a működési engedélyhez.
Kismaroson például a digitáras fotókat és tárgyleírásokat is felhasználták új kétnyelvű kiállításvezető füzetük elkészítésekor, tehát mindenképpen jó forrásnak,
alapnak tekinthető ez a felület.
Köszönöm a figyelmet!
Jaszmann Gabriella
elnökségi tag
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JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Magyarországi Tájházak Szövetsége
2017. április 08. napján, 10.30-tól Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Sztaravodai úti Igazgatási Épületében
megtartott 2017. évi közgyűlésén
Jelen vannak: 40 fő, a szövetség tagjainak képviselőjeként a mellékelt jelenléti ív
szerint.
Dr. Bereczki Ibolya: a közgyűlés hivatalos kezdeteként megállapítja, hogy a
megismételt időpontra a közgyűlésen 40 tag képviselője jelent meg. Az alapszabály
VI. fejezete 1.6 pontja alapján a közgyűlés határozatképes.
Az elnök köszönti a közgyűlésen megjelenteket, külön szeretettel üdvözölve:
– dr. Páll Istvánt, a Felügyelő Bizottság tagját, valamint
– „Az Év Tájházvezetője” elismerés átadására érkezett díjazottat és kísérőit.
A levezető elnök tárgyalandó napirendi pontoknak a kiküldött meghívó szerint
az alábbiakat javasolja:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnöknek, jegyzőkönyv vezetőnek,
szavazatszámlálóknak, jegyzőkönyv hitelesítőnek – a megválasztása
2. „Az Év Tájházvezetője” díj átadása
3. Tájékoztató a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának megalakulásáról – dr. Cseri Miklós főigazgató távollétében dr. Bereczki Ibolya
4. Beszámoló a 2016. évben végzett munkáról – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök és az elnökség tagjai
5. A számviteli törvény szerinti 2016. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta
6. A Felügyelő Bizottság 2016. évre vonatkozó jelentése – dr. Páll István FB tag
7. A Szövetség 2017. évi munkaterve és költségterve – Hegedűsné Majnár Márta
8. A Szövetség 2017. évi egyéni és jogi tagdíjainak az elfogadása – Hegedűsné
Majnár Márta
9. Tisztújítás
Kávészünet
10. Az Alapszabály módosítása a törvényi elvárások szerint – Hegedűsné Majnár
Márta
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11. A Kubinyi Ágoston Programról – egy jó gyakorlat bemutatása (a Boldogi tájház sikeres pályázati tapasztalatai)
12. Tájékoztató az Algyőn tartandó XV. Országos Találkozó előkészületeiről,
programjáról
13. Egyebek: Az első világháború emlékei - együttműködési lehetőségek – Németh
Szandra
14. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya
A közgyűlésen jelenlévők a napirendet egyöntetű kézfeltartással egyhangúlag elfogadják, más napirendi pont felvételét nem kívánják, közgyűlés megtartása ellen kifogásuk nincs.
1. napirendi pont
A közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnöknek, jegyzőkönyv vezetőnek, szavazatszámlálónak, jegyzőkönyv hitelesítőnek – megválasztása.
Dr. Bereczki Ibolya levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyv vezetőnek
Jaszmann Gabriellát, szavazatszámlálóknak Schill Tamást és Kispálné dr. Lucza
Ilonát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Berecz Lászlónét és Seres Tündét javasolja
megválasztani.
Jelöltek a felkérést elfogadják. Egyéb észrevétel nem érkezik.
A levezető elnök javasolja, hogy szavazzanak és döntsenek a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról. Észrevétel nem volt.
Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
1/2017.04.08. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 40
db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással
elfogadta, hogy a megismételt közgyűlés levezető elnöke dr. Bereczki Ibolya
elnök, jegyzőkönyv vezetője Jaszmann Gabriella, szavazatszámlálói Schill Tamás és Kispálné dr. Lucza Ilona, jegyzőkönyv hitelesítői Berecz Lászlóné és
Seres Tünde.
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2. napirendi pont
Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy a Tájházszövetség elnöksége 2009-ben
elhatározta, hogy „Az Év Tájháza” elismerés mellett az egyéni teljesítményt is
díjazni kívánja, ezért a színvonalas, példamutató tájházvezetői munka elismerésére
megalapította „Az Év Tájházvezetője” díjat, amit évente egy személynek ítél oda.
Az Elnökség a díjat kilencedik alkalommal Kulik Melindának, a Szeged Alsóvárosi
Tájház – a Napsugaras Tájház – vezetőjének ítélte oda.
Elnök asszony megkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy
olvassa fel a díjazott méltatását.
Hegedűsné Majnár Márta felolvassa a méltató szavakat.
Dr. Bereczki Ibolya megkéri Kulik Melindát, hogy vegye át a díjat, illetve az azt
jelképező kerámiát! További munkájához jó egészséget, kitartást és sok-sok látogatót kíván.
3. napirendi pont
Dr. Cseri Miklós egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt dr. Bereczki Ibolya tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit egy, a szövetség számára nagyon fontos új feladatkörről, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának megalakulásáról.
4. napirendi pont
Beszámoló a 2016. évben végzett munkáról.
Dr. Bereczki Ibolya felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy
a 2016. évben végzett munkáról és a költségvetési terv teljesüléséről szóló elnökségi beszámolót tegye meg. (Vetített képes beszámoló, melynek szöveges változata a
Tájházi Hírlevél 2017. évi első számában megjelenik.)
Az ügyvezetői beszámolót követően Dr. Bereczki Ibolya megkéri a régiók jelen
lévő képviselőit, hogy 5–5 percben adjanak számot a területükön végzett elmúlt évi
tevékenységről.
A régiók képviselői elmondják beszámolóikat.
Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a beszámolókat, majd megkérdezi a jelenlévőket,
hogy az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás van-e?
Hozzászólás hiányában megerősíti mindazt az információt, amely az ügyvezető elnök, valamint az elnökség beszámolójában elhangzott, s kéri, szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
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2/2017.04.08. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 40
db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással
elfogadta a 2016. évben végzett munkáról szóló elnökségi beszámolót.
5. napirendi pont
Közhasznúsági jelentés
Dr. Bereczki Ibolya: felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt,
hogy ismertesse a szövetség számviteli törvény szerint elkészített 2016. évre vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági jelentését, illetve ehhez fűzött szóbeli
kiegészítését, melyet a regisztráció során nyomtatott formában tekinthettek meg.
Az elhangzott tájékoztatást követően a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
3/2017.04.08. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 40
db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással
elfogadta a Szövetség magyar számviteli törvény szerint elkészített 2016. évre
vonatkozó beszámolóját és Közhasznúsági jelentését.
Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közhasznúsági jelentést az
egyesület a www.tajhaszovetseg.hu honlapon nyilvánosságra hozza.
6. napirendi pont
A Felügyelő Bizottság 2016. évre vonatkozó jelentése
Dr. Bereczki Ibolya felkéri dr. Páll Istvánt, a Felügyelő Bizottság jelenlévő tagját, hogy a Felügyelő Bizottság 2016. évre vonatkozó jelentését ismertesse a Közgyűléssel!
Dr. Páll István felolvassa a FB jelentését. (Teljes egészében a jegyzőkönyvhöz mellékelve, s a Tájházi Hírlevélben is olvasható lesz!)
Dr. Bereczki Ibolya: megköszönöm a Felügyelő Bizottság tagjainak lehetőségeikhez mérten az elnökségi üléseken való részvételt, együttműködő, segítő tevékenységüket.
Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
4/2017.04.08. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 40
db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással
elfogadta a Felügyelő Bizottság 2016. évre vonatkozó jelentését.
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7. napirendi pont
A Szövetség 2017. évi munkaterve és költségterve
Dr. Bereczki Ibolya felkéri Hegedűsné Majnár Mártát, hogy 7. napirendi pontként a Szövetség 2017. évi munkatervét és költségtervét ismertesse.
Az ismertetést követően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2017. évi tervekkel
kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket feltehetik!
Hozzászólás Bodó László egyéni tag részéről érkezik: nem kapott mindig időben tájékoztatást a közelgő regionális találkozókról.
Dr. Bereczki Ibolya válaszában jelzi, hogy az elnökségi tagok a saját szervezésükben megvalósuló találkozókra elsősorban a saját régiójukból várják a résztvevőket, első körben őket tájékoztatják a programról.
Több kérdés nem lévén, ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot.
5/2017.04.08. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 40
db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással
elfogadta a Szövetség 2017. évre vonatkozó munkatervét és költségtervét.
8. napirendi pont
A Szövetség 2017. évi egyéni és jogi tagdíjainak az elfogadása
Dr. Bereczki Ibolya a meghívó napirendi pontjait követve felkéri Hegedűsné
Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy terjessze elő a Szövetség 2017. évi egyéni és
jogi tagdíjainak változására vonatkozó elnökségi javaslatot.
Hegedűsné Majnár Márta elmondja, hogy a Szövetség pénzügyi helyzetének
áttekintésére a 2016. február 6-án (szombaton) 10.00 órától Szentendrén tartott
elnökségi ülésen került sor, melynek részeként javaslattétel történt a 2017. évi tagdíjak mértékének meghatározására. Hegedűsné Majnár Márta, az elnökség egyhangúlag elfogadott határozatát a közgyűlés elé terjesztette, mely szerint 2017-től
kezdődően az egyéni tagdíj mértéke 2 000.- Ft/évről 3 000.- Ft/évre, a jogi tagok
esetében pedig 15 000.- Ft/év helyett 18 000.- Ft/évre változzon.
Levezető elnök kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással döntsenek az elnökség javaslatáról.
A szavazás eredményeként megszületett az alábbi határozat:
6/2017.04.08. számú határozat
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 40
db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással
elfogadta 2017-től kezdődően az egyéni tagdíj 3 000.- Ft-ra, míg a jogi tagdíjak 18 000.- Ft-ra történő növekedését.
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9. napirendi pont
Tisztújítás
Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy az alapszabály szerint az Elnökség és a
Felügyelő Bizottság mandátuma lejárt, a jelenlegi közgyűlésen szükséges, hogy
megtörténjen a tisztújítás.
Az elnökség a jelölő bizottság tagjai közé 2017. február 24-én megtartott ülésén Kispálné dr. Lucza Ilonát, Seres Tündét és Schill Tamást választotta. Levezető
elnök felkéri a jelölő bizottság elnökét, hogy terjessze elő javaslatukat.
Kispálné dr. Lucza Ilona tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előzetes nyilatkozatok szerint az elnökség eddigi tagjai közül Andó György, dr. Szonda István,
Bajnóczy-Kovács Edina, Berecz Lászlóné, Czeglédi Ákos, Danter Izabella, Jaszmann
Gabriella, Kapitány Orsolya, Korompainé Mocsnik Marianna, Hegedűsné Majnár
Márta és dr. Bereczki Ibolya vállalja továbbra is a jelöltséget az elnökségi tagságra,
illetve a vezetői tisztségviselésre. A Felügyelő Bizottság eddigi tagjai: Vígh Annamária, dr. Páll István és Dobossyné Antal Anna készek elfogadni az újbóli jelölést.
Horváth Attila megnövekedett elfoglaltságaira hivatkozva előzetesen jelezte,
hogy nem tudja tovább vállalni a Nyugat-dunántúli régió képviseletét szövetségünk elnökségében.
A jelölő bizottság az oszkói Hegypásztor Kör képviseletében Bihari Ádámot javasolja a megüresedett elnökségi pozíció betöltésére.
Kispálné dr. Lucza Ilona röviden bemutatja Bihari Ádámot, majd megkérdezi
a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel és a jelölttel kapcsolatban van-e észrevétel.
Jelzi, hogy mind az eddigi elnökségi tagok, mind a Felügyelő Bizottság eddigi tagjai,
valamint új jelöltként Bihari Ádám a jelölést elfogadták, a tisztséget megválasztásuk
esetén betöltik.
Kispálné dr. Lucza Ilona kéri, hogy nyílt szavazással, kézfeltartással jelezzék a
jelenlévők, hogy elfogadják-e Andó György, dr. Szonda István, Bajnóczy-Kovács Edina, Berecz Lászlóné, Bihari Ádám, Czeglédi Ákos, Danter Izabella, Jaszmann Gabriella, Kapitány Orsolya, Korompainé Mocsnik Marianna elnökségi taggá jelölését.
Kispálné dr. Lucza Ilona a szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 39
igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta. A szavazólapra az elnökség tagjaiként a jelöltek neve kerül fel.
Levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy kézfeltartással jelezzék, elfogadják-e
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnöki jelölését?
Szavazás után Kispálné dr. Lucza Ilona megállapítja, hogy 39 igen szavazattal,
0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot a közgyűlés elfogadta. A szavazólapra ügyvezető elnökként a jelölt neve kerül fel.
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Levezető elnök ugyancsak nyílt szavazást kér dr. Bereczki Ibolya elnöki jelölésének elfogadására.
Szavazást követően Kispálné dr. Lucza Ilona megállapítja, hogy 39 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot a közgyűlés elfogadta. A
szavazólapra elnökként a jelölt neve kerül fel.
Kispálné dr. Lucza Ilona kéri a közgyűlést, hogy kézfeltartással arról szavazzon, elfogadja-e Vígh Annamária, Dobossyné Antal Anna és dr. Páll István Felügyelő Bizottsági tagságra történő jelölését, a szavazólapra történő felkerülésüket.
Szavazás után Kispálné dr. Lucza Ilona: megállapítja, hogy 40 igen szavazattal,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a javaslatot a közgyűlés elfogadta. A szavazólapra a Felügyelő Bizottság tagjaiként a jelöltek neve kerül fel.
Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a jelölőbizottság előkészítő munkáját, megkérdezi, hogy az elhangzott és elfogadott javasoltak mellett a jelenlévők közül bárkinek van-e újabb javaslata a tisztújításnál az elnökségi helyek betöltésére.
Javaslat nem érkezik.
Dr. Bereczki Ibolya az új elnökség és Felügyelő Bizottság választásával kapcsolatban a szavazólapok kiosztásával titkos szavazást rendel el.
Felkéri a szavazatok összeszámlálására a megválasztott szavazatszámlálókat:
Kispálné dr. Lucza Ilonát és Schill Tamást.
A titkos szavazás technikai lebonyolításával kapcsolatban tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy a jelölőbizottság által kiosztott szavazólapon hozhatják meg
döntésüket. A szavazólapon javasolt elnökségi tagok neve melletti négyzetbe egyetértésük esetén kék tollal „+” vagy „x” jelet írjanak, amennyiben nem kívánják támogatni az elnökségi tag megválasztását, akkor hagyják üresen a négyzetet. Levezető
elnök kéri, hogy szavazataikat a tagok a szavazatszámlálóknak adják le.
A szavazatok összeszámlálásának idejére 10 perc szünetet rendel el.
Szavazatszámlálást követően Dr. Bereczki Ibolya megkéri a szavazatszámlálókat, hogy ismertessék a szavazás eredményét.
Kispálné dr. Lucza Ilona ismerteti a szavazás eredményét.
Dr. Bereczki Ibolya megállapítja, hogy a Kispálné dr. Lucza Ilona által ismertetett eredménnyel a közgyűlés meghozta alábbi határozatát:
7/2017.04.08. számú határozatát
A közgyűlés titkos szavazással, a következő szavazati aránnyal: szavazatok száma: igen: 40 db (100 %), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) az elkövetkezendő három évre elnökségi taggá választotta Andó Györgyöt, dr. Szonda Istvánt,
Bajnóczy-Kovács Edinát, Berecz Lászlónét, Bihari Ádámot, Czeglédi Ákost, dr. Danter
Izabellát, Jaszmann Gabriellát, Kapitány Orsolyát, Korompainé Mocsnik Mariannát.
Ügyvezető elnökké Hegedűsné Majnár Mártát és elnökké dr. Bereczki Ibolyát.
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A Felügyelő Bizottság tagjaivá a közgyűlés Vígh Annamáriát, dr. Páll Istvánt és
Dobossyné Antal Annát választotta meg.
10. napirendi pont
Az Alapszabály módosítása
Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy a tizedik napirendi pontban az Alapszabály módosítására kerül sor, részben a szervezet életében történt változások miatt, részben pedig a módosult törvényi elvárások okán. Megkéri Hegedűsné Majnár
Márta ügyvezető elnököt, hogy terjessze a közgyűlés elé a változásokat.
Hegedűsné Majnár Márta ismerteti a változtatási javaslatokat.
2017. március 1-jétől a Polgári Törvénykönyv, a Civil törvény (2011. évi
CLXXV. törvény) és a Civil eljárási törvény (2011. évi CLXXXI. törvény) is változott, így szövetségünk a korábbiakban hiába feleltette meg létesítő okiratát az aktuális törvényeknek, ezúttal újabb változások elfogadására van szükség.
Az első változás az Alapszabály VI. bekezdését érinti, amely az egyesület szervezetéről rendelkezik. Ezen belül törölnünk szükséges az 1.2. pontban a következő
mondatot: Az Egyesület Közgyűlései nyilvánosak, amely nyilvánosság a jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható. Így különösen, ha a Közgyűlés nyilvánossága a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével mások személyiségi jogait sértené.
Ehelyett a következő mondat elfogadását kérjük: A közgyűlés nem nyilvános,
azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt.
A második változtatás ugyancsak az Alapszabály VI. bekezdését, annak 1.6
pontját érinti. Törlendő a következő szöveg: Határozatképtelenség esetén a 15 napon
belüli időpontra, azonos napirenddel összehívott közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a tagokat arról, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes, kivéve a feloszlás, vagy más egyesülettel történő egyesülés
kérdését, amelyhez az összes tag legalább 2/3-ának jelenléte szükséges. Amennyiben új
napon kerül megtartásra a megismételt közgyűlés, úgy valamennyi tagnak ismételt meghívót kell küldeni, melynek távolmaradás jogkövetkezményére szóló figyelmeztetést tartalmaznia kell, szerepelnie kell benne, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés
napirendjébe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes;
kivéve a feloszlás, vagy más egyesülettel történő egyesülés kérdését, amelyhez az összes
tag legalább 2/3-ának jelenléte szükséges.
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Helyette a következő szövegezésnek szükséges bekerülnie: Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább
három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. Az eredeti közgyűlés
meghívójában meg kell jelölni a határozatképtelenség esetére összehívott, megismételt
közgyűlés helyét és időpontját, ennek hiányában a határozatképtelenség esetére összehívott közgyűlés nem tartható meg. A határozatképtelenség esetére összehívott közgyűlés
napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival. Az ismételten
összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, melyre
a tagok figyelmét a meghívóban külön is fel kell hívni.
A harmadik változtatás ugyancsak az Alapszabály VI. bekezdését, annak 1.11
pontját érinti. Törlendő a következő mondat:
Az Egyesület Közgyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely évente újrakezdett sorszámozással folyamatosan tartalmazza a Közgyűlési határozatokat. A jegyzőkönyvnek
pontosan tartalmazni kell a Közgyűlési határozatot, (döntés tartalma) döntést, meghozatalának időpontját és helyét, valamint hatályát, a kötelezettek körét, a döntést támogatók és az ellenzők számarányát, személyét, és kérésre a tag külön véleményét.
Ehelyett a következő mondatok felvételének elfogadását kérjük:
A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni
a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi
– képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú
szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés
levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét,
b) a közgyűlés helyét és idejét,
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét,
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy
erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.
Az egyesület ügyvezetése köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet
az egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.
Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét
tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetéstől.
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A kötelező törvényi változtatásokon túl az egyesület életében is történtek változások, amelyeket szükséges az Alapszabályban is érvényesítenünk. Ezek közül az
első ugyancsak az Alapszabály VI. bekezdését érinti, annak 3. pontját, amely a Tiszteletbeli elnök személyére vonatkozik.
Amint a hivatkozott pontban megfogalmaztuk, a Szövetség tiszteletbeli elnöke
olyan személy, aki a hazai tájházmozgalom előbbre vitelében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Megbízatása 5 évig tart, és megbízatása az 5.4 pont szerint szűnik meg.
Az Alapszabály szerint a jelenlegi tiszteletbeli elnök: dr. Füzes Endre (lakcím:
1124 Budapest, Tornalja utca 4.).
Dr. Füzes Endre legnagyobb bánatunkra 2015-ben elhunyt, így értelemszerűen
megszűnt ez a tisztsége is. Kérem, hogy a közgyűlés fogadja el a jelenlegi tiszteletbeli elnökre vonatkozó adatok törlését az Alapszabályból.
Az elmúlt percekben tartottuk meg tisztújításunkat, melynek során lemondott
elnökségi pozíciójáról Horváth Attila. Kezdeményezni szeretném annak elfogadását,
hogy az Alapszabály VI. bekezdésének az „Elnökség tagjaira, vezető tisztségviselőire”
vonatkozó 2.1. pontjába kerüljön fel a „Tiszteletbeli elnökségi tag” besorolás is.
A 3. pontban pedig a. pontként megtartva a „Tiszteletbeli elnök” meghatározására vonatozó bekezdést, b. pontban felvéve a „Tiszteletbeli elnökségi tag” definícióját
az alábbiak szerint:
Az Egyesület Tiszteletbeli Elnökségi Tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnökségében évtizedes aktív szerepet betöltött személy lehet, aki a Szövetség elismertségéért, eredményességéért kiemelkedő tevékenységet folytatott.
A megbízatására, jogviszonyára vonatkozó meghatározás megegyező a Tiszteletbeli Elnökével.
Kérem továbbá a közgyűlést, hogy elnökségünk előterjesztésére szavazza meg
első Tiszteletbeli Elnökségi Tagként Horváth Attilát (lakcím: 9492 Fertőhomok,
Akác u. 32.), aki megkeresésünkre elfogadta ezt a megbízatást.
Az Alapszabály VI. bekezdésének 2.3. pontja nevesíti az Egyesület vezető tisztségviselőit, így ügyvezető elnökként Hegedűsné Majnár Mártát (lakcím: 3325
Noszvaj, Arany János u. 8.).
Az ügyvezető elnök lakcímében változás következett be, ezért kérjük az ezekkel
történő módosítás elfogadását az Alapszabályban.
– Hegedűsné Majnár Márta (lakcím: 3325 Noszvaj, Gárdonyi u. 13.)
Dr. Bereczki Ibolya kéri, hogy a közgyűlés nyílt szavazással, kézfelnyújtással
jelezze, hogy elfogadja-e a Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök által felsorolt
módosításokat az alapszabályban.
Szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés meghozta a
8/2017.04.08. számú határozatát.
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A közgyűlés a következő szavazati aránnyal elfogadta az Alapszabály előterjesztésben részletezett módosításait: szavazatok száma: igen: 40 db (100
%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %).
Levezető elnök megkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt a bíróságnál a változásbejegyzés ügyintézésére.
11. napirendi pont
A Kubinyi Ágoston Programról
Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy a Kubinyi Ágoston Programról a szövetség
nemrégiben tartott információs napot, amin megtudtuk, május közepén várható az
idei pályázati felhívás megjelenése. Jelenlévő tagjaival, jó gyakorlatként, a Boldogi
Tájház sikeres pályázati tapasztalatait szeretné megosztani, melynek bemutatására
felkéri Kepesné Tóth Katalint, a tájház vezetőjét.
Kepesné Tóth Katalin megtartja prezentációját.
12. Napirendi pont
Tájékoztató az Algyőn tartandó XV. Országos Találkozó előkészületeiről,
programjáról
Dr. Bereczki Ibolya megkéri Izbékiné Cseuz Gabriellát, az Algyői Tájház
vezetőjét, hogy legyen kedves személyesen invitálni a közgyűlésen részvevőket az
Algyőn tartandó XV. Országos Találkozóra.
Izbékiné Cseuz Gabriella megtartja tájékoztatóját.
Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a tájékoztatást, reményeit fejezi ki, hogy a
kiváló helyszín és Algyő szíves vendéglátása a 2017. évi találkozóra nagyszámú
érdeklődőt fog vonzani.
13. Napirendi pont
Egyebek
Levezető elnök az „Egyebek” napirendi pont keretében felkéri Németh Szandrát, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársát, hogy „Az első világháború emlékei – együttműködési lehetőségek” címmel, tartsa meg prezentációját.
Németh Szandra a jelenlévők számára bemutatja prezentációját.
Dr. Bereczki Ibolya: kérem, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretében, aki
szót szeretne kérni, az idővel gazdálkodva rövid, tömör hozzászólásokkal éljen.
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Bodó László egyéni tag két észrevétellel él: az elnökségi tagok helyettesítésére póttagokra tett javaslatot, illetve egy építészeti jogszabályváltozásra hívta fel a
figyelmet, amely szerint nem szükséges a jövőben építési engedély a lakóépületek
bővítéséhez.
Dr. Bereczki Ibolya elnök válaszában megfogalmazza, hogy az elnökségi
tagokra komoly felelősség, jelentős időráfordítás és anyagi teher is hárul, mivel a
szövetség nem tudja számukra finanszírozni az utazásuk költségeit, illetve a vállalt feladataik finanszírozását. Amennyiben nem tudnak részt venni minden egyes
eseményen, azt tolerálnunk szükséges, a helyettesíthetőségük több szempontból
is kérdéseket vet fel.
Az említett építési jogszabályra reagálva elmondja, hogy a népi műemlékek
szempontjából kifejezetten szerencsétlen lenne egy tájházi ingatlanon a meggondolatlan, tervek és engedély nélküli bővítés, óv ettől minden fenntartót.
14. Napirendi pont
Elnöki zárszó
Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, mindenkinek eredményes munkát kíván az elkövetkezendő hónapokra, a közgyűlést berekeszti.
Jaszmann Gabriella
jkv. vezető
Dr. Bereczki Ibolya					
elnök						

Berecz Lászlóné
jkv. hitelesítő

Hegedűsné Majnár Márta					
ügyvezető elnök					

Seres Tünde
jkv. hitelesítő
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Jegyzőkönyv
Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2017. február 24-én (pénteken) 10.00 órától tartottunk Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatási
épületében.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Berecz Lászlóné,
dr. Danter Izabella, Bajnóczy-Kovács Edina és Czeglédi Ákos.
Köszöntő: a jelenlévő elnökségi tagokat, valamint dr. Páll Istvánt, a Felügyelő
Bizottság tagját dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte.
Dr. Cseri Miklós főigazgató úr ugyancsak köszöntötte a jelenlévőket, majd röviden tájékoztatta az elnökséget a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága létrejöttéről, megfogalmazva azt is, hogy ez az új szervezet véleménye szerint
az eddigi közös munkánk kifutása, gyümölcse. A szövetség 2002-es alapítása óta
folyamatosan problémaként merült fel, hogy a civil szervezet kapacitása bizonyos
korlátok között tud csak működni. A működését 2017. 03. 01-től megkezdő igazgatóság a SKANZEN égisze alatt végzi munkáját a Szentendre belvárosában lévő ún.
Vargha-ház két irodájában. Költségvetési szinten a jelenleg is rendelkezésre álló 10
millió Ft-ból, illetve Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár úr ígérete szerint
pedig még további 20 millió Ft-os költségvetésből gazdálkodhat.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum hatásköre körülhatárolni a civil feladatokat,
illetve a professzionális szervezet feladatkörét. A kettő kiegészíti egymást, bár
szervezetileg elválnak, de mégis számos ponton fognak kapcsolódni egymáshoz.
A feladatkijelölésnél fontos a kulturális politikai célokat figyelembe venni, így a
kulturális vidékfejlesztés tekintetében a területi adottságokból adódó hátrányok
mérséklését, a helyi életminőség javítását, a lokális közösségi kezdeményezések
felkarolását.
Dr. Cseri Miklós főigazgató úr kifejezte: szeretné, hogy a szövetség eddigi értékközvetítő szerepe megmaradjon és a kulturális alapellátás területén is hasznosuljon
a tevékenysége.
A kulturális célú források becsatornázásánál a szétoszthatóság, pártatlanság tekintetében erőteljesebb, dominánsabb szerepkör várhat a szövetség civil hátterére
számítható igazgatóságra, mindemellett hosszabb távon a népi műemlékvédelemből akár új feladatkör is kiszélesedhet az igazgatóság számára.
Elvárásként hangzott el, hogy az igazgatóság és a szövetség közötti együttműködés
eredményeként a tagtoborzás váljon hatékonyabbá.
A köszöntőket és a tájékoztatást követően Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
elnök ismertette, hogy az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban kik jelezték csatlakozási szándékukat a szövetséghez. Jogi tagként a Jászdózsai Tájház, a Csökölyi
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Helytörténeti Tárlat, Nagyrábéból a Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye,
valamint a Dunaszentmiklósi Tájház, egyéni tagként pedig Fodor Károly kértek
felvételt a szövetség tagjai sorába.
Az elnökség miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó gyűjtemények és Fodor Károly rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta a tagfelvételi
kérelmeket.
A második napirendi pontban a 2017. évi munkaterv véglegesítésére tett
kísérletet az elnökség:
Esemény

Helyszín

Időpont

Felelős

1

Közgyűlés

Szentendre

április 8.

Hegedűsné Majnár Márta

2

I. Elnökségi ülés

Szentendre

február 24.

Hegedűsné Majnár Márta

3

II. Elnökségi ülés

Békéscsaba

május 26.

Andó György

4

III. Elnökségi ülés

Fertőhomok

szeptember 14.
(csütörtök)

Horváth Attila

5

IV. Elnökségi ülés

Berettyóújfalu
Bihari Múzeum

november 17.

Korompainé Mocsnik
Marianna

6

Tájházak Napja

országszerte

április 22-23.

Hegedűsné Majnár Márta

7

Múzeumok Majálisa

Nemzeti Múzeum

május 20-21.

Hegedűsné Majnár Márta

8

XV. Országos Találkozó

Algyő

október 5-7.

Hegedűsné Majnár Márta

9

Ny-Dunántúli Regionális Találkozó

június 16.

Horváth Attila

10

D-Dunántúli Regionális Találkozó

11

Közép-Dunántúli Regionális
Találkozó

12

Észak-Magyarországi Regionális
Találkozó

Szihalom

június 9.

Berecz Lászlóné

13

Közép-Magyarországi és Német
Nemzetiségi Találkozó

Budakeszi

szeptember

Bajnóczy-Kovács Edina/
Jaszmann Gabriella

14

Dél - alföldi Regionális Találkozó

Kiskőrös

július 21.

Szonda István

15

Kelet-Magyarországi Regionális
Találkozó

Tiszadada

június 9.

Korompainé Mocsnik
Marianna

16

Érmelléki népi épített örökség és
hagyományos kertkultúra”
Szakmai találkozó és konferencia

Bihardiószeg

augusztus 26.

Szonda István

Vörs

június 10.

Kapitány Orsolya
Czeglédi Ákos
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A harmadik napirendi pontban a 2017. évi közgyűlés napirendjének és a
beszámoló tartalmának egyeztetése került középpontba.
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök a következő javaslatot tárta az
elnökség elé:
Napirend:
1. Köszöntők – dr. Bereczki Ibolya elnök és dr. Cseri Miklós főigazgató
2. „Az Év Tájházvezetője” díj átadása
3. Tájékoztató a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának megalakulásáról – dr. Cseri Miklós főigazgató
4. Beszámoló a 2016. évben végzett munkáról – Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök és az elnökség tagjai
5. Közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta
6. A Felügyelő Bizottság 2016. évre vonatkozó jelentése – dr. Vígh Annamária
FB elnök
7. A Szövetség 2017. évi munkaterve és költségterve – Hegedűsné Majnár
Márta
8. A Szövetség 2017. évi egyéni és jogi tagdíjainak az elfogadása – Hegedűsné
Majnár Márta
9. Tisztújítás
Kávészünet
10. Az Alapszabály módosítása a törvényi elvárásoknak megfelelően
11. A Kubinyi Ágoston Programról – egy jó gyakorlat bemutatása (a Boldogi
Tájház sikeres pályázati tapasztalatai)
12. Tájékoztató az Algyőn tartandó XV. Országos Találkozó előkészületeiről,
programjáról
13. Egyebek
14. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya
Március 31-én nyílik a Skanzen 50 éves történetét ismertető kiállítás, melynek
megtekintésére a közgyűlés programján részvevőket az intézmény szeretettel látja.
Beszámoló tartalma:
Szervezetünk 2016. évi működése a korábbi évek megszokott gyakorlata szerint
történt:
Elnökségi ülésre négy alkalommal került sor:
– 02.05-én Szentendrén,
– 06.17-én Budaörsön,
– 09. 09-én Egerben és
– 11.18-án Gyomaendrődön.
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Közgyűlést április 9-én Szentendrén tartottunk, ekkor adtuk át „Az Év
Tájházvezetője” díjat, melyet a somogyszobi Spanics Ágnes, mint a „Vilma háza”
vezetője nyert el.
Regionális találkozót minden régióban és határon túli helyszíneken is rendeztünk helyi civil partnerek bevonásával, együttműködésével:
– április 16-án Jásdon a magyarországi szlovák tájházak vezetőinek országos
konferenciáját tartottuk, majd május 21-én ugyancsak a hazai szlovák tájházak
munkatársai számára Sámsonházán került sor Tájházi Műhelyre.
– a Nyugat-magyarországi, egyben horvát nemzetiségi találkozó és Tájházi
Műhely május 4-én Peresznyén valósult meg;
– a német nemzetiségi tájházak és a Dél-dunántúli tájházak közös találkozója
Sombereken zajlott le szeptember 17-én a Magyarországi Német Tájházak Szakmai Központjával közös szervezésben;
– a Dél-alföldi konferenciára augusztus 26-án Dunapatajon került sor;
– a Kelet-magyarországi tagjainknak szóló találkozó helyszíne Berettyóújfalu
volt október 21-én.
– az Észak-magyarországi Regionális Találkozóra Mikófalván került sor október
27-én.
XIV. Országos Találkozónk október 6–8. között a Vas megyei Oszkón
„Az együttműködés példái és lehetőségei tájházi környezetben − közösségi
munka, értékmentés, térségfejlesztés” címmel valósult meg. Legnagyobb szakmai rendezvényünk megvalósításában az Oszkói Hegypásztor Kör volt a partnerünk.
A szlovákiai magyar tájház működtetők szemináriuma „Hagyományok és
értékek” címmel július 6-án Galántán valósult meg.
Belső kommunikációs kiadványunk, a Tájházi Hírlevél 4 alkalommal jelent
meg, internetes felületeinket (www.tajhazszovetseg.hu, Facebook) rendszeresen
frissítettük.
A Tájházak Napja eseményei (április 23–24.) az ország közel hatvan településén valósultak meg.
A Múzeumok Majálisa (május 21–22.) az Algyői, valamint a Felpéci Tájházak
közreműködésével a nagyközönség előtti bemutatkozásra teremtett lehetőséget.
„Az Év Tájháza” pályázatot a 2016. évben is meghirdettük, a kitüntető elismerést a Dunaszentbendeki Tájház vehette át.
A negyedik napirendi pontban a 2017. évi közgyűlés tisztújításával kap-csolatos napirendjének megvitatására, illetve a jelölő bizottság választására került sor
(dr. Bereczki Ibolya elnök).
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Az alapszabály szerint az elnökség és a felügyelő bizottság mandátuma lejárt, a
soron következő közgyűlésen szükséges, hogy megtörténjen a tisztújítás.
Az elnökség a jelölő bizottság tagjai közé javasolta: Kispálné dr. Lucza Ilonát,
Seres Tündét és Schill Tamást.
Az előzetes nyilatkozatok szerint Andó György, Dr. Szonda István, BajnóczyKovács Edina, Jaszmann Gabriella, Kapitány Orsolya, Hegedűsné Majnár Márta és dr. Bereczki Ibolya vállalja továbbra is a jelöltséget az elnökségi tagságra.
A FB részéről Vígh Annamária és dr. Páll István ugyancsak kész elfogadni a jelölést,
Dobossyné Antal Anna nem jelzett vissza.
Danter Izabella a részvételi problémái miatt jelezte, hogy a jövőben sem lát garanciát arra, hogy intenzívebben legyen jelen, de az elnökség megerősítette, hogy
a háttérben végzett rendkívül értékes munkája miatt továbbra is számít dr. Danter
Izabella elnökségi tagságára.
Czeglédi Ákos, Horváth Attila és Berecz Lászlóné elfoglaltságaik miatt jelezték,
hogy nehézségbe ütközik számukra a feladat ellátása. Az elnökség kérte, hogy tegyenek javaslatot a régiójukból az esetleges utódlásra.
Az ötödik napirendi pontban Dr. Bereczki Ibolya „Az Év Tájházvezetője” cím
2017. évi adományozására kért javaslatot az elnökségtől. A beérkezett javaslatok
közül dr. Szonda István előterjesztését fogadta el az elnökség, a Szeged Alsóvárosi
Tájház vezetőjét, Kulik Melindát szavazva meg a megtisztelő címre.
A hatodik napirendi pontban az április 22–23-i „Tájházak Napja” programsorozat előkészítéséről esett szó. Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismertette, hogy a felhívás elkészült, elektronikusan és a Tájházi Hírlevéllel együtt postai
úton is eljutott a tagsághoz. Az elnökség egyhangú szavazattal bízta meg az ügyvezető elnököt, hogy központi helyszín házigazdájaként a Boldogi Tájházat kérje fel.
Hetedik napirendi pontként a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságáról (MTKI), mint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum új szervezeti egységéről és
feladatrendjéről dr. Bereczki Ibolya elnök nyújtott részletes információt.

–
–
–
–
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Információs nap a Kubinyi Programhoz.
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Várományosi státusz stabilitása
60 órás tanfolyam, tananyagfejlesztés
Nemzetközi konferencia (2018. március)
Tájház vezetési ismeretek II.
Szaktanácsadás
E-tájház program folytatása, digitalizálás
Műtárgyvédelem, tanácsadás
Tájház módszer, mint jó gyakorlat – Szellemi Kulturális Örökség
A tájház, mint közösségi tér – jó gyakorlatok feltárása
Tájházak részvételi lehetőségeinek támogatása a Kubinyi pályázatban
Hagyományos mesterségek elsajátítása tájházi keretek között – EFOP pályázathoz kötődően.
Rendezvények, Tájházak Napja
Regionális tájháztalálkozók, szakmai műhelyprogramok folytatása
Nagyapám Háza program folytatása
KÖN, Múzeumok Őszi Fesztiválja…
Önálló MTKI honlap, együttműködés honlapokkal (tajhazszovetseg.hu)
Tájházi Hírlevél
Április 1-től: igazgató, műtárgyvédelmi munkatárs, építész, kommunikációs
munkatárs
Határon túli magyar vonatkozású tájházak szakemberei számára képzések,
2018-tól építészeti nyári egyetem
Jubiláló tájházak vendégségben a Skanzenben
Tájházi Műhely folytatása, Tájházi Tudástár Mindenkinek

A nyolcadik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya elnök a Kubinyi Ágoston
Program 2017. évi lehetőségeiről tájékoztatta az elnökséget. Áprilisban várható a
felhívás megjelenése, a szövegezés várhatóan nem változik. Egy információs nap
megvalósítását (március 21-én Szentendrén) fontosnak tartja. Az EMMI részéről
Dávid Ilona foglalkozik a pályázat kezelésével, dr. Bereczki Ibolya javasolta, hogy a
szövetség kérje fel, állítson össze egy segédanyagot a pályázók részére.
Fontos egyértelműen megfogalmazni azt is, hogy a szövetség részéről a támogató nyilatkozat kiadása nem formalitás, tájékoztatni kell erről a pályázókat.
Akinek még nincs működési engedélye, az is jöjjön el, hogy fontos információkhoz juthassanak.
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A kilencedik napirendi pontban a 2017. évi országos találkozó programjának
meghatározásáról folytatott eszmecserét az elnökség. A novemberi gyomaendrődi
elnökségi ülésen megfogalmazott gondolatok felidézésével dr. Bereczki Ibolya
javaslatát fogadta el az elnökség, miszerint a találkozó témája az Algyőre jellemző
két idősíkhoz (1939-hez, ill. 1978-hoz) köthetően a „XX. század megőrzési és bemutatási lehetőségei tájházi környezetben” legyen. A konferencia előadásai, illetve
délutáni kisprezentációi - különös tekintettel a II. Világháborút követő időszakra
– elsősorban arra összpontosítsanak, hogyan visszük vissza a hagyományos tudást
a XX. századi ember életébe.
Az algyői találkozóhoz kapcsolódó tanulmányi út útvonalának kijelölésére
dr. Szonda István, mint a régiót képviselő elnökségi tag vállalkozott.
További napirendi pont, illetve hozzászólás hiányában dr. Bereczki Ibolya elnök
megköszönte az elnökség aktív részvételét, s bezárta az elnökségi ülést.
Noszvaj, 2017. február 26.
Készítette:
Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök

70

Tájházi Hírlevél • 2017. 1. szám

Pályázati felhívás

„Az Év Tájháza” cím elnyerésére
A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem előtt tartva – a
hazai tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése
és a gyűjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében meghirdeti pályázatát az „Az Év Tájháza” cím elnyerésére. A pályázaton azok a tájházak vehetnek részt, amelyek fenntartói jogi tagként,
vagy képviselői egyéni tagként a Tájházszövetség tagjai. A címért az a tájház indulhat, amely a 2016. évben muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkezett,
és az EMMI felé statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
„Az Év Tájháza” kitüntető cím évente egy intézménynek adományozható, amely
100 000 Ft pénzösszegből és egy – a Tájházszövetség emblémáját és „Az Év Tájháza
2017” feliratot tartalmazó – táblából áll, amelyet a győztes az épületén kihelyezhet.
A díj átadására 2017 őszén a Tájházszövetség által szervezett Országos Tájházi Találkozón kerül sor.
A folytonosság és esélyegyenlőség biztosítása érdekében a pályázatok tényadatait a 2016. év mutatói alapján, a mellékelt adatlap szempontjai szerint kell összeállítani, de a beérkezett pályázatok elbírálásában meghatározó jelentősége lesz a
legjobb pályázó helyszíneket bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is.
A bizottság tagjait a Tájházszövetség elnöksége kéri fel saját soraiból.
A pályázati űrlapot – lehetőleg nyomtatott betűvel vagy géppel kitöltve – 2017.
július 21-ig kérjük postai úton benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban
zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének és „Az Év Tájháza” szövegnek
a borítékon történő feltüntetésével (postacím: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
elnök, Tájházszövetség, 3325 Noszvaj, Honvéd út 4.). Kérjük továbbá a teljes dokumentációt és képanyagot elektronikus formában is (szükség esetén óriásfájl küldő
igénybevételével) megküldeni a majnarmarti@t-online.hu e-mail címre.
A kiírásnak nem megfelelő, hiányos, vagy határidő lejárta után érkezett pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe, azokat nem őrzi meg, és nem küldi
vissza. A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-20-438-1092-es számon
kapható Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnöknél.
Várjuk pályázataikat!
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„Az Év Tájháza” pályázati adatlap
(a 2016. évi tény adatok alapján töltendő ki)
1. A tájház neve:
2. A tájház címe:
2.a Muzeális intézményi működési engedély száma, kelte:
3. A tájház vezetőjének neve:
4. A fenntartó megnevezése, címe (önkormányzat, múzeum, egyesület, magánszemély, egyéb):
4.a A fenntartó képviselője, elérhetősége:
5. A működés személyi ellátottsága:
5.a Foglalkoztat-e a tájház önkénteseket? Ha igen, kérjük, mutassa be számukat,
tevékenységüket (max. ½ A/4-es oldal mellékelve)
6. A ház bemutatása, leírása (max. 3 A/4-es oldal mellékelve)
7. Rövid, maximum 500 karakter terjedelmű, a sajtó számára közrebocsájtható
összefoglalás a tájházra, működésére, eredményeire vonatkozó legfontosabb
információkról.
8. A tájház kiállításainak (állandó, időszakos) bemutatása (max. 2 A/4-es oldal
mellékelve)
9. A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1 A/4-es oldal
mellékelve)
10. A tájház szerepe a településen folyó hagyományőrző, helyismereti tevékenységben (max. 1 4-es oldal mellékelve)
11. A tájházban tartott rendezvények bemutatása (max. 2 A/4-es oldal mellékelve)
12. A tájház oktatási, ismeretátadási tevékenységének bemutatása (max. 1 A/4-es
oldal mellékelve)
13. Van-e honlapjuk? (ennek címét kérjük megjelölni)
14. Látogatószám 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és annak megoszlása (felnőtt,
gyermek, kedvezményes, ingyenes):
15. A nyilvántartásba vett tételek száma gyűjteményenként:
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15.a A leltározatlan tárgyak, dokumentumok száma gyűjteményenként:
16. Adatbázis kezelő rendszerben (pl. MONARI) nyilvántartott tételek száma:
(Kérjük az adatbázis kezelő szoftver nevét is megadni)
17. A 2016. évi gyarapodás mértéke ...................................................................................
18. Éves költségvetése és annak főbb elemei: ...................................................................
19. Jegybevétel: ............................. eFt
19.a Egyéb bevétel (rendezvény, tábor, kiadvány, bolt): ......................... eFt
20. 2016-ban végzett felújítások értéke: .......................... eFt
21. 2016-ban végzett beruházás értéke: ....................... eFt
22. A tájházban kapható magyar nyelvű kiadványok (szórólap, prospektus, levelezőlap, TKM füzet, stb; ezekből 1-1 pld-t kérünk mellékelni)
23. A tájházban kapható idegen nyelvű kiadványok (mint a 12. pontnál)
24. A tájházban árusított ajándék- és élménymegőrző tárgyak:
25. A tájház vendégkönyvében a legfontosabbnak ítélt bejegyzés:
26. A tájház legnagyobb erőssége, legemlékezetesebb része: (max. ½ A/4es oldalon)
27. A tájház legsürgősebben fejlesztendő területe (állományvédelem, maga az épület,
kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvű tájékoztatás, stb.)
28. Infrastruktúra kiépítettsége, állapota (WC-mosdó, ruhatár, tájékoztató táblák,
idegen-nyelvű feliratok, akadálymentesítés, vagyonvédelem, max. 1 A/4-es oldalon)
29. Milyen pályázatokon vettek részt 2014–2016-ban, milyen eredményt értek el,
mire fordították az elnyert összeget?
30. Milyen pályázatokon vesznek részt 2017-ben?
31. „Az Év tájháza” pályázattal kapcsolatban kereshető személy
			

neve:

			

címe:

			

beosztása:

			

telefonszáma:

			

e-mail címe:
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32. A 2016. évi, EMMI-nek megküldött statisztika másolata (mellékelve)
33. Fotódokumentáció a tájház kiállításairól, gyűjteményéről, programjairól
(max. 15 kép, nyomtatásban, ill. elektronikusan is mellékelve, a szerző megjelölésével, nyilatkozattal, hogy a szerző és a fotók jogtulajdonosa a fotók közléséhez
hozzájárul).

......................................... 2017. ......... hó .......... -n.

P.H.

.......................................
a pályázó képviselője
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