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2017. április 22-én Boldog volt a helyszíne
a Tájházak Napja központi megnyitójának
Kitüntető figyelmet kapott a médiában is tájházunk az elmúlt évek fejlesztéseinek
köszönhetően.
A megnyitó ünnepségen részt vett dr. Bereczki Ibolya, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese, a Magyarországi Tájházak
Szövetségének elnöke, Hegedüsné Majnár Márta ügyvezető elnök, Katonáné
Fülöp Gabriella Boldog község jegyzője, Laczkó Roland, Boldog község polgármestere, a helybéli képviselőtestület tagjai, intézményvezetők és sok-sok
kedves érdeklődő.
Dr. Bereczki Ibolya beszédében méltatta a helyi önkormányzat pályázati
tevékenységét, kiemelve azt a tényt, hogy az elmúlt időszakban jelentős összegekkel egészítette ki a pályázati forrásokat. Ennek köszönhetően megújultak a
tájház kiállításai, megoldódott az épület utólagos szigetelése, és megépült a 21.
századi követelményeknek megfelelő vizesblokk is. Tudja – hiszen a szövetség
figyelemmel kíséri a tájházak sorsát –, hogy idén befejeződik a közösségi színtér kialakítása is. A Tájházak Napja programjaihoz mindenkinek jó szórakozást
kívánt.

Laczkó Roland polgármester köszöntője
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Egy Boldogról elszármazott fiatalasszony újra helyi viseletben
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

Laczkó Roland Boldog község polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket:
„Kedves jelenlévők! Vedd el a nemzet múltját, és elveszed a jövőjét is! Szól a mondás. Mi, akik most összejöttünk ezen a tavaszi délelőttön tudjuk, hogy ez men�nyire valós veszély lehet napjainkban. Éppen ezért egyre fontosabbá válik a lokális
hagyomány, a helyi kultúra rögzítése és megőrzése. A célunk egyre inkább a helyi
értékeink, közösségeink őrzése és újak teremtése, ezáltal az érzelmi nevelés erősítése és az életminőség emelése. Településünk intézményeiben (óvoda, iskola, művelődési ház) példamutató a néphagyományaink ápolása, s élenjáró az Ujváry Ferenc
Művelődési Ház és Könyvtár ez irányú tevékenysége. A rendezvényeinken a gyermekeink és a felnőttek egyaránt lelkesen öltik magukra őseik viseletét, éneklik a
csodálatos népdalokat, táncolják a hagyományos táncaikat.
Az elődeink életmódjának bemutatására pedig éppen 30 évvel ezelőtt hozták
létre ezt a tájházat és működtetik az óta is.
Önkormányzatunk erejéhez mérten, sőt néha azon túl is, támogatja a népi értékek őrzésére irányuló tevékenységeket. Részt vesz pályázatokban azért, hogy a mai
technikai lehetőségek használatával kialakított kiállításainkkal a ma emberét is be
tudjuk ide csalogatni.
Szeretnénk kapuinkat nagyra nyitni, hogy minél több látogatót tudhassunk magunkénak.
4
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Ezért is csatlakoztunk a Tájházak Napja mozgalomhoz. Az a döntés, miszerint az
elnökség a Boldogi Tájházat választotta központi helyszínnek, nagyon megtisztelő
számunkra. Köszönjük szépen a Tájházszövetség elnökség jelenlevő tagjainak!”
Az ünnepélyes megnyitót a Hagyományőrző csoport és a Kaláris Néptáncegyüttes színes műsora zárta.
A nap további részében a látogatók megtekinthették a tájházat tárlatvezetéssel,
kipróbálhatták, hogy hogyan kell nagyrózsát sütni, fonhattak kosarat és készíthettek
díszített korlátot a hagyományos cifrázott kalács állványához. A vállalkozó kedvűek
felpróbálhatták a boldogi viseletet és megtekinthették községünket lovas kocsiról.
A program záróműsoraként a Jászfényszaruról érkezett Napsugár Gyermekszínpad vidám előadását nézhettük meg.
Nagy örömmel tölt el minket szervezőket, hogy a Tájházak Napjának évről-évre
egyre több látogatója van, így egyre szélesebb körben válik ismertté településünk
néprajza, népviselete, néphagyományai.
Kepesné Tóth Katalin

Lakodalmi örömkalácsot díszítő pálca készítése (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
5

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

Tájházak Napja Bogyiszlón
Tájházunk idén első alkalommal csatlakozott a Tájházszövetség által meghirdetett
országos rendezvényhez.
Április 22-én délután 13–17 óráig ingyenes tájházlátogatást biztosítottunk tárlatvezetéssel az idelátogatóknak.
Igény szerint lehetőséget biztosítottunk a Kasztói-Őstölgyes felkeresésére, de az
Orchideás-Erdő látogatására, az előző heti esőzések miatt, nem volt mód.
Április 23-án már délelőtt 10 órától vártuk a vendégeket, ahol Streer Tamásné
Marika néni tartott a nap folyamán többször tárlatvezetést az enteriőrként berendezett tájházunkban.

Streer Tamásné köszöntője (Fotó: Görbe Júlia)

Az időjárás sajnos nem fogadott bennünket a kegyeibe, mert áprilishoz híven,
szeszélyes volt. Hol szakadt az eső, hol erős szél fújt, hol pedig száz ágra sütött a
Nap. Ez azonban nem szegte kedvünket, és szerencsére a látogatókét sem. Közel
százan jöttek el a rendezvényre. Azok, akik betértek hozzánk, egy igazán kellemes
napot tölthettek el közösségünkben. Délelőtt kézműves foglalkozásokkal: gyöngyfűzéssel, bogyiszlói motívumok festésével és hímzésével, valamint különböző fejtörőkkel, vetélkedőkkel vártuk az érdeklődőket.
A gyerekek teljesen magukévá tették a filagóriában felállított kézművesstandot.
A legnépszerűbb a bogyiszlói motívumok festése volt, ezt öt éves kortól egészen a
középiskolásokig bezárólag mindenki kipróbálta.
A fejtörőkkel már egy kicsit többet kellett dolgozniuk, de ügyesen megoldották
a feladványokat, melyekért „édes” jutalmakat kaptak. Volt szókereső, melyben a táj6
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Bogyiszlói minta festése (Fotó: Kaposi Ildikó)

házban található tárgyak neveit kellett megkeresni. Kétféle rejtvény várt megfejtésre, szintén a kiállítótérben megtalálható eszközök, használati tárgyak neveit kellett
beírniuk a meghatározások alapján, képes tájház felfedezőtúrára is elindulhattak a
kalandosabb kedvűek. A felnőttek körében a bogyiszlói kvíz volt a legnépszerűbb.
A látogatókat 13 órától ételkóstolással vártuk, a paprikás rétes és a pogácsa nagy
népszerűségnek örvendett, mindkettő gyorsan elfogyott.
Tóth István polgármester és Streer Tamásné Marika néni, a HEB vezetője 14
órakor mondtak köszöntőt, majd a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület tagjainak segédletével táncoltunk és énekeltünk.
A nap folyamán minden idelátogatónak adtunk egy-egy üres papírt, melyre felírhatták jókívánságaikat, vagy üzeneteiket, a jövő számára. Szent György napjához
kapcsolódva, a rendezvény lezárásaként, a már teleírt papirosokat dunsztosüvegekbe zártuk és elástuk, melyet csak 7 év múlva tárunk fel újra, mert lángot vet majd a
föld, ahová a kincseket rejtettük. Terveink szerint kiállítjuk majd a tájházban.
Településünk ismét hihetetlen összefogásról tett tanúbizonyságot, hiszen az
ételeket a faluban élők hordták össze, valamint a segítők és a tánccsoport is önkéntesen vállalkozott a feladatra. Külön köszönet illeti Streer Tamásné Marika nénit,
aki a tájházban reggeltől estig kalauzolta a vendégeket.
Hagyományteremtő szándékkal csatlakoztunk a Tájházak Napjához, jövőre bővebb és még színesebb programmal várjuk majd az érdeklődőket.
Kaposi Ildikó
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Tóth István polgármester köszöntője (Fotó: Takáczi Adrienn)

Tárlatvezetés (Fotó: Kaposi Ildikó)
8
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Üzenet a jövőnek (Fotó: Kaposi Ildikó)

Olvasósarok (Fotó: Kaposi Ildikó)
9

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

A legfiatalabb látogató Virág Gergely,
8 hónapos (Fotó: Kaposi Ildikó)

Berka Julianna 91 éves látogatónk
(Fotó: Kaposi Ildikó)

Adományozók a tájházban (Fotó: Kaposi Ildikó)
10
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Zöldágjárás
Tájházak Napja a Bodrogközi Múzeumportán – a rossz időjárás miatt – egy héttel
később került megrendezésre, 2017. április 30-án. Ez a helyi tavaszköszöntő ünneppel esett egy időpontra, melyet Cigándon zöldágjárásnak neveznek.
Sajnos aznap is kissé hűvös idő fogadta a látogatókat és a fellépőket, de a borús
idő ellenére szép számú vendégsereg gyűlt össze. A programon részt vett a budapesti Csodakút Óvoda nevelőtestülete, valamint helyi civil szervezetek, úgymint az
Etele Hagyományőrző, Lovas és Szabadidősport Egyesület, a Sarkantyús Néptánc
Egyesület, a cigándi Majorette és Fúvószenekar Alapítvány, a Cigándi Óvodásokért
Alapítvány, a Cigándi Iskola Tanulóiért Alapítvány, valamint a Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány és különböző intézmények képviselői.
Az ünneplők színes szalagokkal, díszített ágakkal, énekelve, táncolva vonultak
végig a település utcáin.
A református gyülekezeti terem elé érve a néptáncos lányok Téglás Dezső citera
muzsikájára mutatták be a hagyományos zöldágjárást. A bemutatót követően Kristóf István református lelkész olvasott fel egy részt a Bibliából.
A Bodrogközi Múzeumporta népi színpadán felléptek Cigánd város amatőr művészeti csoportjai: a Cigándi Tündérkert Óvoda óvodásai, a Sarkantyús
Néptáncegyüttes, a Cigándi Gyermek Néptánccsoport, a Csárdás Citerazenekar és
Asszonykórus, a Nefelejts Kiskórus, a TriAngel Majorette Tánccsoport, a sárospataki AMI Cigándi Tagozatának modern-tánc csoportja, valamint Szabóné Horváth
Eszter és Némethy Viktória.
A rendezvény időtartama alatt az idelátogatók megízlelhették a méltán „HÍR”es cigándi apróbélest, népi játékokon játszhattak a gyerekek, a Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány önkéntesei kézműves technikákat mutattak be. Az ETELE
Hagyományőrző, Lovas és Szabadidő Egyesület tagjaival pedig a bátrabbak lovagolhattak és íjászkodhattak is. A fellépő csoportokat – Linkner Tamás jóvoltából
– finom gulyásleves várta.
Szabóné Horváth Eszter – Némethy András
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Zöldágjárás (Fotó: Némethy András)
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Megpróbálhatok szőni? (Fotó: Némethy András)

Műsor az ovisokkal (Fotó: Némethy András)
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Napfényes tavaszünnep a Sárközi Tájházban
Csak a napfény hiányzott a tavaszünnepről Decsen április 23-án, amely napon csatlakozva a Tájházak Napja országos rendezvényhez, ingyenes belépést biztosítottunk vendégeinknek.
Reggel kicsit félve nyitottunk kaput, hiszen igencsak borús napra ébredtünk,
mondhatni „lógott az eső lába”, ami az udvaron tervezett programnak nem kedvezett. Ugyanakkor a felhős időjárás sem vette kedvét látogatóinknak.
A délelőtt folyamán vendégül láttuk a 300 fős Bonyhádi Evangélikus Gimnázium diákcsapatát, kik érdeklődve nézték meg tájházunkat.
Közben érkeztek vidékről családok is szép számban. Decsi vendégeink inkább
ebéd után jöttek kikapcsolódni, nézelődni.
A ház megtekintése után teszt kitöltésére, virág-kártyák keresésére volt lehetőség. Mindenki kipróbálhatta magát, figyelmesen hallgatta végig a tárlatvezetést.
A játéksarokban pedig a legkisebbek tölthették az időt.
Délután 13 órára már olykor-olykor kisütött a Nap, és a Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Együttes táncosai fokozták a jókedvet táncukkal és a táncházzal,
melyben szívesen vettek részt vendégeink is. Közben lehetőség volt gyöngyfűzésre,
hímzésre, mely inkább a lányok érdeklődését keltette fel.
Úgy gondolom, hogy egy sikeres nap áll mögöttünk, jövő évben is szeretnénk
e programban részt venni, hiszen vonzotta a régi és új, vidéki és helyi látogatókat
tájházunk. Reméljük, hogy emlékezetes marad mindenkinek, akik ezen a napon a
Decsi Tájházat választották!
Köszönjük tisztelt látogatóinknak, a műsorban résztvevőknek, hogy eljöttek
hozzánk, a Tájházszövetségnek pedig a csatlakozás lehetőségét.
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Kiss Erika
Sárközi Tájház, Decs
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Vendégfogadók a Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagjai voltak
(Fotó: Kiss Erika)

Körtánc a tájház udvarán (Fotó: Kiss Erika)
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Tanulókból álló csoport hallgatja Bognár Cecil előadását (Fotó: Kiss Erika)

Látogatók a Sárközt bemutató terepasztal körül (Fotó: Kiss Erika)

Gyöngyfűzés közben (Fotó: Kiss Erika)
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Szent György nap Fertőhomokon
Fertőhomokon a Szent György napnak az alábbi programjai voltak:
A búzaszentelés, a település határában lévő Szent György szobornál
történt. Ferenc és Richárd atyák ezt
követően szentmisét mutattak be a
tájház udvarán.
Szentmisét követően egy a település éltében fontos dokumentum, a
helyben használt horvát szókincset
összegyűjtő szótár bemutatójára került sor. A szótárt dr. Horváth József
készítette, és egy nyelvtani leíró rész is
található benne.
A könyvet Dr. Horváth Sándor
néprajzkutató mutatta be.
Ennek a legnagyobb különlegessége, egyedisége abból fakad, hogy
Fertőhomokon sohasem oktatták a
horvát nyelvet, horvát pap sem volt,
hanem ez a „Kaj” horvát nyelvjárás az
Szent György napi meghívó
1600-as évektől szájhagyomány útján
maradt fenn a mai napig. Különösebben nem hatott rá a nyelvújítás sem.
A könyvbemutatót követően Szabó Katalin és a bécsi Gerhard Cervenka festményeit mutattuk be, illetve nézhette meg a közönség.
A napot horvát bállal zártuk, ami rendkívül jó befejezése volt a rendezvénynek.
Az utolsó vendégek hajnali fél 4-ig tartottak ki.
Horváth Attila
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Szentmise a tájház udvarán (Fotó: Horváth Attila)

Dr. Horváth Sándor néprajzkutató bemutatja a szótárat (Fotó: Horváth Attila)
18
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Tájházak Napja
a Hajdúszoboszlói Gazdaházban
Mindig nagy ünnep számunkra a Tájházak Napja, mely tavaszi programjaink második eseménye.
Most is keltetést terveztünk erre a napra, a gyerekeknek állatsimogatót, hangszer és babakészítést, és óriásbuborék fújást. A látogatókat frissen sütött kenyérrel
kínáltuk, és előttük készült a kapros dübbencs, amit aztán meg is kóstolhattak.
Nem fogadott bennünket kegyeibe az időjárás, igen hidegre fordult, ezért aztán
az eredetileg szabad térre tervezett rendezvényt a fűthető kézműves műhelyben
kellett megrendeznünk, még a simogatható, kézbe vehető kicsiny állatoknak is itt
kerítettünk le egy sarkot. A helyi termelők hősiesen kitartottak, az udvaron kóstoltatták és árusították a termékeiket.
A rendezvényre nem csak helyiek, hanem a szállodák vendégei is érkeztek. Jöttek egyedül és társukkal a felnőttek, szülők a gyerekeikkel, nagyszülők unokákkal.
A látogatók számával elégedettek voltunk, bár eredetileg több vendégre számítottunk
és készültünk, de beláttuk, hogy ilyen zegernyés időben nem mertek kimozdulni.
Vaskó Istvánné

Csibekeltetés, kukucs (Fotó: Vaskó Istvánné)
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Szólj síp (Fotó: Vaskó Istvánné)

A legifjabb (Fotó: Vaskó Istvánné)
20
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„Tavasszal virág a világ…” – Játékok a virág körül
Országszerte 50 tájház- köztük a hosszúhetényi is - csatlakozott a tavaszi kapunyitogató programhoz, melyet minden évben Szent György naphoz legközelebbi szombaton rendeznek meg a tájházakban. Idén a tavaszi újjászületést, a virágokat helyeztük előtérbe és ehhez kapcsolódó programokat kínáltunk a családoknak. Szombat
délután 13 órától vártuk a gyerekeket a tájház udvarára, ahol lehetőség volt virágültetésre, virágcserép dekorálásra és orgonás fűzfakoszorú készítésre is. A nebulók
a komposztálás tudományát is elsajátíthatták, sőt ki is próbálták, megismerve mi
és ki mindenki kell a jó minőségű „fekete arany” elkészítéséhez. A gyerekek nagy
örömére Kercsó Józsi bácsi és Erzsi néni segítségével elkészültek a bazsarózsa papírsárkányok, melyeket a napsütéses-szerencsére tavaszra fordult időben–, meg is
reptethettek a készítőik. A „virágos” szendvicsek, Tíber Mihály finom akácmézével
voltak ízesítve, a tájház kertjéből szedett ibolyával, százszorszéppel és árvácskával
lettek kidíszítve. A finom, virágos falatok hamar gyerekpocakban kötöttek ki. Volt,
aki magában majszolta az ehető virágokat! A délutáni vásár folyamán Sebők Dominika gyönyörű virág palántáit, Hajdu Zoltán gyógynövény palántáit, Gajdócsiné
Ildi pedig levendula különlegességeit és díszeit kínálta az érdeklődőknek.
Poór Gabriella

Virágcserép dekorálás a gyerekekkel (Fotó: Gulyás Tamás)
21

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

Komposztálás tudománya az érdeklődő közönséggel (Fotó: Poór Gabriella)

Virágszendvics majszolás (Fotó: Poór Gabriella)
22
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Tájházak Napja Magyarlukafán
Településünk 2017-ben is csatlakozott a Tájházak Napja országos rendezvényhez.
Ezen a napon tájházunk ingyenesen volt megtekinthető tárlatvezetéssel. A program
során a csuhézást próbálhatták ki az érdeklődők, majd ételekkel, italokkal kedveskedtünk vendégeinknek. Ebéd után előadást tartott Burján István néprajzkutató,
a Szent-György napi népszokásokról, majd dr. Tarján Gábor etnográfus-muzeológussal tartalmas beszélgetésnek lehettünk részesei, Magyarlukafa régmúltjára emlékezve.
Rendezvényünk nagyon jól sikerült, távolabbi településekről is érkeztek látogatók. A Tájházak Napja országos rendezvényhez szeretnénk jövőre is csatlakozni.
Bagó Ilona

Csuhézás (Fotó: Bagó Ilona)
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Kiállítás a tisztaszobában (Fotó: Bagó Ilona)

Dr. Tarján Gábor néprajzkutató a fazekas műhelyben (Fotó: Bagó Ilona)
24
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Beszámoló a móri Tájházak Napjáról
A móri Sváb Tájház idén csatlakozott először a Tájházszövetség által meghirdetett
Tájházak Napja programhoz.
A rendezvény a móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesület együttműködésével zajlott le,
a tagok közreműködése is segített „élővé” tenni a tájházunkat. Az idelátogatók elsősorban olyan munkafolyamatokat követhettek nyomon, melyeket ma már csupán
nagyszülők mesélnek el, vagy hagyományőrző csoportok elevenítenek fel. Mind a
két napon sor került többek között kukoricafosztásra, tollfosztásra. A helyi nyugdíjasok bevonásával az érdeklődők sváb mondókákat, dalocskákat is tanulhattak,
illetve megismerkedhettek a gót betűs német nyelvű imakönyvekkel. A tájházba
látogatók szeme előtt megelevenedtek az egykori móri mindennapok, a tárgyak pedig kis személyes történetekkel idézték meg a múltat.
Sor került a helyi, hagyományos móri sváb sütemény, a kvircedli népszerűsítésére is, amelyet a Lamberg-kastély Kulturális Központ nyugdíjas munkatársa, illetve
jelenlegi dolgozói mutattak be. A sütni-főzni szerető hölgyek (és urak) elsajátíthatták a borba mártogatható piskóta elkészítésének minden titkos összetevőjét és
mozzanatát. Aki türelmesen végigvárta a munkafolyamatot, meg is kóstolhatta a
helyben elkészített, majd megsütött kvircedlit.
A sikeresen lezajlott programsorozatra a helyieken kívül vidékiek is szép számmal ellátogattak. Volt olyan turistacsoport, aki kifejezetten erre a hétvégére, kivált
a kvircedli sütés bemutató időpontjához igazítva tervezte a tájház mellett található
Lamberg-kastély megtekintését is. Szombaton német vendég is megfordult nálunk,
vasárnap pedig egy olasz házaspár kóstolta meg a kvircedlit, melynek egy bizonyos
változatát Olaszországban is fogyasztják/ismerik, szintén borba mártogatva.
A jövőben is szeretnénk a móri Sváb Tájházzal csatlakozni a Tájházak Napja
programhoz. Az első alkalom kiváló lehetőséget adott a tapasztalatszerzésre. A következő évben így már mi is bátrabban merünk tervezni, látva a nagy érdeklődést,
s az igényt a helyi hagyományok ilyen módon történő felelevenítésére. Színesíthetnék a hétvégét a móri néptánccsoportok táncbemutatóval, tánctanítással, helyi kézműves mesterek pl. kosárfonó bemutatással, vagy fafaragással. Főként olyan
foglalkozásokkal, illetve műsorokkal szeretnénk bővíteni a programokat, amelyek
elsősorban a családokat és a gyermekeket csalogatnák nagyobb számban a kis tájház környékére.
Viola Andrea
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Kvircedli készítés (Fotó: Lamberg-kastély Kulturális Központ)

A sütemény mellé jólesik egy pohár móri Ezerjó (Fotó: Lamberg-kastély Kulturális Központ)
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A múlt felidézése a tájház kamrájában (Fotó: Lamberg-kastély Kulturális Központ)

Tollfosztás a móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesülettel (Fotó: Lamberg-kastély Kulturális Központ)
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Nagyhegyesi Tájház
Nagyhegyes az Alföld nagykiterjedésű tájegységén, a Hortobágy keleti részén, a
Hajdúság délnyugati határán helyezkedik el. A mindössze 65 éve önálló településnek több száz éves múltja van. Közelfekvő városok: Debrecen, Hajdúszoboszló, Balmazújváros. A II. világháborút követő években ezen a területen körülbelül 950 tanyán hozzávetőleg 3400 ember élt. 1949-ben felmérték, majd kormányrendeletben
kiadták Nagyhegyes tanyaközpont kialakításának feltételeit. Ennek nyomán száz
egyforma házat építettek, melybe a lakók 1952-ben költözhettek be. Ugyanebben
az évben Kosztolányi László, a tanyai iskolák igazgatójának javaslata alapján, Nagyhegyes néven önálló község lett. Húsz évvel később, 1972-ben már csak egyetlenegy
lakóházat találtak, amely megegyezett az alakuláskor átadott házakkal. Ez a Rákóczi
u. 7. szám alatt volt, Máté József és családja tulajdonában. Az 1998-ban megválasztott képviselőtestület méltó módon szeretett volna emléket állítani a falu számára,
így Nagyhegyes megalakulásának 50. évfordulójára készíttették el a tájházat, mely
az eredetinek korhű mása. A tájház hivatalos átadására 2002. augusztus 20-án került
sor. Több helyi lakos ajándékozott berendezési tárgyakat, Kertész Imréné édesanyja
hagyatékából bútorokat, míg Rimócziné Katalin eszközöket, ruhaneműket, edényeket adott a korhű berendezéshez. A belső teret kemence ékesíti.
A Tájházak Napja 2017. 04. 22–23-án került megrendezésre, melyhez első alkalommal csatlakoztunk. Nagyhegyes egyik büszkesége a tájház, mely küllemében és
belső elrendezésében is hiteles replikája a község legkorábban épült lakóházának, kitűnő helyszíne volt ennek a rendezvénynek is. A program főszereplői, a Hagyományőrző Csoport lelkes tagjai már korán reggel begyújtottak a csodás búbos kemencébe,
hogy finom kenyérlángost süssenek mindenkinek. Tea melegedett a sparhelten és a
hivatalos programkezdésre, 10 órára megérkezett a berettyóújfalui Bihari Múzeum vezetője, Korompainé Mocsnik Marianna kedves családjával, és itt voltak a Nagyhegyesi
Népdalkör és Citerazenekar tagjai is. Előzetes terveinknek megfelelően a Nagyhegyesi
Szabadidős és Lovassport Egyesület kétlovas szekerén kocsikáztunk körbe a faluban
és igyekeztünk minden nevezetességet megnézni és megmutatni az idelátogató vendégeknek. A Községi Könyvtár patinás épületét belülről is megcsodáltuk. Mire visszaértünk, remek hangulat és csodás illatok vártak ránk a tájházban. A zenészek behangolták
hangszereiket és közös énekléssel-zenéléssel zárult a délelőtt. Nagy örömünkre szolgál,
hogy a múzeumigazgató asszony megígérte, máskor is visszatérnek hozzánk. Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelt minket. Reméljük, jövőre ismét együtt
ünnepelhetünk ezen a jeles napon. Sok szeretettel várjuk további rendezvényeinkre is
a kedves érdeklődőket!
Ráczné Jankó Fruzsina
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Hagyományőrző Csoport tagjai a tájházban (Fotó: Ráczné Jankó Fruzsina)

Nagyhegyesi Népdalkör és Citerazenekar műsora (Fotó: Ráczné Jankó Fruzsina)
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Szakácsnők és kenyérlángosok (Fotó: Ráczné Jankó Fruzsina)

Szekerezés a faluban (Fotó: Ráczné Jankó Fruzsina)
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Napsugaras Tájház
(Szeged–Alsóváros)

Ebben az évben a Napsugaras Tájház 2017. április 22-én várta a látogatókat különféle programokkal a Tájházak Napja országos rendezvény keretein belül.
Idén a központi témánk a pásztorélet, a pásztorkodás és a pásztorok gyógyító tevékenysége volt. Arra kerestük a választ: miért tartották annyira vonzónak a
pásztorok életét. Miért gondolták azt, hogy „Nincsen annál szerencsésebb élet, ha a
kislány juhászlegényt szeret.” A program szombat délelőtt 10.00-kor indult népi játszóházzal. Az egész napos népi játszóház különféle kézműves tevékenységgel várta
a látogatókat. Lehetett a pásztor, ló, bárány, tehén kesztyűbábot varrni, nemezképeket készíteni tűnemez technikával, bőrtarsolyt és népi hangszert készíteni.
A nap folyamán különféle bemutatók, előadások segítségével felelevenítettük a
Szeged környéki pásztorok életét. Délelőtt Vanyó Sándor tartott bemutatót arról,
milyen eszközöket használtak a pásztorok, milyen ruhadarabokat viseltek, hogyan
töltötték mindennapjaikat. Illetve megmutatta azt is, hogy egy kutya mi mindenben
lehet segítségére egy pásztornak: hogyan terelnek, hogyan hoz ebédet a gazdájának.
Ezután a gyerekek számára rendeztünk ügyességi versenyt, ahol megválasztottuk a „Pásztorok pásztorát”. A gyerekeknek bátorságukat, ügyességüket, leleményességüket tettük próbára. Malacot hajtottak, mocsáron keltek át, bárányokat
gyűjtöttek össze, kincset kerestek.

Tűnemezelés (Fotó: Lapatinszki Edit)
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Délután a látogatók három előadást hallgathattak meg. Dr. Pulics Julianna az
állatgyógyászatban használt gyógynövényekről tartott előadást. Majd Bálint Sándor írásai és Tömörkény István novellái segítségével 1900-as évek elején élt szegedi pásztorok mindennapjaiba pillanthattunk bele Kovács-Krassói Csenge és Kulik
Melinda előadása révén. A nap utolsó előadása pedig a juhászok gyógyító tevékenységét mutatta be, többek között azt: mi is az a kergeség, milyen gyógymódokat
alkalmaznak rá, és milyen tévhitek voltak a betegséggel kapcsolatban. Ezenkívül
egész nap folyamán ingyenes tárlatvezetéssel vártuk a látogatókat.
Annak ellenére, hogy a Tájházak Napja a Magyarországi Tájházak Szövetségének és a helyi sajtónak köszönhetően nagy beharangozást kapott a program,
a vártnál kevesebb látogató vett részt az eseményen. Köszönhető ez talán a rossz
időjárásnak, illetve annak, hogy Szegeden ekkor vannak városszerte a Föld Napja
rendezvények és a tájház mellett más intézmények is ekkor tartják a nagy évnyitó
programjukat. A látogatóink többsége helyi lakosok voltak, olyanok, akik állandó
résztvevői a programjainknak, illetve Szeged környéki települések lakói. De mindig
vannak az ország más vidékéről jövő családok is, akik Szegeden töltik a hétvégéjüket, és a sok program közül minket választottak.
2017-ben a Tájházak Napja családias környezetben telt. Visszajelzésként azt
kaptuk, hogy akik részt vettek szerették, mert sokszínű és minden korosztály igényeit kielégítő program valósult meg.
Kulik Melinda

Nemezkép készítése (Fotó: Lapatinszki Edit)
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Juhászok viselete (Fotó: Lapatinszki Edit)

Ketten egy subában (Fotó: Lapatinszki Edit)
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Elkészült a kesztyűbáb (Fotó: Lapatinszki Edit)

Bőrpénztárca készül (Fotó: Lapatinszki Edit)
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Tájházak Napja tapasztalata Nagyrábén
Mint új szövetési tag, Nagyrábéi helyszínen, a Mezőgazdasági hagyományok gyűjteménye kiállítóhelyen programot szerveztem a Tájházak Napjára. A rendezvényt
azzal a céllal tartottam, hogy a tájházak közösségét erősítsem saját eszközeimmel, a
gyűjteményt minél több embernek bemutathassam.
Ehhez a kiállítás egy tárgycsoportját szemeltem ki: a fejéshez, tejfeldolgozáshoz kapcsolódó tárgyakra fókuszáltam. Így magában a tárgyakkal csak szűk szakmai
csoport érdeklődését kelthettem volna fel. Hasán keresztül sokkal több emberhez
juthatok el, ezért a témakörhöz kapcsolódó ételeket kínáltam programnak: különböző állatfajok tejeinek kóstolása, a gyűjteményi eszközökkel készített tejszín, gomolya, sajt már csábítóbbnak tűnt. Az élmény maradandóbb és teljesebb átélését
segítette a résztvevők saját munkájával előállított tejszín, vaj kóstolása.
A program mezőgazdasági aktualitását adta a Húsvétra eladott, leválasztott bárányok után a juh anyák fejése, a juhtej, mint alapanyag. Hogy a program színesebb
legyen, a juhtej mellé még kerítettem tehén, kecske és bivalytejet. A tejeket különböző gazdáktól sikerült vennem, több-kevesebb utánajárással. A tejfeldolgozás kézi
eszközeit le kellett takarítani, a rendezvény előtt főpróbát tartottunk. A tej romlékonysága, érzékeny élelmiszer volta miatt állatorvosi konzultáció is volt a kellemetlen utóhatások megelőzésére.
A program reklámozásában a Tájházszövetség honlapjára támaszkodtam. Ezt
egészítették ki a Facebook, illetve a falu hirdető tábláira kihelyezett plakátok.
A rendezvényre korábban adtam be pályázatot, ami sajnos nem nyert, így saját
zsebből oldottam meg. A rendezvényen 50 fő vett részt. A látogatók döntő része a
faluból érkezett. Többen családdal jöttek, családi programként töltötték el a vasárnap délelőttöt. Ennek köszönhetően sok fiatal – egyetemista –, és kisebb gyermek
volt a portán.
Negatív tapasztalataim: ennyi ember elhelyezésére csak szabad térben, nyitott
színben van lehetőségem. Eső ellen ez tökéletes, de 10 C0 alatt nagykabátban hos�szabb ideig már nagyon érdekesnek kell lenni a programnak. Szerencsére a látogatók kitartottak. Az érdeklődőket sokkal hamarabb meg kell szólítani reklámmal.
Az emberek egy részének ideje, több hétre előre teleírt naptárral szervezett. Több
visszajelzést kaptam, hogy miért nem szóltam, hirdettem hamarabb. Szintén hibát
követtem el, amikor a program végén a kapuban való búcsúzkodáskor nem kértem
meg a résztvevőket egy rövid, néhány kérdést tartalmazó értékelő lap kitöltésére.
Ha a tájházak közösségéhez tartozás jó érzéssel tölt el, legalább a közelben lévőkkel
kellene szorosabb kapcsolatot ápolnom, programjaikra az én látogatóim figyelmét
felhívni. Valami látható jelet kellett volna kitennem a tájházakról. Szóban hangsú35
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lyoztam, hogy a szövetség segít, és Tájházak Napja a rendezvény apropója, ötletadója. Ehhez kellett volna még egy zászló, logó, matrica, hűtőmágnes, szórólap,
amit lát, kézbe fog, esetleg hazavisz a látogató.
Pozitív tapasztalatok: sok mosolygó ember érezte jól magát. A szervezés során
jó emberekkel találkoztam, akik segítő szándékkal álltak a program mellé. Jó volt
látni, hogy kulturális rendezvény megítélése egészen más, mint a profitorientáltnak: első találkozás után segítettek, támogattak, velem együtt ötleteltek.
A tájházak nevét sikerült öregbítenem, hogy alapszabályában vállalt tevékenységéhez oktatással, ismeretterjesztéssel, kulturális tevékenységgel hozzájárultam.
Ványai Gusztáv

Nagyapa mutatja a köpülés tudományát unokájának (Fotó: Bogya Pál)
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A tejszeparáló összeszerelése. A résztvevők arcán ott a kétkedés, működni fog ez?
(Fotó: Bogya Pál)

Vékony sugárban folyik a tejszín, a szeparálás sikeres (Fotó: Bogya Pál)
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A résztvevők türelmesen tekerik a köpülőt, melybe a korábban szeparátorral előállított
tejszínt öntöttük (Fotó: Bogya Pál)

Sajtok, gomolyák kóstolásával zártuk a napot (Fotó: Bogya Pál)
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Tájházak Napja Ócsán
Az idei tájházi program központi témája a gyapjú volt.
Látogatóink a birkanyírástól követhették végig a gyapjú alak és formaváltozásait
és mindenki vihetett haza saját készítésű, gyapjú készterméket.
Összesen 280 fő tisztelt meg minket ezen a napon figyelmével, a rosszidő ellenére
is. A látogatóink 2–78 év közötti életkorúak voltak, de zömében gyerekes családok
és két szervezett iskolai csoport. Nagyobb részt Pest megyéből érkeztek, az ócsai
lakosság kis létszámban csatlakozott.
Program ajánlóban ez szerepelt:
– 10 órakor: Hagyományos birkanyírás
– 11 órakor: Székely festékesek című kiállítás megnyitója
– 11.30-kor: „Tájházak kerékpárnyeregből!” túra indul az Ágas-háztól, 20 km-es
		
és 40 km-es távon, a régióban található tájházak körbelátogatása céljából.
– 12 órakor: Kezdetét veszi a gyapjú festés, szöszmötölés, fonalbaba készítés,
		
nemezelés.
A program teljes ideje alatt nagy sikere volt a kosár körhintának, a népi játszóudvarnak, a gyapjú festésnek, a népmesés társasjátéknak, a fonalbaba készítésnek.
Két csoportban lehetősége volt nemezeléssel kislabdát is készíteni.
A résztvevők visszajelzései alapján a program színesre és érdekesre sikerült. A hűvös időjárás ellenére szinte folyamatos volt a látogatók jelenléte és a tájházegyüttes
adta melegedési lehetőségek (boglyas kemence pátkája, dünnyögője) ismét jó szolgálatot tettek.
A mellékelt képek csak részben adják vissza azt a hangulatot, ahogy a látogatók
végig drukkolták a 130 kg-os kos nyírását, amit hagyományos birkanyíró ollóval
végzett Pintér Tibor.
Vagy azt a csendes rácsodálkozást, ahogy a gyerekek a növényi festékekkel színezett gyapjút vizsgálgatták. Pál Etelka ízes, székely beszéde ösztönös érdeklődést
váltott ki kicsikből és nagyokból, illetve a gyapjúfonalakkal való bánás apró fortélyait kitartóan gyakorolták az ő társaságában látogatóink.
A fonalbabák készítését Kormos Ferencné Marika segítette, a gyerekek fantáziájának szabad teret engedve. Így aztán nem csak babák készültek, de kutyák, lovacskák is.
Ezek a kis figurák szinte egytől-egyig játékteret kaptak Farkas L. Rozália népmese társasjátékos asztalán. Itt főleg a gyerekek jeleskedtek, s játékuk mentén a magyar
népmesék hőseinek tulajdonságaival és a mesei nyelvezettel ismerkedtek.
A nemezelés szintén nagy sikerrel folyt. Verbőczi Gyuláné Erika nagy rutinnal
kezelte a sok dolgos kéz akaratát. Olykor lassításra, máskor gyorsításra buzdította
a kézműveskedő csoportokat, a kezük között lévő gyapjú állapota szerint. A gyapjú
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csodája itt is megtörtént, mert a sok szöszből mindenkinek nemezelt labdája lett,
csodás, egyedi színekben. Összeségében egy újabb sikeres Tájházak Napját tudhatunk magunk mögött, így biztos, hogy mi jövőre is szeretnénk megünnepelni ezt a
napot. Az eltelt néhány hétben, az akkor hozzánk ellátogatott vendégek közül többen visszatértek már a kiajánlott egyéb programjainkra, szervezetten vagy egyéni
látogatás keretében.
Kővári Anita ökoturisztikai referens
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Nemezelés felűrt ingujjal (Fotó: Peer Réka)
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Pintér Tibor birkát nyír (Fotó: Peer Réka)

Ollók a gyapjúnyíráshoz (Fotó: Peer Réka)

Ismerkedés a szövés rejtelmeivel (Fotó: Peer Réka)
41

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

Tájházak Napja – Húsvéti rét
A somogyszobi Vilma-házban a tájházak napját nem a napján, hanem Húsvét
másnapján tartottuk, ugyanis négy éve már, hogy felelevenítjük a Húsvéti rét hagyományát, hozzákötve az eddigi tavaszi ünnepkörünk rendezvényeihez: tojáspingálás, nagypénteki fehérgyász, tavaszi fonós kiállítás és az első csordakihajtáshoz kapcsolódó szokás.
A 20. század első feléből még élénken él öregjeink emlékezetében, hogy a Húsvéti réten, a mai Köztársaság utca végén, találkozott a falu apraja-nagyja nemre,
korra, vallásra való tekintet nélkül, hogy együtt múlassák az időt, örüljenek a tavasznak, együtt játszottak, kínálgatták egymást a batyuban levő étellel, itallal. Sokan itt adták át keresztgyerekeiknek az ajándékba hozott almát. Ennek a szokásnak
eredete a távoli múltba vész. Ezt a tavaszi együttlétet elevenítették föl fiataljaink a
Vilma-ház portáján.
A Húsvéti rét a kiállítás megnyitásával kezdődött, melynek anyagát a téli időszakban a fonóban készített kosarakból, Tiffany-üvegekből, horgolásokból, képeslapokból, hímzésekből, vert-és frivolitáscsipkékből rendeztük. A megnyitó után
kezdődött a játék. Sok fajátékot készítettek fiataljaink az évek során, ezek számát

Nagypénteki szobabelső (Fotó: Spanics Katalin)
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idén is gyarapították. Voltak lépegetők, csigafuttató, labirintus, többféle labdadobáló. Nagy sikere volt a tojáskeresésnek. Szülők, nagyszülők, gyerekek (kb. százan) jól
érezték magukat. Sokan hoztak süteményt, palacsintát, minden elfogyott.
A Húsvéti rét ideje alatt óránként idegenvezetést tartottunk a műemlékházban, ahol
a nagypénteki szobabelsőt és a húsvéti, tavaszi somogyszobi szokásokat mutattuk be.
A reformátusok még a 20. század első felében is nagypénteken, ez a legnagyobb
református ünnep, fehérgyászba öltöztették a tisztaszobájukat, azaz fehérre cseréltek ki minden szőttest, terítőt, letakarták a tükröt is. A 60-as években már csak a
tükröt takarták le fehér szőttessel, aztán elhalt ez a szokás is. Ezt elevenítjük föl immár 15 éve minden nagypénteken. Sikere volt a 80 éves, 4 színnel pingált, úgynevezett „vése”-i tojásoknak és egy nyuszit ábrázoló festett tojásnak is, melyet egy helyi
amatőr festő festett szintén 80 éve. Idén mutattuk be először azt a szokást, mikor
az első csordakihajtáskor a kapufélfához annyi tojást tettek, amennyi tehén ment
ki rajta, hogy hazataláljanak a marhák. A tojásokat a csordás felesége szedte össze.
Nagyon tetszett az embereknek ez a felelevenített szokás.
Azt hiszem, hogy szép, sikeres napot, illetve heteket zártunk.
Spanics Ágnes

Lépegetők a húsvéti réten (Fotó: Spanics Katalin)
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Tihanyi Tájházak
A Tájház Szövetség által 2017. április 22–23-re hirdetett Tájházak Napjához idén
a Tihanyi Tájházak is csatlakoztak. Ezen a két napon térítésmentes volt a belépés,
ezen felül a tavasz jegyében kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket.
Konzervdobozt vontunk be farmer anyaggal és dekorgumiból különböző díszeket (virágok, hangjegyek, pillangó, stb.) lehetett felragasztani, illetve csuhéból
virágot lehetett készíteni.
Az első nap kevesebben voltak, mert aznap került megrendezésre a Kecskeköröm Ünnep is Tihanyban a Belső-tó partján, ami több embert vonzott a tópartra,
így nálunk a látogatók száma ~100 fő volt. Vasárnap a naposabb és melegebb időnek is köszönhető, hogy nagyobb volt az érdeklődés, 150 ember járt nálunk.
								

Csuhévirágok a vázában (Fotó: Petróczi Orsolya)
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Látogatók a tájházakban (Fotó: Petróczi Orsolya)

Ceruzatartó készül konzervdobozból,
farmeranyagból és dekorgumi díszekkel
(Fotó: Petróczi Orsolya)

Csuhéból is lehet virágcsokrot készíteni
(Fotó: Petróczi Orsolya)
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Tordasi Tájház
Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület fenntartásában működő Tordasi Tájház
2017. április 22-én nyitotta meg kapuit. Hagyományainknak és sajátosságainknak
megfelelően e napon Tordasra, az 1700-as évek elején betelepült szlovákok életvitelét biztosító, a régmúltban használatos eszközök, berendezési tárgyak kerültek
bemutatásra a paraszti gazdáságok mindennapi eszközeivel.
A színesen és ízlésesen berendezett tájház hátsó szobájában a „Tordasi életképek I.” címmel, a 20. század első feléből származó fotók segítségével, a falu életének négy terültét mutatjuk be. A tablók az amatőr színjátszást, a hagyományos
szüretet, a szüretet követő szüreti bált és a paraszti élet legfontosabb tevékenységét, az aratás pillanatait elevenítik fel. A kiállítás ismét egy tordasi érdekességet,
sajátosságot mutat be, amely túlmutat helyi jellegén.
A nyitva tartás ideje alatt (9–18 óra) több mint ötven fő látogatott meg bennünket, akiknek szakmai vezetést biztosítottunk.
A hideg idő ellenére, a szép környezet és a tájház kiállítása révén egy sikeres
napot mondhatunk magunkénak, miután a tájház kapuit 18 órakor bezártuk.
A Tordas Baráti Társaság Facebbokos bejegyzése:
„Április 22-én szombaton délelőtt 10.00 órakor megnyitotta kapuit a Tordasi
Tájház, mely program megálmodója és megvalósítója a Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület. A hűvös idő ellenére nagyon kellemes és baráti hangulatban telt a
szombati nap. Aki ellátogatott a nemes eseményre, egy csodálatos reggelivel indíthatta a napot, ahol isteni finom házi szalámit, juhtúrós körözöttet, saját készítésű
kiflit, zöldséges muffint ehetett.
A tájház megnyitóján ismét bepillantást nyerhettünk abba a csodálatos és kitartó munkába, amit az Egyesület vezetősége, annak tagjai és támogatói az elmúlt
években tettek a faluért és a múlt őrzéséért. Az épületbe belépve visszarepültünk
dédszüleink idejébe, konyhájába, hálóterébe, ami elmondhatatlan élménnyel szolgált mind a szemnek, mind a szívnek egyaránt. Ezt követően egy baráti ebéd következett, amit a tordasi asszonyok nagy gondossággal készítettek el. Az asztal gazdagon terítve sós és édes süteménnyel, finom házi borral, mely elengedhetetlen a
baráti beszélgetésekhez.”
Jövőre ismét!
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Ostorcsattogtatás
(Fotó: Márki Ferenc)

Tordasi életképek I. című kiállítás részlete
(Fotó: Márki Ferenc)

Érdeklődők csoportja (Fotó: Márki Ferenc)
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Vendégek és egyesületi tagok az eseményen (Fotó: Márki Ferenc)

Jó étvágyat! (Fotó: Márki Ferenc)
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Dúdolok a Tisza partján
A Kelet-magyarországi regionális találkozónak 2017. június 9-én a gyönyörű fekvésű Tiszadada adott otthont. A Biharkeresztesről, Debrecenből, Hajdúböszörményből, Nagyhegyesről, Nagyrábéról, Nyírbogdányból, Nyíregyházáról és Szentendréről érkező tájházvezetők, szakemberek találkozójának célja, a 2017. évi Tájházak
Napja országos programsorozat tapasztalatainak összegzése, új utak, formák keresése volt.
Tiszadada Község Önkormányzata nevében Kovács Géza önkormányzati képviselő üdvözölte a vendégeket, aki, mint a tiszadadai Helytörténeti Gyűjtemény és
Közösségi Ház vezetője kitűnő házigazdának bizonyult az egész nap folyamán.
Korompainé Mocsnik Marianna köszöntőjében bemutatta a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum szervezeti keretében működő Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának fiatal munkatársait: Fancsalszky Noémit és Erős Dórát, akik a jövőben a
tájházak munkáját fogják segíteni.
Első előadóként dr. Bereczki Ibolya, a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnöke, felidézte a 2013-tól évente megrendezésre kerülő Tájházak Napja rendezvénysorozat történetét és annak előzményét, a Gazdanapokat. Kiemelte a központi megnyitó jelentőségét, a megújulás lehetőségeit, különösen a közösségek
szerepvállalását és az őket segítő „kovász emberek” lelkesítő munkáját. Beszámolt
az inárcsiak kitűnő kezdeményezéséről: a Tájházak kerékpárnyeregből! nevet viselő
kerékpáros családi túráról, amely a résztvevők körében nagy sikert aratott.
Ezt követően a térség jó gyakorlatait mutatták be a tájházvezetők. Marosánné
Fésűs Judit, a biharkeresztesi Csicsóka Tájház gazdaasszonya, a Régi mesterségek –
mai kézművesek programjukat ismertette, kiemelve, hogy a Tájházak Napján valóban generációk találkozó helye volt a tájház, hiszen amíg a gyermekek az állatokkal
barátkoztak, addig a felnőttek a kézművesek portékáiban gyönyörködtek és az érmelléki Soroglya zenekar muzsikáját élvezhették. Még a nap végére is jutott program a későn érkezőknek, birkanyírás szemtanúi lehettek a vendégek.
Ványai Gusztáv, a Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteményének (Nagyrábé)
tulajdonosa őszinte vallomásban tárta fel a szervezéssel járó nehézségeket, feladatokat, örömöket. A tej és tejtermékek kóstolása, mint tematikus nap, komoly előkészítést igényel a szervezőktől, de a hálás látogatók visszajelzései - a szomorkás időjárás ellenére is – pozitív volt és további munkára bíztatja a program ötletgazdáját.
A Tájházszövetség kelet-magyarországi elnökségi tagja, KorompainéMocsnik
Marianna, a Hajdú-Bihar megyei körképben szólt még a Tájházak Napja további rendezvényeiről. Nagyhegyesen az Előttem az elődöm nevet viselő programról, amelynek
fő mozgató ereje a helyi hagyományőrző csoport. A kitűnő nap kínálatából nem ma49
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Tiszadadai Tájház (Fotó: Korompai Balázs)

radhatott ki a szekerezés, a közös éneklés citeraszó mellett és a finom kenyérlángos
sem. Az Egyeki Tájházban is készült kemencében lángos és a zord idő elől a házba
szoruló vendégeket zsíros kenyérrel, pattogatott kukoricával és csipketeával várták a
dolgos kezű Nőklub tagjai, akiktől a körmöcskézést és a rongybaba készítését is megtanulhattuk. A nagyrábéi Sárrét Íze Fesztivál nagy népszerűségnek örvend a térségben. Bár a tájház szerepe eltörpül a gasztronómiai élvezetek mellett, érdemes keresni
a lehetőségeket egy megújuló programmal a nagy rendezvényhez kapcsolódóan.
Vaskó Istvánné, a hajdúszoboszlói Gazdaház vezetője, bár személyesen nem lehetett jelen a találkozón, előadásának anyagát eljuttatta a szervezőkhöz, így gazdag
programkínálatát mindannyian megismerhettük. A Tájházak Napján a kis állatoké
volt a főszerep, a látogatók legnagyobb örömére.
A létavértesi Rozsnyai Gyűjtemény és a helyi nyugdíjas kör közös vállalkozását,
a vértesi kenyérsütésről készült filmet Rácz Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta, a forgatókönyv írója mutatta be. Elmondta, hogy a filmen keresztül az idősek
tapasztalata révén olyan tudás adható át a gyerekeknek, amely egy foglalkozás keretében időhiány miatt nehezen valósítható meg, de a film tömöríti az ismereteket és
az oktatásban jól hasznosítható.
A tartalmas előadások további gondolkodásra késztettek mindenkit, s a finom
ebéd utáni kötetlen beszélgetés alatt már születtek is jobbnál jobb ötletek a kom50
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munikációval, a témanappal, a kerékpáros ötlettel kapcsolatban. Biztos vagyok
benne, hogy mindannyiunk gondolataiban már formálódik a Tájházak Napja 2018.
évi programja, hiszen sok jó ötletet kaptunk, tanultunk egymás gyakorlatából, s a
véleményünk közös volt, hogy ezt az utat érdemes folytatni.
A nap zárásaként, kellemes délutáni napsütésben indultunk Tiszadada felfedezésére. Kitűnő vezetőnk, ifj. Kovács Géza, először a néprajzi gyűjteményt őrző tájházba kalauzolta a vendégeket, ahol Harsányi Tiborné csuhéfonó, népi iparművész
várt bennünket szép munkáival. Majd a Holló László Emlékház értékes gyűjteménye, Till Aran szoborkiállítása és végül a helytörténeti gyűjtemény következett. Séta
közben ismerkedtünk a köztéri szobrokkal, templomokkal, betértünk a közmunka
programban termékeit árusító boltocskába, s a séta végén a Tisza festői kanyarulatához értünk. S itt értettük/éreztük meg igazán vezetőnk januárban megjelent,
immár hatodik verses füzetének címét: Dúdolok a Tisza partján.
Köszönjük Tiszadada Község Önkormányzatának a szíves fogadtatást és a találkozó megszervezéséhez nyújtott segítséget. Tiszadadát a szívünkbe zártuk és szeretettel hívjuk sorainkba.
						

Korompainé Mocsnik Marianna
elnökségi tag

Holló László Emlékház (Fotó: Korompai Balázs)
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Dr. Bereczki Ibolya előadása (Fotó: Korompai Balázs)

Korompainé Mocsnik Marianna előadása (Fotó: Korompai Balázs)

A Tisza partján Tiszadadán (Fotó: Kovácsné Botrágyi Mónika)
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Ráczné Jankó Fruzsina előadása (Fotó: Korompai Balázs)

Ványai Gusztáv előadása (Fotó: Korompai Balázs)

Marosánné F. Judit előadása (Fotó: Korompai Balázs)
53

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

Helytörténeti Gyűjtemény (Fotó: Korompai Balázs)

Etelka alkotás közben (Fotó: Korompai Balázs)
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„TÁJUNK HÁZA, HÁZUNK TÁJA”
Tájházaink természeti környezete és annak megjelenési
formái népi épített örökségeinkben
(A Dél-dunántúli regionális találkozó összefoglalója)
A Tájházszövetség június 10.-én Vörsön rendezte meg Baranya, Somogy és Tolna
megye tájház fenntartóinak és működtetőinek a találkozóját, melynek házigazdája
Vörs Község Önkormányzata volt, karöltve a tájházat működtető Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságával.
A rendezvény helyszíne az önkormányzat nagyon szépen felújított épülete volt,
melynek tetőtéri kiállítóterében zajlott a konferencia, a fölszint nagytermében a
vendégek fogadása és étkeztetése.
A megjelent 33 főt Kapitány Orsolya, a régió képviselője köszöntötte, majd rövid bevezetője után Deák Tamás Vörs polgármestere üdvözölte az érdeklődőket,
röviden bemutatva a település múltját és jelenét, érintve azt a természeti környezetet, mely körülveszi a falut.
Dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke köszöntőjében külön üdvözölte és
bemutatta a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága képviseletében megjelent dr. Szonda Istvánt, Francsalszki Noémit és Erős Dórát, majd beszélt a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum keretein belül működő új szervezeti egység feladatairól.
Dr. Kopek Annamária, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park osztályvezetője köszöntője kicsit késett, mert Keszthelyen olyan forgalmi fennakadás történt (kerékpárverseny), ami fél órára leállította az autóforgalmat. Megérkezése után (dr. Bereczki Ibolya
előadását követően) köszöntőjében üdvözölte a rendezvény résztvevőit, majd röviden
bemutatta a Kis-Balaton természetvédelmi területét, mely 1951 óta védett és 1979 óta
a vizes élőhelyek egyezménye által jegyzett terület. A 150 km2-es terület fokozottan
védett része csak szakvezetéssel látogatható, de vannak helyek pl. a Kányavári –sziget, a
kápolnapusztai Bivalyrezervátum és a Vörsi Tájház, ami egyénileg is felkereshető.
A rendezvény nyitóelőadását dr. Bereczki Ibolya prezentálta: Tájházaink természeti környezete és mai megjelenési formái népi épített örökségünkben – A Skanzen
példája címen. Több tájházi példát is bemutatott, melyek környezetében megjelenő
növényzet nincs összhangban az épület korával, az egykori életvitellel. A Skanzen
példáján keresztül érzékeltette, hogy milyen etnobotanikai kutatásokra, tervekre
van szükség ahhoz, hogy az egykori porta előkertje, esetleg kertje azokkal a növénykultúrákkal legyen betelepítve, melyek összhangban állnak az épület történetével, az adott tájon, vidéken élők növényismeretének hagyományaival.
Fejes Éva, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park ökoturisztikai referense: Nádirigó,
kócsag, s millió béka – Tájház a Berekben című előadásának igen gazdag fotóanyaga
55

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

közel hozta és bemutatta az 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó
Kis-Balaton tájegység élővilágát, mely körülöleli Vörsöt és egy kis metszetével a
tájház kiállításában is találkozhatnak a látogatók.
Vidák Tünde néprajzkutató, a Marcali Városi Múzeum igazgatója „A vörsi ember
öröksége” címet viselő előadásában felidézte azt az időszakot, amikor 1971-ben az
Országos Település Fejlesztési Koncepció (OTK) Vörsöt „szerepkör nélküli” településnek nyilvánította, s mint ilyen „halálra lett ítélve”. De, ahogy az akkori vezetés
fogalmazott: „Az utolsó vörsi ember is megérdemli, hogy tisztességesen eltemessék!” A kiutat a kulturális hagyományokra épített településstratégiában találták
meg. Országos jelentőségű tűzoltó kiállítást hoztak létre, tájházat nyitottak a faluban összegyűjtött tárgyakból, az utolsó fennmaradt talpas-favázas szerkezetű lakóház felújítását követően. Tovább éltették a bábtáncoltató betlehemezés szokását,
illetve 1948 óta a mai napig Betlehemi életképet építenek a templomban. A helyi
hagyományokra épített településstratégia jó döntés volt, 1998-ban már két új utcát
nyitottak, jelentős a betelepülők száma, köztük külföldiek is.
Füziné Kajdy Zita Orfű polgármestere is arról az útról beszélt előadásában, ami a
hátrányos helyzetű településekre várt volna, ha nincsenek olyan kezdeményező erők,
személyek, akik a jövőképet meg tudták fogalmazni és teremteni. Mit keres a medvehagyma az Orfűi Tájházban? című előadásában Serényi Ákos szerepét méltatta, aki Orfűn
a Muskátli Étterem és Kemencés udvar tulajdonosaként, a tájház működtetőjeként,
a gyógyhatású medvehagymát kiemelte a múlt homályából és a tavasz egyik értékes
nyersanyagaként beépítette a hagyományokon alapuló gasztronómiába. Ezt követően

A találkozó résztvevői (Fotó: Gőzsy Gáborné)
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vált vált híressé egész Magyarországon. 2017-ben már 14. alkalommal rendezték meg
Orfűn a Medvehagyma Fesztivált, aminek keretében a tájház időszaki kiállítóterében
nyitották meg azt az interaktív kiállítást (2016-ban elnyert Kubinyi Program támogatásával), amiben bemutatják a medvehagymát azoknak is, akik e növény rövid tenyészideje alatt (március) nem tudnak Orfűre menni, hogy a Mecsek hegyhát oldalát beborító
medvehagyma szőnyeget megszemléljék, a levelével ízesített pogácsát és levest megkóstolják. A polgármester asszony fotókat nem hozott az előadásához, mert azt szeretné, ha
minden érdeklődő személyesen látogatna el Orfűre, hogy a kiállítást megtekintse.
Bogyiszlóról Tóth István polgármester és Kaposi Ildikó könyvtáros voltak a felkért előadók. Tóth István: Bogyiszló a világ közepe címmel a település múltjáról és
jelenéről beszélt rövid, vetített képes előadásában.
Kaposi Ildikó: A bogyiszlói kertek alatt című prezentációja a Bogyiszlói Tájházat
mutatta be és annak környezetében fellehető természeti környezetet, a patkó alakú
Holt-Dunát, a Kasztói-Őstölgyest, melyen még napjainkban is legeltetés folyik, az
Orchideás erdőt, mely virágzásakor pompás látványt nyújt.
Összegzésképpen elmondható, hogy a tájház telkének telepített növényzete,
illetve környék természetes élőhelyei nagyon jó lehetőséget nyújtanak gyerekek és
felnőttek természetismeretének bővítésére.
A konferencia zárásaként hozzászólás, kérdés nem érkezett a hallgatóságtól.
A balatonszentgyörgyi Gulya Csárda által főzött kitűnő ebéd után Vörs kiállításait néztük meg. A sort, a tájházzal kezdtük, ahol az udvaron a Kis-Balaton
Néptáncegyüttesből két pár bemutatót is tartott. A tájházat Vidák Tünde néprajzkutató mutatta be, aki aktív részese volt a gyűjteményi állomány leltározási munkálatainak, hogy az EMMI kiadja a tájház új működési engedélyét.
A Flórián téren álló Tűzoltó Szertár tárlatát is vezetés mellett tekintettük meg,
majd kocsikba szállva mentünk a Kis-Balaton védett területére, a Diás-szigetre, a
Fekete István Emlékhelyre, amit Fejes Éva mutatott be.
A találkozó konferencia részét nagyon jól kiegészítette a délutáni kirándulás, így
a vállalt programot: „Tájunk Háza, Házunk Tája” nemcsak fotók segítségével közelítették meg az előadók, hanem a kiállítások helyszíni bejárásával és az élőhelyek
megtekintésével élményszerűbbé vált a résztvevőknek.
A Tájházszövetség elnökségi tagjaként, a régió képviselőjeként köszönetemet
fejezem ki Vörs Község Önkormányzatán dolgozóknak, Deák Tamás polgármesternek, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság dolgozóinak, dr. Kopek Annamária osztályvezetőnek, Fejes Éva ökoturisztikai referensnek, hogy a Dél-dunántúli regionális találkozó előkészítésében és sikeres kivitelezésében partnerek voltak.
								

Kapitány Orsolya
elnökségi tag
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Vidák Tünde bemutatja a Vörsi Tájházat (Fotó: Kapitány Orsolya)

A Tűzoltó Szertár kiállítása (Fotó: Kapitány Orsolya)
58

Tájházi Hírlevél • 2017. 2. szám

Fejes Éva a Diás-sziget élővilágáról beszél a találkozó résztvevőinek (Fotó: Kapitány Orsolya)

Fejes Éva bemutatja a Fekete István Emlékhelyet (Fotó: Kapitány Orsolya)
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A Cinkotai Tájház

1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16.
Budapest XVI. kerülete öt – korábban önálló – település (Árpádföld, Cinkota,
Mátyásföld, Rákosszentmihály, Sashalom) közül Cinkota a legősibb. A főváros közelsége ellenére a környező községek közül Cinkota volt az a település, mely legtovább megőrizte falusias jellegét.
A Batthyány Ilona nevét viselő általános iskolában a néhai igazgató, Gyarmati Imre kezdeményezésére már az 1960-as évek elején elindult az a gyűjtőmunka,
melynek során a lakosok segítségével évtizedek alatt összegyűjtötték a Cinkotán
fellelhető népviseletek, népi bútorok és régi használati tárgyak legszebb darabjait.
A néprajzi gyűjtemény méltó elhelyezése érdekében hozták létre 2004 júniusában
a Cinkotai Tájházért Alapítványt. A XVI. kerületi önkormányzat megvásárolt, majd
helyreállított egy régi házat – mely egykor jómódú cinkotai gazda tulajdona volt
nagy kerttel együtt –, és a tájház bútorainak restaurálását is elvégeztette.
A 2016. március 1-én megalakult Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ egyik telephelye lett a Cinkotai Tájház, ahol gyermekfoglalkozásokkal (rendhagyó tanítási órákkal, kézműves programokkal) várjuk az óvodás és iskoláskorú
gyerekeket. Ünnepekhez, jeles napokhoz (Húsvét, Pünkösd, szüret, advent) kapcsolódó családi programokat szervezünk és helyszínt biztosítunk családi rendezvények (esküvő, születésnap, összejövetelek) számára is.
Előre egyeztetett időpontban várjuk az egyéni és csoportos látogatókat.
A kapcsolattartó elérhetőségei: Karelné Máté Orsolya – Kertvárosi Helytörténeti
és Emlékezet Központ. Cím: 1165 Budapest, Veres Péter út 157.
Telefon: +36-1-630-1956; E-mail cím: emlekezetkozpont@bp16.hu

A tisztaszoba részlete
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A konyha részlete

Cinkotai Tájház
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Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház
5350 Tiszafüred, Malom utca 14.

A Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház Tiszafüreden a Malom utca 14. szám alatt található. 1975-ben nyilvánították népi műemlékké az épületet, 1980-ban jött létre a
tájház, amely időszakos nyitva tartásával Tiszafürednek és környékének egyik érdekes és fontos muzeális kiállítóhelye. Ennek a 19. század közepén épült háznak a
lakói a Nyúzó fazekasok, apa és fia voltak. A ház eredeti környezetben mutatja be
az egykori fazekasmesterek élet- és munkakörülményeit, az idősebb és ifjabb Nyúzó Gáspárt, a híres füredi fazekasság jeles képviselőit. A hagyományos alaprajzú,
három osztatú ház pitaroszlopai kettős, klasszicista stílust követők, a tetőzetet nád
borítja. A ház műhely felőli végén volt még egy helyiség, amit a két fazekas – az apa
és a fia – raktárnak használt, de ezt 1950 körül lebontották. A házat a Nyúzó család
több generációjának bútordarabjaival rendezték be. A bútorzat többi része ifjabb
Nyúzó Gáspár, illetve lánya használati tárgya volt.
Nyitva tartás: május 1 – szeptember 30-ig; kedd-szombat: 13:00–17:00 óra
Belépődíj: felnőtteknek: 500.-Ft,
kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas, egyéb): 250.-Ft
Honlap elérhetősége: http://www.djm.hu/nyuzo-gaspar-fazekas-tajhaz.html

Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház
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Klasszicizáló pitaroszlopok az oldaltornácon

Részlet a tájház kiállításából
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Jegyzőkönyv
Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2017. május 26-án (pénteken)
10.30 órától tartottunk Békéscsabán a Munkácsy Mihály Múzeumban.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Kimentette magát: Bajnóczy-Kovács Edina, Berecz Lászlóné és Czeglédi Ákos.
Első napirendi pont:
A jelenlévő elnökségi tagokat, valamint Dobosyné Antal Annát, a Felügyelő Bizottság tagját dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte. Átadta a szót bemutatkozásra
Bihari Ádámnak, aki az Oszkói Hegypásztor Kör képviseletében 2017. évi tisztújító közgyűlésünktől kezdve a Nyugat-Dunántúli régiót képviselő elnökségi tagunk.
Bihari Ádám röviden összefoglalta eddigi szakmai tevékenységét, részletezve
jelenlegi munkakörét, melyet a Hagyományos Házépítő Kft cégvezetőjeként végez.
Ez a Kft. alapvetően a népi építészeti építési technikákat igénylő építés kivitelezések piacán tevékenykedik, kiegészítve ezt a profilt a természetes építőanyagokon
alapuló, de kortárs épületek kivitelezésével és építészeti tervezésükkel.
Második napirendi pont:
A köszöntőket és a bemutatkozást követően Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismertette, hogy az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban kik jelezték
csatlakozási szándékukat a szövetséghez.
Jogi tagként:
– a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete (Zempléni Szlovákok Néprajzi
Gyűjteményének működtetőjeként),
– a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (a Cinkotai Tájház működtetőjeként),
– a Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (a Dorozsmai Tájház
fenntartójaként),
– a Tarna-mente – Tisza-tó ÖKO 2000 Alapítvány (a szihalmi Magyar-Tár-Ház
Interaktív Élményközpont fenntartójaként),
– Tiszafüred Város Önkormányzata (a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház fenntartójaként).
Egyéni tagként:
– Fülöp Lajos (a Győrújbaráti Tájház tulajdonosaként),
– Kormos Rebeka (az Ócsai Tájház munkatársaként).
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Az elnökség miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó gyűjtemények és Fülöp Lajos és Kormos Rebeka rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta
a tagfelvételi kérelmeket.
A harmadik napirendi pontban az elmúlt hónapokban megvalósult regionális
munka értékelését végezte el az elnökség.
Kapitány Orsolya: Csurgón vett részt egy szakmai konferencián, a
Porrogszentkirályi Tájház és az iharosi gyűjtemény működtetőjével sikerült gyümölcsözőnek tűnő kapcsolatot felvennie. Somogycsicsón egy magtár épületet újítottak fel, jelenleg még funkciót keresnek neki.
Dobosyné Antal Anna: Nagydobsza megújult, egy fantasztikus lelkes közösség
van mögötte. Pozitív és negatív tanulságok egyaránt akadnak: a pécsi múzeum korábban elvitte az összes gyűjteményi anyagot, amelyből semmit sem adtak vissza,
így a gyűjtési folyamatot újra kellett kezdeni a településen. Egy szomszédos telket is
sikerült megvásárolniuk, így a tájházaknál jellemző zsúfoltsággal nem kell hosszabb
távon sem számolniuk.
Dr. Szonda István: a NEA szakmai pályázatán sikerrel indult a szövetség, így augusztus 26-án megvalósulhat Bihardiószegen a tervezett határon túli szakmai találkozó.
Korompainé Mocsnik Marianna beszámolt arról, hogy április 26-án a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Információs Napra a megye 11 múzeumának, gyűjteményének,
kiállítóhelyének és tájházának 31 munkatársa érkezett Berettyóújfaluba. A konferencián bemutatták a Bihari Múzeum szakmai munkáját, jelen voltak és bemutatkoztak
a Cselekvő Közösségek projekt és a MOKK Hajdú-Bihar megyei múzeumi koordinátorai is. A megjelent tájházak képviselői hálásak voltak a részvételi lehetőségért.
A negyedik napirendi pontban a Tájházak Napja, valamint a Múzeumok Majálisán történő részvétel értékelésére került sor.
Hegedűsné Majnár Márta elmondta, hogy az idei nyitórendezvénynek Boldog
adott otthont. A Heves megyei falu alaposan felkészült az eseményre, a gazdag
programkínálat mellett fontos, hogy a helyiek magukénak érezték a rendezvényt,
a kellemetlen időjárás ellenére is sokan vettek részt rajta mind közreműködőként,
mind látogatóként. Köszönet illeti Kepesné Tóth Katalint az előkészületekért és a
megvalósításért, továbbá a falu polgármesterét, jegyzőjét is, akik személyes jelenlétükkel igazolták, hogy elkötelezettek a helyi hagyományőrző tevékenységek fenntartásában, támogatásában.
A hétvége tapasztalatai között a sok pozitív élmény mellett akadtak sajnos
kevesebb sikerrel járó próbálkozások is. Rendkívül fontos lenne minden helyszínen, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy eljusson a célközönséghez
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a tervezett esemény híre, maguk is megpróbálják felkelteni az érdeklődést iránta.
Mindazoknál a tájházaktól, ahol a helyben élőket sikerült bevonni, vagy távolabbról tudtak érdeklődőket vonzani, kifejezetten pozitív visszajelzések érkeztek mind
a résztvevők számáról, mind a program eredményességéről.
Dr. Bereczki Ibolya úgy vélte, hogy nagyobb médiajelenlétre lenne szükség. Példaként hozta a Közösségek Hete felhívást, amelyen 900 esemény több mint 500
résztvevővel valósulhat meg. A támogató mentorhálózat mellett a projektben dolgozó kommunikációs szakemberek munkájának is köszönhető ez a kiváló eredmény.
Az elnökség tárgyalt a Tájházak Napja 2018. évi időpontjának meghatározásáról is, az április 21–22 vagy április 28–29 közüli hétvégék közül az utóbbira esett a
választás, vagyis a május 1-jét megelőző hosszú hétvégére.
A Múzeumok Majálisán történt jelenlétre áttérve Dr. Bereczki Ibolya elmondta,
hogy a kialakult hagyomány szerint a Tájházszövetség sátrában szombaton a 2016.
év „Az Év Tájháza” díj nyertese, a Dunaszentbenedeki Tájház, illetve kézműveseik
és hagyományőrzőik mutatkoztak be.
Örömmel tapasztalta, hogy külön sátrakban önállóan is jelentek meg tájházak:
Tard, Felpéc, Kakucs, Decs és Cigánd kínálatával lehetett találkozni.
Hegedűsné Majnár Márta a vasárnapi jelenlétről tájékoztatta az elnökséget: az
Algyői Tájház reprezentálta a Tájházszövetséget, akik kiválóan illeszkedtek a Múzeumok Majálisa idei tematikájához, a „kertek” témakörhöz.
Az ügyvezető elnök elmondta, hogy az eseményen két megkeresés érkezett a szövetséghez: a MúzeumDigitár képviselői a digitalizálásra vonatkozó szolgáltatásukat
ajánlották, míg az Iskolakertekért Alapítvány képviseletében Mátyás Izolda Beáta
(www.iskolakertekert.hu, e-mail: info@iskolakertekert.hu, telefon: 30/653-0721)
kért partnerséget a kerttel is rendelkező tájházaktól annak érdekében, hogy minél
több hazai iskolás megismerhesse a legalapvetőbb kertészkedési tevékenységeket.
Dr. Bereczki Ibolya: kiválónak tartja a kezdeményezést, javasolta a kapcsolat kialakítását, a közös munka megkezdését. Ajánlata szerint etnobotanikust is célszerű
bevonni, annak érdekében, hogy ami egy tájház kertjébe kerül, az illeszkedjen az
adott környezethez.
Korompainé Mocsnik Marianna: a vasárnapi megjelenésről elhangzottakat kiegészítve elmondta, hogy kiemelt, jó helyen volt a Tájházszövetség sátra, gazdag programot hoztak az algyőiek, sokan érkeztek és sok érdeklődőt vonzottak. Idén a tájházak
számára is szerencsés volt a tematikája a majálisnak, az ún. tudás-sétányok is hasznosnak bizonyultak. A Bihari Múzeum is kapcsolódott ehhez a programhoz: a saját sátrukba meghívták a hajdúszoboszlói Gazdaházat, a Csicsóka Tájházat Biharkeresztesről
és a Nagyrábéi Mezőgazdasági Gyűjteményt, akikkel közösen fogadták a különböző
múzeumok sátrait összefonó pontgyűjtő kiránduláson résztvevő családokat.
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Az ötödik napirendi pontban a Kubinyi Ágoston Program 2017. évi tapasztalatairól osztotta meg egymással a gondolatait az elnökség.
Dr. Bereczki Ibolya ismertette, hogy a kiírást megelőzősen tartottunk tájékoztató napot Szentendrén (a Tájházi Igazgatóság első rendezvényeként), az utolsó napok torlódását ennek ellenére nem tudtuk elkerülni.
A szövetségnek szükséges nyomást gyakorolnia a tagjaira, hogy megfelelően
előkészített anyagok kerülhessenek a bírálók elé. Akik eddig is nyertek már, azok
továbbra is aktívak, de megjelentek új pályázók is.
Hegedűsné Majnár Márta ismertette, hogy a Tájházszövetségtől mely települések
tájházai kértek és kaptak támogató nyilatkozatot: Algyő, Álmosd, Bátaszék, Bogyiszló,
Boldog, Budafok, Budakeszi, Budaörs, Buzsák, Cigánd, Edelény, Felpéc, Gyomaendrőd,
Hosszúpályi, Isaszeg, Kóka, Konyár, Markaz, Noszvaj, Szada és Somogyszob.
A hatodik napirendi pontban „Az Év Tájháza” 2017. évi felhívásáról tárgyalt
az elnökség. Dr. Bereczki Ibolya kérte, hogy június első hetében kerüljön ki a tagsághoz a felhívás, illetve az elnökség tagjai ösztönözzék a saját régiójukban lévő jól
működő tájházakat a pályázat benyújtására.
A hetedik napirendi pontban Dobosyné Antal Anna FB tagtól tájékoztató
hangzott el a népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvásáért, megőrzéséért és fenntartásáért létrehozott „Népi Építészeti Program” jelenlegi helyzetéről. Amint előzményként elmondta, 2004-től kezdődően
gyakorlatilag nem létezett támogatási forrás a népi építészet támogatására. 1996-tól
2001-ig az országosan védett népi műemlékek fenntartására épületenként gesztus
értékű segítségként 100–150 ezer forint juthatott, de ettől kezdve a műemléki felügyelettől és a támogatástól is elszakadtak a tájházak.
2014-ben végzett egy vizsgálatot, amelyből kiderült, hogy a köztes időszakban
a műemléki törlések 2/3-a népi műemlék volt, ezek sajnos többnyire teljesen el is
pusztultak (kb. 220 épületről van szó!).
A kulturális örökség védelméről szóló törvény átfogó módosítását megelőzően,
2015. folyamán el kellett végezni az összes műemlék felülvizsgálatát, ennek következményeként 2015. december 31-ig a III. bírságkategóriába tartozó műemlékeknek 2016. január 1-től megszűnt a műemléki besorolása. (A 2015. december 31.
napján a III. bírságkategóriába sorolt műemlékek 2016. január 1-jétől nyilvántartott műemléki értéknek minősültek.)
A műemlékek klasszifikációja (vagyis a műemlék kategóriába sorolás felülvizsgálata) során a népi műemlékekkel kellett kezdenie az átsorolást: a nagyságrendileg
1800 népi műemlék száma több mint 200-al csökkent. Olyan mértékűnek tekint67
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hető ez a fogyás, hogy alap lehetett egy alulról jövő kezdeményezésként a kormány
számára készítendő előterjesztéshez, melyet a Miniszterelnökség támogatott.
Az előterjesztés eredményeként a jogszabály 2016. november 8-án született
meg, 2017-ben 300 millió, 2018-ban 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre ennek keretében. Az ún. népi építészeti program támogatja, és kiemelt célnak tekinti a népi
műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvását, megőrzését és fenntartását. Tartalmazza többek között az átalánytámogatást, a kutatást,
és a tájházak támogatását is.
2017-ben a leginkább veszélyeztetett műemlékekre fognak koncentrálni, de a helyi
védelem alatt álló épületek, illetve a nyilvántartott műemléki értékek is támogathatóak.
A program az ágazatban történő folyamatos változások miatt még nem került meghirdetésre. A támogatások lebonyolítását a Forster Központ egyetlen jogutódja sem
kapta meg, van már ugyan erre javaslat, de a szerződéskötés még nem történt meg.
A szakmai bíráló bizottság létrehozása már lezajlott, elismert, komoly szakembereket kértek fel erre a feladatra, többek között a Tájházszövetség elnöke, dr.
Bereczki Ibolya is tagja lett. Tagjai még: Krizsán András, a Magyar Építőművészek
Szövetségének elnöke, dr. Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága
tiszteletbeli elnöke, Sisa Béla, Ybl Miklós díjas építész, Széphegyi László, (a Városés Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) alelnöke, illetve jómaga.
Dobosyné Antal Anna a pályázati kiírásról elöljáróban annyit elmondott,
hogy Lázár János miniszter úr kifejezett kérése, hogy megfelelő színvonalú pályázatok esetén már idén dönteni lehessen a következő évi keret terhére. A kormányhivatalok műemléki felügyelőin keresztül történt megelőző felmérések szerint 1,
9 milliárd forint az igényelt forrás (pedig a felmérés részeként előzetesen megyénként csupán 5 épületet lehetett megjelölni). A pályázásnak komoly formai
követelményei lesznek, pl. építéstörténeti dokumentáció, kutatási felmérések is
szükségesek lesznek a benyújtáshoz. Mindezekben nem biztos, hogy a népi műemlékek jól tudnak teljesíteni.
A nyolcadik napirendi pontban a 2017. évi országos találkozó programjának
meghatározásáról cserélt gondolatot az elnökség. A novemberi gyomaendrődi elnökségi ülésen megfogalmazott gondolatok felidézésével Hegedűsné Majnár Mártától elhangzott, hogy a találkozó témája az Algyőre jellemző két idősíkhoz (1939hez, ill. 1978-hoz) köthetően a „XX. század megőrzési és bemutatási lehetőségei
tájházi környezetben”.
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.
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Az algyői találkozóhoz kapcsolódó tanulmányi út útvonalának kijelölése folyamatban van, Szonda István, mint a régiót képviselő elnökségi tag két lehetséges útvonalat állított össze.
Az elnökség abban állapodott meg, hogy 2017. június 9-re elkészül a pontos
program (dr. Bereczki Ibolya, Szonda István és Hegedűsné Majnár Márta közreműködésével).
Egyebek napirendi pont:
Dr. Bereczki Ibolya bemutatta Fancsalszky Noémit, a Magyarországi Tájházak
Igazgatósága munkatársát. Az MTKI április 1-től jött létre a Skanzen új szervezeti
egységeként (a MOKK és a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága mellett). Dr.
Szonda István részmunkaidőben ugyancsak az igazgatóság munkatársa lett. Június
1-től egy restaurátorral gyarapodik a csapat – elsősorban a műtárgyvédelmi feladatok oktatására, képzésre, tanácsadásra gondolva. Igazgató még nincs, jelenleg dr.
Bereczki Ibolya főigazgató helyettesként irányítja az igazgatóságot. Egy képzés szervezése már folyamatban van, mintegy a Tájházi Akadémia továbbgondolásaként.
Az ehhez szükséges forrás rendelkezésre áll, ingyenes részvételt tudnak biztosítani
a jelentkezőknek.
Folyamatban van az adatbázis felépítése, illetve fotóanyag, információs archívum létrehozása. Szonda István kiegészítésként elmondta, hogy közös ünneplésre
augusztus 13-án a jubiláló tájházakat várják a Skanzenbe.
Dr. Bereczki Ibolya tájékoztatta arról is az elnökséget, hogy Balog Zoltán miniszter úr 2017. április 1. napjától 2017. szeptember 30-ig dr. Cseri Miklóst ismét
miniszteri biztossá nevezte ki. Ebben a minőségében a magyarországi központi,
valamint regionális szabadtéri múzeumok és tájházak szakmai megújítása feladatkörében – a Magyarországi Tájházak Szövetségével, a tájházakat működtető önkormányzatokkal, valamint civil szervezetekkel együttműködésben – a következő
feladatokat kell ellátnia:
a) a kulturális alapellátás hatékonyabb biztosítása érdekében a tájházhálózat megújítására vonatkozó 2017. évi szakmai koncepció részletes kidolgozása, átfogó
szakmai fejlesztési és cselekvési terv összeállítása;
b) a tájházak minősítésére vonatkozó eljárásrend és szempontrendszer kidolgozása, összeállítása.
Korompainé Mocsnik Marianna a „Tájak – Korok – Múzeumok” részéről megfogalmazott kérést tolmácsolt: a tájházaknak, amennyiben van bélyegzőjük, akkor
legyen előkészítve, ha valami miatt már nincs, akkor igényelhetnek helyette másikat, illetve újak is csatlakozhatnak.
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További napirendi pont, illetve hozzászólás hiányában dr. Bereczki Ibolya elnök
megköszönte az elnökség aktív részvételét, s bezárta az elnökségi ülést.
Az elnökségi ülést követően Ando György házigazdaként pazar ebédet és egész
délutánra kiváló programokat biztosított a résztvevőknek, amelyért ezúton is köszönetet mondunk.
Noszvaj, 2017. május 26.

Készítette:
Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök

Elnökségi ülés (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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