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Ragyogó tájházak, magukkal ragadó programok
Tájházak Napja, 2018. április 28–29.

A téli pihenő után felfrissülve, kitakarítva, vendégfogadásra készen nyitotta kapuit 
Szent György nap alkalmából az a hetven tájház, amely csatlakozott szövetségünk 
kezdeményezéséhez.
 Hat éve azért álmodtuk meg a Tájházak Napját, hogy a tavaszhoz illő színes 
programcsokorral próbáljuk meg magunkra irányítani a figyelmet. Miért is? Mert 
hiába van szép, gondozott épületünk és gyűjteményünk, ha nem tölti be élet. Már-
pedig a tapasztalat sajnos sok településen azt mutatja, hogy jó szándékkal, nagy lel-
kesedéssel eljutnak odáig, hogy megteremtsék – mintegy saját emlékművükként 
– a tájházukat, de utána nem igazán tudják, hogy mit is kezdjenek vele. Dr. Bereczki 
Ibolya sokszor idézett megfogalmazása szerint „napjainkban elengedhetetlen, hogy 
a tájházat élettel, hiteles szakmai programokkal megtöltő helyi közösség/ek bekap-
csolódjanak a működtetésbe. A jó tájház sohasem puszta kiállítás, hanem ideális 
esetben a helyi hagyományőrző programok helye, a találkozás színtere a helyi kö-
zösség tagjai, és a helyi tudás átadásának helyszíne a fiatal generációk és az odaérke-
ző turisták számára.”
 A Tájházak Napja egyik legfontosabb célja az élővé tétel, az idei programokból 
szeretnék erre néhány, mások számára is hasznosítható, jó példát hozni.

I. A kiindulópont megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek odavonzzák a helyi 
lakosokat: 
–  Felsőtárkányon leginkább a nem ott született, de már régen a faluban élők  

látogatására számítottak, ezért régi családi fotókból rendeztek kiállítást és helyi 
időseket hívtak meg, hogy múltbeli történeteket elevenítsenek fel.

–  Fertőhomokon egy, a helyi szokásrendben hajdan jelentős szerepet játszó, ún. 
fogadott ünnep tábori miséjének lehetett a helyszíne a tájház, s ha már ennek 
okán összegyülekeztek, akkor szívesen maradtak a további programokra és né-
hány finom falatra is.

–  Noszvajon, Hosszúhetényben, vagy a szegedi Napsugaras Tájházban a figye-
lem évek óta a gyerekekre összpontosul, a számukra szervezett, helyi hagyomá-
nyokra épülő játékos foglalkozásokkal sok családot sikerült idén is a tájházba 
csalogatni.

–  Makón az önkénteseknek szánták ezt a hétvégét, a múzeum rendezvényein 
rendszeresen feladatot vállaló, vagy teremőrként, tárlatvezetőként besegítő ön-
kéntes munkatársakra épült a program, helyi közösségek bevonásával, közös 
sütés-főzéssel is gazdagítva a skanzen kínálatát. 
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–  a Móri Sváb Tájházban a város egyik legnagyobb fesztiváljához illesztették a táj-
ház programját, a rendezvény központi helyszínére meghirdetett főzőverseny-
hez kapcsolódva készült ebben az autentikus környezetben a paprikás leves, 
mellé pedig sült a talkedli. Móron létezik egy magánkézben lévő tájház, az ún. 
Márton-ház, melynek tulajdonosai is úgy gondolták, hogy a helyi nagyrendez-
vény jó alkalom arra, hogy hozzájuk is többen látogassanak el. 

–  Tényőn a borvidéki borversennyel, vagyis a Bornappal vonták össze a Tájházak 
Napja programját, amelynek sikerén három helyi civil szervezet szorgoskodott 
közösen. Így nem csupán benépesült a porta, hanem került az asztalra bősége-
sen enni-innivaló és maradandó, szép élményt jelentett ez a nap minden részt-
vevőnek.

–  Nagyrábén a Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye igazi interaktív, 
tematikus napot szervezett, a látogatók aktív részvételét is megkövetelő ese-
mény középpontjában a juh állt, gyapjával, tejével és pecsenyeként is. A ta-
pasztalatok szerint a bevonás, a foglalkoztatás és a kóstolás lehetősége hatéko-
nyan képes megszólítani egy rendezvény potenciális közönségét.

II. A helyben élők megnyerésén túl meghatározó előrelépés távolabbról is vendé-
geket csalogatni.
–  Látszólag előnyösebb helyzetben vannak a turisztikailag frekventált települések 

tájházai, de egy olyan fürdővárosban, mint Hajdúszoboszlón, a szinte nyárias 
időben, mégis komoly kihívást igényelt a magas látogatószám elérése. Sikerrel 
birkózott meg ezzel a feladattal mind a Fazekasház, mind a Gazdaház, az előbbi-
ben hajdúnánási mesterek meghívásával népi kézműves kirakodóvásárt rendez-
tek, a Gazdaház új szabadtéri főzőhelyén pedig mindenféle edényben, platnin, 
kemencében sütöttek-főztek.

–  Az Ormánság keleti tájékán, a Bőközben található Szaporcáról nem állítható, 
hogy nyüzsögnének ott a turisták, a Cifraház mégis nagy sikerrel vonzott sok-
sok vendéget a szomszédos településekről, a megyeszékhelyről, sőt még a fővá-
rosból is. Mi a titok? Az egész nap sütött finom réteseken túl, talán a működtető 
„Vidéken Jó Alapítvány” nevében és küldetésében rejlik… Egy olyan közösség 
áll mögötte, amely hitelesen, a városi emberek számára meggyőzően tudja köz-
vetíteni azt a csodát, amelyet minden előnyével és nehézségével a vidéki élet 
jelenthet számukra.

–  Biharkeresztes magánkézben levő tájháza a hétköznapokon is él, gazdasági 
udvarán mindenféle háziállatot tartanak, kertje igazi falusi kert. Április 28-án 
vásári hangulatot sikerült idevarázsolni a helyi, környékbeli és a határ túlolda-
láról érkező kézművesek, termelők bevonásával. Zsúfolásig megtelt a porta, 
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olyannyira, hogy a gyerekeknek szánt népi játékok már kiszorultak az utcára, 
messziről láttatva a tömött sorokban érkezőkkel, hogy hol is kell keresni a táj-
házat. 

–  A „Tájházak kerékpárnyeregből” számomra egy térségi összefogás legszebb 
példája: a Dabasi járásban kerékpáros családi túrát szerveztek, mely során a 
környékbeli tájházakat sorra látogatták. A túrát teljesíthették kis, közepes vagy 
nagy körben, ki-ki a teherbírásának és kedvének megfelelően. Az állomásokon 
egy-egy kedves meglepetés is várta az érkezőket, a száznál is több bringás így ké-
nyeztetve érezhette magát. A következő tájházak részvételével zajlott a program: 
Zrumeczky Dezső Művelődési Ház - Inárcsi Tájház, Ócsai Tájház, Sári Szlovák 
Udvar (Tájház és Rétesház), Felsődabasi Nemes Kúria, Dabas-szőlősi Tájház, 
Dabas-Gyóni Tájház, Bagolyfészek Kézművesház, Sváb néprajzi gyűjtemény, 
Kakucsi Tájház.

 Mindezek csak kiragadott példák az idei nagyszerű programkínálatból, javarészt 
nem is azok figyelmébe szükséges ajánlanunk, akik partnereink voltak, hanem azo-
kat szeretnénk ezekkel és a következő oldalakon olvasható beszámolókkal, fényké-
pekkel bátorítani, akik még nem találták meg a saját kiteljesedésükhöz vezető utat. 
Bízunk benne, hogy 2019-ben még több tagunk érez kedvet és hajlandóságot, hogy 
bekapcsolódjon a Tájházak Napja programsorozatába. 

Hegedűsné Majnár Márta
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Abodi Tájház

A Mások-Másképpen Alapítvány és az Alkotó Kezek Közhasznú Egyesület nevezett 
be Abodról az eseményre. Törekedtünk partnerségre a helyi önkormányzattal, a kato-
likus és a református lelkészekkel, a helyi lakossággal. Először csatlakoztunk a Tájhá-
zak Napjához. Örültünk a lehetőségnek, bízva abban, hogy egy országos rendezvény 
keretében megtalálhatják a látogatók ennek a kis településnek a programkínálatát.
 A Tájházszövetség honlapján olvasható volt az Abodon szerveződő program, 
mely tartalmazta a népi építészet hagyományainak a megtekintését, közösségi 
programokat, néprajzi magángyűjtemény bemutatását, interaktív foglalkozásokat, 
a vallásgyakorlás megélését, emlékfa ültetést.
 A két naposra tervezett rendezvényből az első nap inkább a helyi lakosság kö-
zösségi összejövetele volt. A görög katolikus szentmise után, Varga Istvánné Hímer 
M. Judit – az Alkotó Kezek Közhasznú Egyesület képviselője – emlékére egy gyü-
mölcsfát ültettünk tiszteletből, méltatva és elismerve az alkotó, cselekvő tetteket.
 A második napon Hálaadó Istentiszteletre gyűltünk össze az Árpád-kori refor-
mátus templomban. Ráki Tibor tiszteletes 25 éves jubileuma jó alkalom volt arra, 
hogy összehozza az embereket közelről és távolról.
 A lelkészhez tartozó falvakat: Lak, Ládbesenyő, Abod, Balajt kistelepüléseket 
leginkább a lakosság elvándorlása jellemzi. A 25 éves lelkészi szolgálat alatt nagyon 
sok volt a temetési búcsúztatás és jelenleg Abodon csak két fő református hívő van. 
Kihívás a jelenlegi állapot. Az Árpád-kori templom kultúrtörténeti érték is, mely fel-
újításra szorul. Örültünk annak, hogy sikerült megtölteni a templomot, és még 10 
széket is kellett behozni. Tényleg közösségivé lett a készülődés, melyhez különböző 

Faültetés Varga Istvánné Himer Judit emlékére



7

Tájházi Hírlevél • 2018. 1. szám

módon mindenki igyekezett hozzájárulni. Az önkormányzat kultúrtermében tartot-
tunk egy kis fogadást. A vendéglátásra a helyi lakosság nagy szeretettel készítette a 
süteményeket. A katolikus plébános és a katolikus gyülekezeti tagok is megtisztelték 
a rendezvényt. Kilátogattak Abodra a Mások-Másképpen Alapítvánnyal kapcsolat-
ban álló segítők, szimpatizánsok, szakmai partnerek. Messzebbről jött vendégünk 
volt a Nem adom fel Alapítvány egyik munkatársa is, akinek a kísérője még távo-
labbról, Budapesttől 80 km-ről érkezett. Az alapítvány kuratóriuma zenei szolgálattal 
készült az alkalomra, melyhez a vendégek csatlakoztak. A környező településekről is 
jöttek néhányan, illetve olyanok is, akik korábban Abodon laktak, szüleik itt élnek. 
Voltak spontán kezdeményezések (Pém Mihályné énekszolgálata) és egy örömteli 
együttlét formálódott, melyhez a Paramuzsikusok valami különlegeset is adtak hoz-
zá, akik szüleikkel jöttek ki az alkalomra, saját szervezésben. A vendégek az Isten-
tisztelet után meglátogatták az Alkotó Kezek Közhasznú Alapítvány Alkotóházát, 
megtekintették a néprajzi gyűjteményt.
 Az Alkotó Kezek Közhasznú Egyesület kirándulókra, túrázókra számított, de a 
látogatók leginkább a programok résztvevői köréből kerültek ki.
Az érdeklődők között olyan helyi látogató is volt, aki e nap alkalmából családjával 
– három generációval – közösen tekintette meg a magángyűjteményt, és interaktív 
foglalkozásokon vettek részt. 
 Probléma, hogy hétvégén tömeg-
közlekedéssel nehezen megközelíthe-
tő a település. Főleg vasárnap, amikor 
csak délután lehet Miskolcról busszal 
kijönni, ami 14.10-kor indul, és 15.30 
órára ér ki!
 Az első tapasztalatunk alapján 
azt látjuk, hogy kellenek a tematikus 
programok és célzottan kell megszó-
lítani a közönséget. Csak azért, hogy 
megnézzenek egy tájházat, nem való-
színű, hogy ideutaznak az emberek.
 A Tájházak Napja egy apropó volt 
a közösségi cselekvésre, az együtt-
gondolkodásra, az együttműködésre, 
kapcsolatok építésére. 

Az Alkotó Kezek Közhasznú Alapítvány 
foglalkozása 



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

8

 A Mások-Másképpen Alapítvány elkötelezett a fogyatékkal élő személyek és a 
megváltozott munkaképességű személyek integrációjában. Az Abodon megvásá-
rolt parasztházat – különleges építészeti adottságai miatt is – szeretnénk közösségi 
célra hasznosítani. Egyelőre keressük a felújítás lehetőségeit. Nem kifejezetten táj-
házként képzeljük el ezt a hasznosítást, hanem olyan módon, amiben megférnek 
együtt a múlt értékei és használhatók a jelenben is. 
 A Tájházak Napja alkalmából – hagyományteremtő szándékkal – fogalmazó-
dott meg a faültetés olyan személyek emlékére, akik sokat tettek a település kultúrá-
jának a megőrzéséért. Ennek a gondolatnak a továbbvivője talán az önkormányzat 
és a Görög Katolikus Egyházközség lehet.
 Az Alkotó Kezek Közhasznú Egyesület több mint tíz éve van jelen a településen, 
ahol nagyon sok közösségi programot valósítottak meg. Felújított infrastrukturális fel-
tételekkel és színes hagyományőrző programkínálattal rendelkeznek. A kínálat megte-
remtésért sokat dolgoztak. Jó lenne megtalálni hozzá az érdeklődő személyeket.
 A Mások-Másképpen Alapítvány úgy látja talán, hogy egy zenei találkozó lesz 
majd, ami köré szervezzük a következő Tájházak Napja rendezvényünket. 
 Köszönjük az együttműködés lehetőségét a Magyarországi Tájházak Szövetségé-
nek, a helyi szervezeteknek, az Alkotó Kezek Közhasznú Egyesületnek, Rescsánszki 
Bertalanné polgármester asszonynak, Orosz György görög katolikus parókusnak, 
Ráki Tibor református lelkésznek, a helyi lakosságnak és minden kedves érdeklődő 
vendégünknek, az ÉFOÉSZ BAZ Megyei Érdekvédelmi Szervezetének. 

Jármai Ágota

Ráki Tibor református lelkész a Hálaadó Istentisztelet közreműködőivel 
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Varga István, az Alkotó Kezek Közhasznú Egyesület képviselője 
fogadja a látogatókat

Zenei szolgálat – Orosz Attila, Lázár Anikó, Viktor Zoltán
és Ráki Tibor lelkész

Orosz György görög katolikus parókus köszöntő beszéde 
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Algyői Tájház

A Tájházak Napján 10-től 12 óráig ingyenes tárlatvezetéssel vártuk a látogatókat.  
A szép időre való tekintettel számos vendég tekintette meg az Algyői Tájház állandó 
kiállítását. Látogatóink zömmel az algyői Levendula Hotel vendégei voltak, akik 
egy jóízű falunéző sétával színesítették a délelőttjüket. A vendégek szívesen vettek 
részt a részletes tárlatvezetéssel egybekötött település bemutatón. Ilyen alkalmak-
kor az EzerjóKert is bemutatásra kerül.
 A Tájházak Napját egybekötöttük 
egy kézműves foglalkozással is. A táj-
házban nemezelő csoport találkozik 
havi egy alkalommal, amikor Szabó 
Beáta népi játszóházvezető segítségé-
vel sajátíthatják el a résztvevők a neme-
zelés fortélyait. Ez alkalommal 9 órától 
vártuk a már megszokott csoport tag-
jait. A foglalkozásvezetőnk segítségé-
vel róka figurákat készíthettünk gyap-
júból. A gyapjút száraz nemezeléssel 
formáztuk meg. A tűnemezelés egy 
olyan munkafolyamat, mellyel elmé-
lyülten tudtunk dolgozni a kis állatka 
kialakításában. Az elkészült figurákat 
mindenki nagy örömmel vitte haza. 
 Az ingyenes tárlatvezetés prog-
ramot az algyői Levendula Hotel 
recepcióján hirdettük, saját honla-
punkon és facebook elérhetőségün-
kön. A kézműves foglalkozást helyi 
lakosok számára, felnőtt és gyermek résztvevőknek egyaránt népszerűsítettük.  
A Tájházak Napja program csendes hétvégi rendezvény volt nálunk. 
 Jövőre is szívesen csatlakozunk ehhez a remek kezdeményezéshez, lehetősé-
günkhöz mérten programot fogunk szervezni.

Izbékiné Cseuz Gabriella
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Tűnemezeléssel készülő rókák és az elkészültek bemutatója
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Bátorkeszi Tájház

A Bátorkeszi Pro Futuro Villa Kezw PT első ízben kapcsolódott ehhez a kitűnő ren-
dezvényhez. Társaságunk 2014-től létezik, falunk helytörténetével foglalkozunk. 
Az idei esztendő fordulópont tevékenységünkben, hiszen épülethez jutottunk, ahol 
egy tájházat működtetnénk. Köszönhető az adakozó bátorkeszieknek és idegenek-
nek, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A Tájházak Napi rendez-
vényünket már az épületben tartottuk. Igaz, felújításra vár, de szerettük volna, hogy 
a helyiek már most a magukénak érezhessék és a jövendő látogatóink tudatába már 
most beépüljön, hogy létezünk!
 Programunkban fellépett a helyi általános iskola kisdiákja – Nátek Eszter – egy 
népdalcsokorral, valamint vendégünk volt a szőnyi Kemence Egyesület bábcso-
portja, A három kismalac című mesével. Ugyanakkor lehetőség volt lovaskocsin 
bejárni a falu központját. Az érdeklődők ellátogathattak a Matula Múzeumba, 
melyet egy lelkes tanító néni, Szabó Mária hozott létre a Kováts József Alapiskola 
épületében. Aki netán a bátorkeszi borokra volt kiváncsi, ellátogathatott két dűlőre 
– Galambos és Szent László –, ahol 2–2 pincészet várta az érdeklődőket. 

Műsort ad a Kemence Egyesület bábcsoportja
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 A tájházban hagyományos falusi vendéglátással vártuk kedves látogatóinkat – 
paprikás krumpli a´la pro futuro, paprikás, hagymás zsíroskenyér, kolbász, szalon-
na és friss zöldségek – mellé természetesen jó borocska is került. 
 Sok-sok ötletet kaptunk, hogy miként lehetne a nagy kerttel, gazdasági épüle-
tekkel ellátott ingatlant kihasználni. 
 Az egyik szobában egy mini falutörténeti kiállítást is készítettünk. Voltak 
látogatóink is, akik ezt az alkalmat használták ki és megajándékozták társasá-
gunkat régi használati tárgyakkal, családi relikviákkal. Ezúton is hálás köszönet 
valamennyiüknek. 
 Látogatóink főként bátorkesziek voltak, de jöttek Magyarországról és a járásbeli 
falvakból is. Hozzávetőlegesen száz ember fordult meg a szombati nap délutánján 
rendezvényünk helyszínein.
 A Tájházak Napja rendezvényt az internet, facebook mellett plakátok segítségé-
vel, a járásbeli hetilapok, illetve az országos magyar nyelvű napilap, helyi hangosbe-
mondó segítségével népszerűsítettük. 
 Jövőre mindenképpen szeretnénk bekapcsolódni a rendezvénybe, felhasználva 
az idei tapasztalokat.
 Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a nagyszerű kezdeményezésnek!

Zsok Gizella

Lovaskocsizás a faluban
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Vendégeink 

Nátek Eszter
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Biharkeresztes – Csicsóka Tájház

Nagy örömmel számolok be a fantasztikusan jól sikerült Tájházak Napja alkalmá-
ból tartott rendezvényünkről.
 A napi program kötetlen volt, egyetlen fellépőnk – dr. Agócs Gergely – nagyszerű 
hangszeres előadásával vonzotta az érdeklődőket. Az udvaron 30 helyi, környékbeli 
és a határ túl oldaláról érkező kézműves és termelő termékeit tekinthették és vásárol-
hatták meg az érdeklődők. Az utcán, a ház előtt, népi játszótér fogadta a gyermekeket, 
a gazdasági udvarban pedig állatainkat tekinthették meg, kézműveseink segítségével 
kóróbabát, csuhévirágokat készíthettek. Az időjárás is nagyon kedvezett a szabadtéri 
programunknak, a teknő horgászat és a kosárhinta is igen népszerű volt.
 Nagy sikere volt a spóron sült oláh palacsintának és a rackagulyásnak. Rendez-
vényünket első alkalommal támogatta Biharkeresztes Város Önkormányzata és a 
helyi Művelődési Ház és Könyvtár. Ők biztosították részünkre a szükséges asztalo-
kat, padokat, személyesen segítettek az ebéd kiosztásában és anyagilag is hozzájá-
rultak a rendezvény megvalósításához.
 Látogatóink egy része helyi, de sokan voltak a környező településekről is, a Ro-
mániában lévő testvértelepülésünkről – Fujivásárhelyről – egy kisbusz és három 
személykocsi érkezett, az ottani Református Nőszövetség tagjaival, akik a csigatészta 
készítés tudományát mutatták be. Színesítette programunkat a derecskei Kiss Gábor 
által készített kicsinyített, működőképes mezőgazdasági eszközökből készített kiállítás.  
A Csicsóka Tájház idén harmadik alkalommal rendezte meg a tavaszi nyitott kapus 
rendezvényt, látva azt, hogy nagy az érdeklődés és igény az ilyen típusú programokra, 
így a jövőben is tervezzük, hogy csatlakozunk a legközelebbi tájház napi felhíváshoz.

Marosánné Fésűs Judit

Agócs Gergely a Biharkeresztesi Tájház rendezvényén (Fotó: Nyilas Tibor)
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Kirakodóvásár Biharkeresztesen (Fotó: Nyilas Tibor)

Örömzene Biharkeresztesen (Fotó: Nyilas Tibor)

Csigatészta készítés Biharkeresztesen (Fotó: Nyilas Tibor)
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Boldogi Tájház

Az idei Tájházak Napját a Boldogi Tájházban a Kaláris Néptáncegyüttes gyermek-
csoportjai és a helyi Hagyományőrző Csoport műsora nyitotta meg, amit a tavalyi 
évben elkészült kocsiszínben – közösségi színtérben – tekinthettek meg az érdeklő-
dők. A megnyitót követően ugyanitt kézműves foglalkozásokon (kosárfonás, illetve 
Szent György naphoz és tavaszhoz kapcsolódó tevékenységek) vehettek részt ven-
dégeink. Mivel ez a nap a „Kihajtottam a libámat a Zagyva partra” mottót kapta, liba 
és kacsasimogató is várta a gyerekeket. A nap meglepetése a lovaskocsin érkezett 
májfa volt, amit a fiúk szállítottak a helyszínre, és miután a lányok színes szalagok-
kal feldíszítették, a tájház kapuját ékesítette. Az udvaron a helyi kézművesek árulták 
portékáikat, a kedves érdeklődők a boldogi nagyrózsát is megkóstolhatták. A prog-
ramot a nap folyamán harmonika- és énekszó kísérte. A vidékről érkezett látogatók 
tárlatvezetésen ismerhették meg a tájházat, a boldogi néphagyományokat. 
 Tapasztalataink alapján leginkább helyiek vettek részt a rendezvényen, de orszá-
gosan is egyre szélesebb körben válik ismertté ez a nap, hiszen az ideérkezett vendé-
gek ezen a napon több tájházat megtekintve érkeztek hozzánk.

Kepes Gabriella

Kézműveskedés (Fotó: Medveczkiné Zólyomi Szilvia)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

18

Liba-kacsa simogató (Fotó: Tóth Lászlóné)

Májfa díszítés (Fotó: Medveczkiné Zólyomi Szilvia)

Kirakodó a tájházban (Fotó: Medveczkiné Zólyomi Szilvia)
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Boldogkőváraljai Tájház

2018. április utolsó hétvégéje adott otthont az országosan meghirdetett „Tájházak 
Napja Programsorozat, 2018.” nevű rendezvénynek. A mi kis tájházunk is részese 
volt ennek a kezdeményezésnek: ingyenes látogatottságot biztosított mind a hely-
történeti, mind pedig a természeti értékek szerelmeseinek. 
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága által fenntartott, az 1860-as évek végén 
épült, a tájegységünkre jellemző építészeti jegyeket őrző lakóház betekintést kínál a 
Zempléni Tájvédelmi Körzet természeti kincseibe; az ásványok, az állat- és a növény-
világ területén egyaránt. A helyi gyűjtésből fennmaradt használati eszközök, tárgyi 
emlékek, fényképek segítségével visszatekinthetünk településünk mindennapjaiba.
Korának neves költőjét, Balassi Bálintot is megihlette az itt termő jó minőségű nedű 
és Boldogkő várában megírta „Borivóknak való” című versét. A kovácsműhely kü-
lönleges berendezési tárgyai között egy 100 éves, medvebőrből készült fújtatót is 
megtekinthetünk. A falu egykori birtokosainak – a Péchy és a Zichy család – írásos 
és tárgyi emlékein kezdve, a vizsolyi biblia 1875-ben utánnyomott példányán és egy 
korabeli viharágyún keresztül, a vár ásatásánál előkerült régészeti leleteken át sok 
érdekesség várja a vendégeket. 

A Boldogkőváraljai Tájház utcafronti homlokzata
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 Megköszönve ezen kezdeményezést és a lehetőséget, hogy részeseivé válhattunk 
a 2018-as rendezvénysorozatnak, kívánunk még több ilyen átfogó, a nagyközönség 
körében országos médiában meghirdetett rendezvényt, hiszen el kell mondani, 
hogy az ilyen látnivalók megőrzői manapság nem a leglátogatottabb attrakciók. 
 Nagyon is kell a figyelemfelhívás, mert a mai megváltozott és felgyorsult világ-
ban ezeket az értékeket meg kell őrizni, ezt az ismeretet meg kell osztani, át kell 
adni. Nekünk, akik ebben dolgozunk, nagy a felelősségünk és a küldetésünk, hiszen 
az idézet szerint: „Akinek nincs múltja, jövője sincs”.

Gulyás Tímea

Kovácsműhely (részlet)

Nagyszoba (részlet)
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Cinkotai Tájház

Idén első alkalommal vettünk részt a Tájházak Napja országos programban. A ren-
dezvényt a hétvége mindkét napjára meghirdettük délelőtt 10 órától délután 18 
óráig.

Program:
 A teljes hétvégét átfogó progra-
munkat a cinkotai hímzés megismer-
tetése, bemutatása és kipróbálása töl-
tötte ki.
 Április 28-án, szombaton a Szent 
György napot követő állatkihajtást 
kívántuk megjeleníteni. A kihajtáshoz 
kapcsolódóan kétféle programot szer-
veztünk.
 Az egyik során élőállatokat mu-
tattunk be. Lehetőség volt szamara-
golni, rackajuhot simogatni, pásztor-
kutya sétált a vendégek forgatagában. 
Szürkemarha vontatta fogaton utaz-
hattak az érdeklődők.
 Másik lehetőségként kézműves 
foglalkozást is szerveztünk, mely so-
rán az állatok terelésével és a pásztor-
élettel kapcsolatos tárgyakat lehetett elkészíteni – ostorfonás bőrből, fonalból, 
agyagozás: ivócsanak készítés, állatkák, kolomp és csengő készítése.

Várt vendégek: kerületi és környékbeli lakosok, baráti társaságok, családok. Egy 
turistacsoport előre bejelentkezett.

Promotálás: XVI. Kerületi Újság; egyéb kerületi média; intézményi honlap és  
FB oldal; társszervező honlapja és FB oldala; plakátok kihelyezése; helyi informális 
csatornák; kerületi oktatási, nevelési intézmények.

Látogatottság: 28-án, szombaton a kézműves és kihajtás együttes programján  
kb. 200 fő; 29-én, vasárnap kb. 60 fő.

Tájházak Napja plakát
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Tapasztalatok:
 Egyéb tájházakhoz viszonyítva a Cinkotai Tájház speciális helyzetben van,  
hiszen Budapesten található. Ebből fakad az a tény, hogy – különös tekintettel a 
négynapos hosszú hétvégére – a budapesti lakosok (kerületiek) jó része vidékre 
utazott. Mások, akik a nagyváros programkínálatát keresték, beutaztak Budapest 
belső kerületeibe, az ismert nagy majálisokra.
 Mindazonáltal a 28-i kettős programkínálat átlagos vendégszámot generált, míg 
a vasárnapi hímzős programunk csendesebb, meghittebb hangulatban telt.
 Jövő évben ismét szeretnénk részt venni a programon, annyi változtatással, 
hogy csak a szombati napon tartunk tájházak napi rendezvényt.

Karelné Máté Orsolya

Ismerkedés a hímzés mintakinccsel

Utazás szürkemarha fogattal 
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Csököly

Csököly Község Önkormányzata második alkalommal csatlakozott a Tájházak 
Napja rendezvényhez. 2017-ben a komatálazás hagyományát dolgoztuk fel, idén a 
csökölyi lakodalmas népszokások felelevenítése szolgált alapul a rendezvényünkön.
 Reggel Ökomenikus istentisztelettel kezdődött a programfolyam, ahol a Csökölyi 
Csodabogarak ifjúsági, zenés előadását is meghallgathattuk. Lukácsi Géza plébános 
úr és Székely Attila református lelkész a hagyományokról, a közösség megtartó ere-
jéről és az egykori szokások felelevenítésének fontosságáról is beszéltek. A templom-
ból kilépő híveket népviseletbe öltözött lányok, fiúk fogadták, kalácsot osztogattak 
és borral kínálták a férfiakat.
 Trombita és harmonika szó kíséretében innen a Helytörténeti Múzeumhoz sé-
táltak az emberek, ahol megnyitottuk az „Esküvő régen” című kiállítást. Luter Mária 
tanárnő, könyvtáros állította össze az időszaki kiállítást. Ennek keretében esküvői fo-
tókat, ruhákat, díszzsebkendőket, kitűzőket, csokrokat és egy gyönyörű pörkölt tor-
tát tekinthettek meg az érdeklődők. Még az 1890-es évekből is akadt jegyzsebkendő.
 A násznagy és a vőlegény, a menyasszony kikérőt követően a vendégekkel, részt-
vevőkkel együtt sorba rendeződve, zenés kísérettel elmentek a Civilek Házához, 
ahol a rendezvény többi része zajlott. Útközben a nézőket a csökölyi „menyecskék” 
által kemencében sütött kuglóffal és borral kínálták a fiatalok.

Vendégek és szereplők a katolikus templom bejáratánál (Fotó: Lövétei Lajos)
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 A központi helyszínen felállított sátorban folytatódott a program. Kisbajom és 
Szenna településekkel fenntartva a testvérbarátságot, részt vettek a rendezvényen, a 
kisbajomiak finom pörköltet főztek, a szennaiak fellépő néptáncosokkal érkeztek. Két 
előadást hallgattak meg az érdeklődők: A hagyományőrzés jelentőségéről és a Magyar-
országi Tájházak Szövetségéről Kapitány Orsolya elnökségi tag, a régió képviselője be-
szélt, a csökölyi lakodalmas népszokásokról Vizgázló Lajosné intézményvezető előadá-
sát hallhattuk, amit vőfélyként élvezetesebbé tett György Zoltán Dávid színművész.
 Ezután színvonalas műsorok következtek, remek fellépőkkel. Vizeli Bálint és 
zenekara nyitott népzenével, majd a szennai Művészeti Iskola néptáncosai hozták 
lázba a nézőket. A hedrehelyi citerások játékára sokan dalra fakadtak. A helyi óvoda 
óvónőinek „Köcsögtánc” bábelőadása nagy tetszést aratott. A Csökölyi Csűrdön-
gölő Néptáncegyüttes lakodalmas játéka óriási sikert aratott, akárcsak a helyi Őszi-
rózsa Nyugdíjas Klub énekkarának műsora.
 Ezután következett a lakodalmi ebéd, melyet népszokás szerint be is köszöntött 
Márkus Sándor vőfély: tyúkhúsleves, pirított tyúk, paradicsom és fokhagyma már-
tással, pörkölt nokedlivel, csíki pecsenye, rétes, sütemény. Mindenki degeszre ette 
magát, és nagyon jól szórakozott.
 Köszönet a szervezőknek, a szorgos kezű segítőknek, a fellépőknek a színvo-
nalas szórakoztatásért. Büszkén mondhatjuk, hogy Csököly az elmúlt pár évben a 
hagyományőrzés, a közösségépítés terén nagy előre lépéseket tett, amit a jövőben is 
folytatni kívánunk. 

György Zoltánné

Lakodalmi menet (Fotó: Lövétei Lajos)
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A szennai Művészeti Iskola néptáncosai (Fotó: Lövétei Lajos)

A Tájházak Napja érdeklődő közönsége (Fotó: Lövétei Lajos)

Esküvő régen című időszaki tárlat (Fotó: Lövétei Lajos)
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Decs – Sárközi Tájház

Nagy örömmel fogadtuk a Tájházszövetség felhívását, miszerint lehetőségünk 
van csatlakozni ez évben is az országosan meghirdetett Tájházak Napja elneve-
zésű rendezvényhez. A tavalyi sikeren felbuzdulva vágtunk neki a szervezésnek. 
Ingyenes belépéssel, óránként induló tárlatvezetéssel vártuk kedves vendégein-
ket. Egész nap folyamán rendelkezésünkre álltak a helyi hímzők és gyöngyfűzők.  
A tájházban töltött napjuk ideje alatt megkezdett munkájukat folytatták, így megte-
kinthették a látogatók is a munkafolyamatokat. Kézműveskedésre is volt lehetőség, 
kipróbálhatták a látogatók a gyöngyfűzést és a hímzést is.
 Gyermekek részére saját készítésű puzzle játékkal kedveskedtünk, melyből táj-
házunkról készült képeket állíthattak össze az érdeklődők. Ötletünk nagy sikert ara-
tott, főleg, amikor kiderült, hogy mindenki haza is viheti azt.
 Rendezvényeinkről elmaradhatatlan a kerek kalács és a borkóstoló. Helyi étel a kelt 
tésztából készült kerek kalács, ami enyhén édes tésztából készül és sós-borsos-tejfölös 
mártásban forgatunk meg. Érdekes, különleges és egyben nagyon ízletes eledel, amit 
mindenki szívesen fogyaszt. A helyi bortermelők borainak kóstolása is általában nagy 
siker a vendégek körében. Szombati napon, 13 órai kezdettel a helyi Görönd Citeraze-
nekar és a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület Asszonykórusa előadásában 
sárközi dalokat hallgathatott a  szép számban összegyűlt közönség. 
 Az országosan, a helyi médiában és közösségi oldalakon meghirdetett progra-
munkra ebben az évben kevesebb érdeklődőnk volt, de ennek ellenére a következő 
évben is csatlakozunk a felhíváshoz, hiszen a legfontosabb dolog, hogy ismerjük 
meg elődeink életét, szokásait, hagyományait, hiszen így tudjuk továbbadni a kö-
vetkező nemzedéknek is.

Kiss Erika

A decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület Asszonykórusa, kísér 
a helyi Görönd Citerazenekar (Fotó: Kiss Erika)
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A látogató gyermekek puzzlét raknak ki (Fotó: Kiss Erika)

Érdeklődő tekintetek a tájházban (Fotó: Kiss Erika)

A decsi Gyöngyösbokréta Asszonykórus tánca (Fotó: Kiss Erika)
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Felpéci Tájház

Tájházunk még nem öltözött ugyan ünneplőbe, de a ragyogó napsütés sokat kedve-
zett a látványnak és a programoknak is.

 Sándor bácsi, ha visszajönne, mindent a régiben találna: szépen levelesedik a 
szőlő, a muskátlik ugyanúgy kezdenek visszajönni az életnek, mint az ő korában,  
a gádorban lévő asztalon.
 Tájházunkban néprajzos várta a tájékoztatóra, tárlatvezetésre érkezőket.

 Hogy milyen programokat sütöttünk még ki?
 Kenyérdagasztás, gazdagon megrakott  langaló sütése, rétesnyújtás és pogácsa-
gyúrás, majd sütés. A bátrak ott lehettek a munkafolyamatokban és a végén meg-
kóstolhatták, amit megsütöttünk.
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 Vasárnap a kisszámú érdeklődő megtekinthette a tájházat, a kürtöskalács készí-
tését is elleshette, és kóstoló is volt.

 A cserszegi fűszeres és a könnyű rozé adta 
hangulatot csak fokozta a Somló Banda, Mesics 
György vezetésével. A nyári népzenei tábor részle-
teit is megbeszéltük egy-egy szusszanásnyi szünet-
ben. A tábor július 1–7-ig lesz táncházzal, melyre 
már most hívjuk és várjuk az érdeklődőket.

Dombi Alajosné
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Felsőtárkányi Tájház

A Felsőtárkányi Tájház a Felsőtárkányi Közművelődési Intézményhez tartozik, és 
mi nagy örömmel csatlakoztunk a rendezvényhez, mert kitűzött célunk, hogy a táj-
házat jobban bevonjuk a rendezvényeinkbe, illetve kézzelfoghatóan és élménysze-
rűen tudjuk bemutatni az érdeklődőknek hagyományainkat, a régi népi mestersé-
geket, használati tárgyakat, szokásokat. 
 A nyitott napot április 28-án, szombaton délután rendeztük meg. Programaján-
latunk az alábbi volt: 
– régi családi fotók kiállítása 
– nagyszüleink mindennapjainak be-

mutatása 
– korabeli eszközök használatának 

bemutatása 
– masinában sült finomságok kínálása 
– történetek a múltból, szokások fel-

elevenítése, viselet bemutatása. 
 A fentiek megvalósításában az idő-
sebb korosztályból három néni volt 
a segítségünkre, akik született felső-
tárkányi lakosként első kézből szolgál-
tatták az információt. A látogatóknak 
meséltek a berendezési tárgyakról, a ké-
peken látható emberekről, akik sokszor 
épp az ő családjukból származtak, vagy 
csupán régi történeteket elevenítettek 
fel a saját gyermek- vagy ifjúkorukból. 
 A masinában mi magunk sütöttünk háromféle diós süteményt a helyi termés-
ből. Szintén az asszonyok közreműködésével csigatésztát (helyi nyelvjárás szerint 
bordás csíkot) készítettünk a korabeli eszközök használatával. A Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes két tagja mutatta be a helyi viseletet. Az udvaron a helyi fafaragó 
dolgozott, és képviselte a mestereket. 
 Alapvetően a nem itt született, de régen itt élő helyiek látogatására számítot-
tunk, de a négy napos ünnep miatt és azért, mert helyben épp egy nagy rendezvény 
volt az egyik szálláshelyen, több turista is megfordult a tájházban. 
 A programot a szokásos csatornákon (plakát, Facebook oldal, honlap, digitális 
kábel TV, programturizmus.hu, szóbeli invitáció) hirdettük. A rendezvény családi-
as jellegű volt, kisebb látogatottsággal, de akik eljöttek, mind maradandó élménnyel 
térhettek haza. 

Fafaragó alkotás közben (Fotó: Tichy Rita)



31

Tájházi Hírlevél • 2018. 1. szám

 A mostani pozitív tapasztalataink alapján mindenképp szeretnénk részt venni az 
elkövetkező években is a Tájházak Napján.

Buzás Eszter intézményvezető

Masinában sült sütemények (Fotó: Tichy Rita)

Morván kalács (Fotó: Tichy Rita)

Csapatmunka (Fotó: Tichy Rita)
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Fertőhomoki Tájház

A Fertőhomoki Tájház minden évben április 1-jén nyit, de az ünnepélyes megnyi-
tót a Tájházak Napján tartjuk. Szent György napjától Szent Iván napjáig tart a fer-
tőhomokiak fogadott ünnepe. Ez idő alatt – szombaton délután – nem volt szabad 
a mezőn dolgozni. A felelevenített ünnepre minden évben a Tájházak Napján em-
lékeztetjük a fertőhomokiakat.
 Ebben az évben is tartalmas programot állítottunk össze. Az események a  
település határában álló Szent György szobornál búzaszenteléssel kezdődtek, amit 
a hagyományos tábori szentmise követett a tájház udvarán. A szertartásokat dr. 
Reisner Ferenc kanonok, plébános vezette.

 A szentmisét követően került sor a tájház új állandó kiállításának megnyitójára, 
mely a Kubinyi Ágoston Program támogatásával valósult meg. Az 1,2 millió forint-
ból felújított kiállítás egy GINOP-pályázat segítségével teljesedik ki.
 A kiállítás Fertőhomok és a térség történetét gazdag kép és tárgyi anyaggal 
mutatja be, mely foglalkozik a Fertő-táj élővilágával is, megjelenítve a leginkább 
jellemző állat- és növényfajokat. A tájház hátsó szobájában látható anyag Szilágyi 
Lajos tájházvezető tervei és rendezése mentén valósult meg. A látványos kiállítástól 
azt reméljük, hogy a fiatalok érdeklődését megragadja, és a település múltja és jele-
ne a külföldi látogatók számára is követhetővé válik.
 A képzőművészeti kiállítások sorát ebben az évben Pintér Zsuzsa textilművész ki-
állítása kezdte, melyet – az alkotóval együtt – Erőss Rozália méltatott és nyitott meg.
 A megnyitót Orbán Borinak, a Zeneművészeti Egyetem hallgatójának csodála-
tos éneke gazdagította, aki egy csángó népdalt adott elő.
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 A tájház szobájában különböző textileket láthattak az érdeklődők a tájház gyűj-
teményéből. A kiállítások megtekintése után Orbán Bori másfél órás műsora követ-
kezett – Pánczél Kristóf zongora kíséretével-, mely csodálatos hangulatot varázsolt 
a tájház udvarára és fogva tartotta az érdeklődők népes csapatát.
 A pajtakocsmában gazdagon terített asztalok gondoskodtak a vendégekről, ahol 
jó hangulatú beszélgetésekkel zárult a nap.

Horváth Attila

Pintér Zsuzsa textilművész kiállítása (Fotó: Horváth Attila)

A megújult helytörténeti kiállítás (Fotó: Horváth Attila)
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Hosszúhetényi Tájház 

 Takaríts a házad táján, ne hagyd ki a tájad házát! címmel szerveztünk programot 
április 28-án. Az országosan meghirdetett Tájházak Napja eseményhez csatlakozva, 
délután egy órától a tavaszi nagytakarítással kapcsolatos játékos feladatokkal vártuk 
a gyerekeket és szüleiket. Elsőként Szegleti Orsolyával kezdhették „meszelni a há-
zukat”, azaz ajtódíszt készíthettek, akár saját házszámuk feltüntetésével, vagy a népi 
építészet parasztházait megidézve.

Meszeld ki a házad! (Fotó: Kóró Anna)

Meszeld ki a házad! (Fotó: Kóró Anna)
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 Amíg száradt a kis faházikó, Poór Gabi a tájházba csalogatta a gyerkőcöket.  
A tisztaszoba ajtajában megállva kellett megtalálni az összecserélt vagy eltüntetett 
tárgyakat, és bejelölni a fotón legalább 10 eltérést. A következő „Ma mosógéllel, 
régen hamulúggal” elnevezésű feladatot Eleki Teodóra koordinálta. Meg kellett  
találni minden ma használatban lévő tisztítószernek a régi megfelelőjét. 

 Az „Egyszer hopp, másszor kopp!” totó a kamrai maradékok újrahasznosítására 
hívta fel a figyelmet, és bővítette sokszor a szülők ismereteit is. Semmit nem dobtak 
el régen, se a beszáradt lekvárt, amiből esetleg lekváros bukta készült, sem az avas 
szalonnát, ami a kismadaraknak szolgált téli eleségül. A hátsó kertben berendezett 
sorjáték, a „Dunyha, szőnyeg, poroló, fuss, hogy ne légy utolsó!” nagy sikert aratott 
a gyerekek körében. Csapatban játszva próbálták ki a régi porolót, rongyszőnyeget 
porolva, a sepregetést, a faforgács fújást, a szemétszedést papírgalacsinok kosárba 
gyűjtésével, a vízszállítást merőkanállal. Az ügyességi versenyt Wágner Betti vezet-
te talpraesetten. A munka – azaz játék – gyümölcse a kamra kiseprése volt, miután 
lekváros és zsíros kenyeret falatozhattak a megfáradt gyerekek és szüleik.
 Végül feldíszítettük a zöld águnkat, és énektanulás mellett elevenítettük fel ezt 
a tavaszköszöntő hagyományt. Kicsit előrehozva a májusfaállítás hagyományát, a 
fiúk – Jánosi László segítségével – felállították a májusfát is. A programot 40 részt-
vevő tisztelte meg. Aki ott volt, jól érezhette magát a tájház udvarán –, a napsütéses, 
tavaszi kapunyitogató délutánon. A Tájházak Napja programhoz 2013 óta minden 
évben csatlakozunk, és tesszük ezt jövőre is! 

Poór Gabriella

Ma mosógéllel, régen hamulúggal... (Fotó: Kóró Anna)
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Söprés közben (Fotó: Kóró Anna)

Játékos feladatmegoldás (Fotó: Kóró Anna)

Porfújás a sorversenyen (Fotó: Kóró Anna)
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Hódmezővásárhelyi Tájház

Programok:
10.00–10.15 Megnyitó 
10.15–10.30 Gyermek néptánc előadás – vásári játék (Tápainé Mariann)
10.30 Tárlatvezetés – a pályázatból elkészült munkák és a Tájház rövid be-

mutatása
11.00–12.00 Pásztorkutya fajtabemutató
12.00–14.00 Látványfőzés – táskaleves elkészítése – adományozók vendégül látása
14.00 Hímzésbemutató (HÓDFÓ)
15.00  Nagy Gábor néprajzkutató előadása - pásztorhangszerek bemutatója
15.20 Tárlatvezetés – a pályázatból elkészült munkák és a Tájház rövid be-

mutatása
16.00–16.30 Ostorpróba (ügyességi verseny) – HódBaranta (Bereczky Bence)
16.30–17.00 Vályogvetés bemutató
17.00–17.30 Ördögfű zenekar koncertje
18.00–19.00  Táncház: Debreczeni-Kis Helga, a Fölszállott a Páva 2. helyezettje, 

Korsós Kinga kobozművész és az Árendás Néptáncegyüttes közre-
működésével.

 Egész napos programok: gyermek kézműves foglalkozás: nemezelés, vásárhe-
lyi kisperec készítése, terepasztal, népi játszótér, kézműves vásár.
 Célközönség: alapvetően a helyi családok érdeklődésére számítottunk, hiszen 
a népi kiállítóhelyek jeles napi programjai elsősorban a helyi közösség identitásá-
nak megerősítését szolgálják. A környékről és a fővárosból is érkeztek érdeklődők, 
akik közt elszármazottak és turisták is voltak. A táncház pedig a fiatalabb generáci-
ókat (tinédzserek, fiatal felnőttek) is megszólította.
 Hirdetés: a lokális hírközlés minden csatornáját igyekeztünk kihasználni: köz-
téri hirdető hengereken, közösségi helyeken, éttermekben, sportlétesítményekben, 
szupermarketekben elhelyezett plakátok, újsághirdetés, facebookos megjelenítés + 
esemény, rádiós programajánló, helyi internetes újságokban, helyi televízióban való 
beharangozók. 
 Látogatottság: 350 fő
 A tapasztalatok alapján szívesen csatlakoztok-e legközelebb is felhívásunkhoz?
 Igen, hiszen az intézmény lehetőségei csak a helyi hirdetést teszik lehetővé,  
viszont a programhoz való csatlakozással elértünk vidéki érdeklődőket is.

Terendi Viktória
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Gyermeknéptánc bemutató (Fotó: Arany-Tóth Attila)

Tárlatvezetés a megújult kamrában (Fotó: Arany-Tóth Attila)

A ház egykori lakójának (Elek Márta) visszaemlékezése 
(Fotó: Arany-Tóth Attila)
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Inárcsi Tájház

Az Inárcsi Tájház a Tájházak kerékpárnyeregből program keretében vett részt a 
Tájházak Napján. A program egyik főszervezője intézményünk vezetője, Turcsány 
Andrea volt. 
 Ezen a napon a környékbeli tájházakkal összefogva és egyeztetve vártuk a bicik-
lis és családos látogatókat. A részvevő tájházak mindegyike külön programmal ké-
szült. Az egyes helyszínek között különböző hosszúságú és nehézségi fokú vezetett 
biciklis túrákat szerveztünk. 
 Milyen közönségre számítottunk? 
 Első sorban az aktív turizmus kedvelőit vártuk, akik biciklivel vágnak neki a 
programnak. Környékbelieket, családokat, baráti társaságokat, városból vidékre ki-
mozdulni vágyókat. A legnagyobb túránk kifejezetten azoknak szólt, akik sportolási 
céllal, teljesítménytúrára vágytak.
 Mivel készültünk? 
 Mi az Inárcsi Tájházban reggel 8 órától vártuk a biciklistákat, limonádéval, hely-
ben sütött lángossal és boldogi rózsafánkkal kínáltuk őket egész nap. Az inárcsi sajt-
manufaktúra felajánlásából gyümölcsjoghurtot kaphattak a résztvevők. Akik meg-
pihenni vágytak, megnézhették a tájházat, a gyerekek ördöglakatokkal játszhattak, 
amiket egy salgótarjáni nyugdíjas bácsi készített saját kezűleg. Aki három pecséttel 
rendelkezett a menetlevelén, azt biciklis keksszel ajándékoztuk meg.
 Hogyan próbáltuk megszólítani őket?
– Facebook csoport és esemény lét-

rehozása, az előzetes és aktuális 
információk folyamatos kommu-
nikálása képekkel

– Facebook fizetett hirdetés
– az Ócsai Tájház blogján
– Dabas Tv, Rádió Dabas
– plakátok, szóróanyag
– a Tájházszövetség is hirdette a sa-
ját fórumain, amit köszönünk!
 Látogatottság:
 A korábbi évek tapasztalata alapján 
kb. 50 biciklis résztvevőre számítottunk. 
Idén ennek a duplája érkezett hozzánk, 
ami egy pozitív sokkot jelentett nekünk 
a nap folyamán. Szerencsére voltak 
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alapanyagaink és erőforrásaink a fogadásukra, és nagyon örültünk a hatalmas érdek-
lődésnek. Hozzávetőlegesen tehát 100 kerékpáros résztvevő fordult meg nálunk a nap 
folyamán, és ezen kívül még kb. 30 látogató. 
 Úgy gondoljuk, hogy a korábbi évekhez képest megnövekedett részvétel, rész-
ben az átgondolt szervezésnek és az intenzív hirdetésnek köszönhető, részben annak, 
hogy idén harmadik alkalommal rendeztük a meg a Tájházak kerékpárnyeregből-t, 
kezd hagyománnyá válni, az emberek továbbadják a hírét, számítanak rá. Persze figye-
lembe kell vennünk az időjárást is, mint tényezőt: csodálatos napsütésünk volt egész 
nap, csak este szakadt le az ég, mire az utolsó vendégek is hazatekertek.
 A Tájházak kerékpárnyeregből hagyománnyá vált, és nívós rendezvénnyé nőtte 
ki magát, amire büszkék vagyunk. Természetesen folytatjuk ezt a hagyományt és 
örömmel kapcsolódunk vele a Tájházak Napjához, szívesen folytatjuk az együtt-
működést.

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár - Inárcsi Tájház
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Jósvafői Tájház

A Jósvafői Tájházat fenntartó Abaúji Református Ifjúságért Alapítvány és a Jósvafői 
Református Egyházközség 2018-ban közösen szervezte meg a Tájházak Napjához 
kapcsolódó programját. Április 28-án és 29-én a Jósvafői Tájház ingyenesen biz-
tosította a tárlat bemutatását, valamint a Jósvafőre jellemző hagyományos gömöri 
fejfás temetkezés tájházban fellelhető számos mementójának ismertetését. A törté-
nelmi Gömör-Tornai karsztra jellemző tölgy fejfás sírhelymegjelölés az ezredfor-
duló idejére szinte teljesen eltűnt Jósvafőről. A református temetőből kikerülő, fe-
leslegessé vált fejfák a tájház területén kerültek elhelyezésre, átmentve azok gazdag 
jelentéstartalmát a jelenkorba. Mára a hagyományos, gömöri fejfás temetkezés és 
sírhelymegjelölés a Református Egyházközség és a tájház értékmentő és szemlélet-
formáló munkájának köszönhetően újra reneszánszát éli. Az érdeklődő látogatók a 
tájház gazdag gyűjteményének megtekintésén túl betekintést nyerhettek a sokszor 
70–80 esztendős tölgy fejfák titkába, mellyel megőrzik olvashatóságukat a viszon-
tagságos környezeti behatások ellenére is. A tájházi tárlat és fejfagyűjtemény meg-
tekintésén túl lehetőség volt arra is, hogy a több évszádos Református Temetőben 
az érdeklődők egy vezetett séta keretében összevessék a jelenkori műkő, márvány, 
beton sírmegjelölések gyors pusztulását a természetes fa alapanyagok tartósságával. 
Kitűnő lehetőség kínálkozott a fejfák szimbolikájának megfejtésére, valamint azok 
összevetésére a tájházban kiállított korai és ezredforduló körüli fejfák motívumvi-
lágával.  
 A Jósvafőn újra élő hagyományok ilyenképpeni bemutatása a tájház és a Refor-
mátus Egyházközség együttműködésében nem titkoltan a tájház élettel való meg-
töltését, az Egyházközség és a tájház szorosabb egybefonódását célozta meg.
 A kétnapos ingyenes nyitvatartás és tárlatvezetés ideje alatt kb. 40 fő, főképp 
idelátogató turisták tekintették meg a tájházat és a temetőt. A helyiek, valamint a 
környékbeli vendégek általában a tájház állandó tárlatára voltak kíváncsiak. A fi-
gyelem felkeltéséről a Jósvafőn és a környező településeken kihelyezett plakátok-
kal gondoskodtunk, valamint a rendezvény plakátját megosztottuk a legnagyobb 
közösségi média felületén is, ahol kb. további 20 érdeklődő osztotta azt meg saját 
idővonalán. 
 A Jósvafői Tájház 2018 esztendei Tájházak Napja rendezvénysorozathoz kap-
csolódását pozitívan értékeli mind a Jósvafői Református Egyházközség, mind a 
tájházat fenntartó Alapítvány. 

Mező Arnold
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Kisfaludi Tájház 

Friss tájházas település lévén idén első alkalommal csatlakoztunk a Tájházak Nap-
ja programsorozathoz. Fontosnak tartottuk ezt azért is, hogy népszerűsíthessük a 
Kisfaludi Tájházat. Jó alkalomnak mutatkozott, hogy az ősszel nyílt tájházunk téli 
álmából ébredhessen. A szombati napra szerveztük a programokat és természete-
sen vasárnap is nyitott kapukkal vártuk az érdeklődőket. 
 Délelőtt tíz órakor Ódorné Árvai Margit polgármester köszöntötte a résztve-
vőket, majd meghívott vendégünk Horváth Attila, a Tájházszövetség elnökségi 
tagja mondta el gondolatait a tájházak jelentőségéről és szerepéről egy település 
közösségi, kulturális életében. A program további szereplői valamennyien helybéli-
ek voltak. A Gólyafészek Óvoda növendékei régi körjátékokat játszottak el, a helyi 
dalkör, valamint a citera szakkör tagjai népdalcsokorral készültek, egy gimnazista 
fiú a hazaszeretetéről emlékezett meg szavalatában, valamint a hajdan e házban élt 
cipészmester életéről és munkásságáról is hallhattunk egy kis összefoglalót az őt jól 
ismerő szomszéd tolmácsolásában.
 A Kisfaludi Érték-Mentők klubjának egy tagja elkészítette kóstolásra a helyi ér-
téktárunkba felvett aszólék levest, és a helyi asszonyok is készítettek olyan régi re-
ceptek alapján süteményeket, mint a főispánné remeke, az almás lepény, a hamis 
gesztenyés vagy a filléres kifli.
 A programot még színesítette állatsimogató, mesejáték Jutka nénivel, kézműves 
foglalkozás és kismesterség bemutató is. Nagy örömünkre szolgált, hogy a helyiek 
közül sokan részt vettek a programon, sok óvodás, kisiskolás jött el szüleivel, ne-
velőivel. A vidékiek és a turisták az idei évben még nem voltak jelen, de reméljük, 
hogy idővel majd ők is látogatni fogják tájházunkat.
 Helyben szórólapokkal és plakátokkal értesítettük a lakosokat az eseményről, a 
vidékiek pedig a Tájházak Napja hivatalos oldaláról értesülhettek a programról.
 A szombati napon kb. száz látogató volt, vasárnap ez még 12 fővel bővült.
 A tapasztalatok alapján sikeresnek tartottuk a rendezvényt, annak ellenére, hogy 
az idei évben egybe esett a Tájházak Napja a majálisokkal és a hosszú hétvégével, 
ami a környékünkön is számos programot kínált. A jövőben is szívesen csatlako-
zunk a felhíváshoz!

Árvai Eszter
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Körtánc 

Kukorica morzsolás 
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Dorozsmai Tájház

A Dorozsmai Tájház is részt vett a Tájházak Napja alkalmából szervezett közösséget 
megerősítő rendezvényen. Interneten és a helyi újságban (Dorozsmai Naplóban) 
hívtuk fel erre a lakosok figyelmét.
 Programunkon a helyi értékek és a hagyományok megőrzését emeltük ki.  
Bemutattuk azt az építmény komplexumot, ami már az 1881-es kataszteri tervraj-
zon is szerepelt. Ezen a portán két olyan épület áll, ami az egykori  népi és a nagy-
polgári életet visszaidéző emlékeket mutatja be.
 Az egyik, a helyi népi építészet stílusjegyeit viselő háromosztatú ház, mely 
2017. június 23-a óta Dorozsmai Tájházként működik. Az épületben a helyben 
gyűjtött néprajzi tárgyakat és azok használatát mutattuk be. A melléképületben és 
az udvaron az egykori paraszt kultúrához tartozó mezőgazdasági szerszámokat és 
eszközöket láthatták a kedves látogatók. Dorozsmán egykor (és napjainkban is) 
nagy hagyománya volt a citeramuzsikának, ezért az udvaron a helyi Dorozsmai 
Búzakalász Citerazenekar tagjai népdalokat játszottak a látogatók örömére. A zene 
hallatán többen is betértek az utcáról. A gyermekek örömüket lelték a háziállatok 
simogatásában. Kedvükre simogathatták az udvarban lévő cicákat és a kutyust. 
(Spániel) Némelyek egyszerű, ház körül található eszközökből (deszka és üveg) 
felhasználásával ügyességi játékot játszottak a tájház előtt.
 A tájházzal szemben, a polgári épületben megtekinthették az egykor módosabb 
gazdák, polgárok, főbírók, papok, személyes tárgyaiból összeállított helytörténeti 
gyűjteményt. Láthatták azt a különbséget, hogy milyen körülmények között éltek a 
népi, átlagemberek és a jómódban élő polgárok. Megismerhették a múltból átmen-
tett tárgyakhoz és Dorozsma helytörténetét meghatározó, ismert polgári családok-
hoz fűződő történeteket. 
 A látogatók különböző időpontban érkeztek. Gécziné Icuka virággal, Gelló Ist-
ván pedig egy nagyon régi gyermektalicskával ajándékozta meg a tájházat. Legtávo-
labbi látogatónk Franciaországból hazalátogatott vendégünk volt. 
 A látogatók és a házigazdák, de még a háziállatok is szemmel láthatóan jól érez-
ték magukat. A Dorozsmai Tájház mindig nagyon szívesen vesz részt a Magyaror-
szági Tájházak Szövetsége által szervezett programokon.
 A tárlatvezető Deli Albin volt.

Deli Albin
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Az egyik legfiatalabb látogató 

Tárlatvezetés 
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Makó – József Attila Múzeum

A József Attila Múzeum a tavalyi év során csatlakozott a Magyarországi Tájházak 
Szövetségéhez, melynek felhívására április 28-án, szombaton került megrendezésre 
– egy országos programsorozat részeként – Makón is a Tájházak Napja.
 A látogatók a múzeum önkénteseinek szakmai tárlatvezetése kíséretében meg-
nézhették a Skanzenben álló épületeket: a Hagymásházat, a hombárokat, műhelye-
ket, tárolókat és a putrit. A népi építészet jellegzetes építményeit a fiatalok már nem 
igazán ismerik, ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezen rendezvény alkalmával 
részletesen felfedezhessék, tanulmányozhassák ezeket is.
 A nap folyamán a múzeum udvara megtelt élettel, több civil szervezet, illetve 
magánszemély közreműködésének köszönhetően finom hagyományos kelt tésztá-
kat, süteményeket (kenyérlángos és a híres makói túrós lepény) kóstolhattak meg 
az idelátogatók. A vállalkozó szelleműek – önkénteseink segítségével – azt is kipró-
bálhatták, hogy hogyan is kell ezeket hagyományos módon, régi receptek szerint 
elkészíteni.
 A jó hangulatról a MENYUKE, vagyis a Megváltozott Munkaképességűek 
és Nyugdíjasok Makói Közhasznú Egyesületének tagjai gondoskodtak, akik régi 
makói dalokat énekeltek, illetve egy rövid jelenetet is előadtak arról, hogy hogyan  
élhettek a 19. század elején a makói és környékbeli emberek. A legkisebbeket népi 
játszóház, a nagyobbakat pedig a Szent György napjához kapcsolódó kézműves 
foglalkozások is várták.
 A rendezvény alkalmával kb.150–200 fő látogatott el a múzeumba, minden kor-
osztály jelen volt: kisgyermekes családok, nyugdíjasok, helyi és térségi lakosság, 
kirándulók. Az idei pozitív tapasztalatok alapján jövőre is szívesen részt veszünk a 
programban.
 A rendezvény támogatói, közreműködői: Hagymás Makó, Gerizdesi Nyugdí-
jasklub, Szép korúak Klub tagjai, MENYUKE csoport, Bertus-Barcza Anikó, Kiss 
Mária Hortensia Honismereti Kör, Mihály Zoltán és a múzeum önkéntesei.

Szikszai Zsuzsanna
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A makói MENYÜKE csoport délalföldi népdalcsokrokat énekelt 
(Fotó: Csikota Máté)

Babzsák készült a sárkány legyőzéséhez (Fotó: Csikota Máté)

A József Attila Múzeum önkéntes csapata (Fotó: Csikota Máté)
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Mór 

A Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás sváb tájháza második alkalommal csatlako-
zott a Tájházak Napja országos eseményhez. Az első bemutatkozás kiváló lehetősé-
get adott a tapasztalatszerzésre, így már ebben az évben bátrabban tervezhettünk, 
látva a nagy érdeklődést és az igényt a helyi hagyományok ilyen módon történő 
felelevenítésére.
 Idén ez a nap egybeesett a Móri Szent György-heti Vigasságok fő napjával, a 
borral készülő ételek országos főzőversenyével, kiemelve, hogy a történelmi múltú 
ezerjó hazájában vagyunk. Az időjárás is a kegyeibe fogadott bennünket, talán ezért 
is várakozáson túli volt az eseményen való résztvevők, látogatók száma.
 A szokások felelevenítését a környékbeli hagyományőrző, illetve diákművészeti 
csoportok egy-egy produkcióval színesítették és lovagi tornát izgulhattak végig a 
látogatók. A móri fúvószenekar mazsorettcsoporttal szórakoztatta a közönséget.
 A gyerekeknek Kovácsovics Fruzsinával, a felnőtteknek Kelemen Kabátban, 
ForYouacapella, Charlie Band zenekarral kedveskedtünk. A nap végét utcabállal 
zártuk, ahol a móri borászok kínálták finomabbnál finomabb boraikat, a mulatni 
vágyok legnagyobb örömére.
 Az eseményre érkezők egész nap ingyenesen megtekinthették a Lamberg-
kastély állandó tárlatait, időszaki kiállításait és a tájház néprajzi gyűjteményét.
 Ez utóbbiban a Tájházak Napja alkalmából nem csak végigkalauzoltuk az érdek-
lődőket, hanem helyi, sváb ételeket is főztünk, és az idelátogatók megízlelhették a 
méltán híres paprikáslevest és tarkedlit.
 Aki kézműveskedni vágyott, annak a csuhézás rejtelmeibe engedett bepillantani 
a 86 éves Helmrich Márta néni, aki a kukoricacsuhé mellett fagyökereket, tobozo-
kat, bogyókat és magokat használ speciális szerszámok nélkül, csupán a kézügyes-
ségére és egy kisbicskára hagyatkozva alkotja meg a műveit.
 Idén 20 éves az országos rendezvényünk, a Móri Szent György-heti Vigasságok. 
A rendezvénysorozattal nem csak a helyi és környékbéli lakosokat céloztuk meg, 
hanem távolabbi településekről, továbbá a határon túlról is vártunk vendégeket. 
Megkönnyítette a helyzetünket, hogy a főzőverseny a tájházunk közelében zajlott, 
így a résztvevők egyszerűen megtaláltak bennünket.
 Az esemény sikeresnek bizonyult, továbbra is szeretnénk nagyra tárni kapuin-
kat a látogatók előtt és folytatni az utat, amelyen elindultunk.

Viola Andrea
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Csuhézás (Fotó: Lamberg-kastély Kulturális Központ)

A kis csapat (Fotó: Lamberg-kastély Kulturális Központ)

Csalogató (Fotó: Lamberg-kastély Kulturális Központ)
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Márton Tájház

A móri sváb Márton Tájház a vendégszeretet és a móri sváb hagyományok jegyé-
ben vett rész a Tájházak Napján 2018. április 28–29-én. A belváros egyik csendes 
kis utcácskájában található a 300 éves parasztházban kialakított tájházi gyűjtemény, 
melynek megtekintése mellett a látogatók az Öreg Prés Étteremben, a nemzetközi 
konyha remekei mellett, ínycsiklandó helyi, sváb specialitásokból is választhattak.
 A tájház az étterem romantikus hangulatú külső teraszáról nyílik. Ebből a zárt 
kis udvarból látogatható az Öreg Prés – eredeti présház – borospincéje, ahol kiváló 
móri borokat kóstolhattak az érdeklődők. 
 Ezen a hétvégén zajlott a XX. Móri Szent György-napi Vigasságok, ahol a 
Lamberg-kastély parkjában és a városközpontban többek között főzőverseny, kon-
certek, képzőművészeti kiállítások, nyitott borospincék és utcabál várta az érdek-
lődőket. Erről a helyszínről öt perces kellemes sétával érhető el a tájház. A városi 
rendezvényen többségében helyi lakosok voltak, de sokan érkeztek a szomszéd 
településekről és távolabbi vidékekről is. A két nap folyamán kb. 100-an fordultak 
meg a tájháznál.
 A következő években is szívesen csatlakozunk majd a Magyarországi Tájházak 
Szövetségének felhívásához, hogy minél szélesebb körben megismerhessék a móri 
sváb népi hagyományokat, szokásokat, kultúrát.

Szabó Petra

A tájház részlete
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Noszvaji Gazdaház

Noszvajon a Tájházak Napján a gazda-
házi élet esszenciáját szerettük volna 
bemutatni a látogatóknak, falubeliek-
nek, vendégeknek, hogy megismer-
jék, mi szokott történni a tájházban 
csoportos foglalkozásokon, rendezvé-
nyek alkalmával. 
 Ezért befűtöttük most is a két ke-
mencénket, tüzet gyújtottunk az üst alatt 
is. Délelőtt közös sütögetés, dagasztás, 
kalácssütés, ebédfőzés volt a program, 
ahol – mint mindig – most is a Gazda-
ház gondnoka, Kónya Lajosné Ida néni 
mutatta a sütés fortélyait. Az üstben ha-
gyományos és különleges, igazi noszvaji 
ételt, birsalmás bablevest főztünk, 
amelyre minden látogatót vendégül lát-
tunk. A múzeumpedagógiai foglalkozás 
10.30-kor kezdődött, amelynek célja az volt, hogy bemutassuk az érdeklődőknek, első-
sorban iskolás gyerekeknek a múzeumpedagógiai kiadványunkat: Vándorlásom történe-
te címmel. A kiadvány feldolgozza a régi noszvaji életet, a falu értékeit, hagyományait.  
A foglalkozást Benke Orsolya és Csorba Erzsébet, a kiadvány alkotói vezették. A látogatók 
egész nap használhatták a múzeumpedagógiai játékokat, játszhattak a kicsik kedvükre.
 Délután a Noszvaji Pitypang Hagyományápoló Egyesület néptáncosainak műsorát 
nézhették meg a látogatók. A szereplők közt láthattuk a legkisebbeket, az óvodásokat és 
a legnagyobbakat, a nyolcadikosokat. Nagy öröm volt nézni lelkes, vidám táncukat.
 A programot plakáton, honlapunkon, Facebook oldalunkon, a Noszvaj csoport-
ban hirdettük, valamint értesítettük a médiát is. A múzeumpedagógiai foglalkozásnak 
külön készítettünk plakátot. Az iskolásoknak külön szórólapot is, illetve személyesen 
hívtuk meg őket a programra. A 6. osztályosok osztályfőnökükkel együtt jöttek el a 
rendezvényre. Levélben értesítettük a szállásadókat, vendéglátókat.
 A nap végére elfogyott az üstnyi leves és a sok kemencében sült sütemény is.  
Az eseményen hét megvalósító dolgozott, 120 fő vett részt a programon.
 Nálunk Noszvajon a közösségi élet lelke a Gazdaház, a Tájházak Napja pedig az 
ő ünnepe, ezért biztos, hogy jövőre sem felejtjük el megünnepelni.

Czinkéné Szűcs Krisztina

Tájházak Napja Noszvajon 
(Fotó: Márkus Attila)
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Tájházak Napja Noszvajon (Fotó: Márkus Attila)
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Orfűi malmok

A Tájházak Napja idén szerencsésen a május 1-jei hosszú hétvége első két napjára esett, 
ezért egy átlagos hétvégi forgalomnál erősebb látogatószám jelentkezett nálunk.
 Idén a három különböző malom bemutatását minden látogatónak 15 % ked-
vezménnyel biztosítottuk. A két éve megnyílt papírmalomban, ami a hagyományos 
papírkészítés folyamatát mutatja be, papírmerítéssel egybekötött tárlatvezetést tar-
tottunk. A papírmalmot követően, az egykoron lóhajtásos, Mekényesről Orfűre te-
lepített szárazmalomban folytatódott a túra. A szárazmalom elnevezés a meghajtás 
módjára utal; itt nem a szél vagy a víz adja a berendezések meghajtásához szükséges 
energiát, hanem az állatok ereje. Ebben a kétlóerős szárazmalomban a gabonaőrlé-
sen felül egy roppant méretű préssel növényi olajakat is sajtoltak. A tárlatvezetés 
a múzeum eredeti helyén megőrzött vízimalmában ért véget. A vízimalomban az 
őrlést végző hengerszékek a huszadik század elejéről származnak.
 A hétvégén nem maradhatott vendég kenyér nélkül. Beizzítottuk a molnár egy-
kori nyári konyhájának fatüzeléses kemencéjét, ahol friss, ropogós héjú kovászos 
cipók sültek ki. 
 A látogatók között főleg Orfűt felkereső turisták, családosok, illetve a Pécsről 
kilátogató vendégek voltak legnagyobb részben. Az Orfűi Malmoknál rendezett 
Tájházak Napjáról szombaton a Radio1 is tudósított.
 Jövőre is szívesen csatlakozunk az eseményhez!

Füzes Kata
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Az Orfűi Malmok legújabb látványossága a papírmalom (Fotó: Füzes Veronika)

Kézi papírmerítés a papírmalomban (Fotó: Füzes Veronika)
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Őrtilos – Szelence-porta Tájház
IV. Őrtilosi lakodalom 

Egyesületünk immár négy éve csatlakozik a Tájházak Napja rendezvény sorozat-
hoz. Helyi gyűjtésű lakodalmi szokásokkal ismerkedhettek meg a látogatók az 
egész nap folyamán. Részesei lehettek a menyasszony kikérésnek, cere-fa mászás-
nak, menyecske táncnak, kásapénz szedésnek, itatásnak, deresre húzásnak, stb.  
A programot országgyűlési képviselőnk, Szászfalvi László is megtisztelte, kedves 
köszöntővel indította el a napot.
 A nap leglátványosabb része a lakodalmi menet volt, mely a kis falun végigvo-
nulva, népzenészek kíséretében történt, színes népviseletekbe öltözve. A bámész-
kodókat borral, kukoréssal kínáltuk.
 A legvidámabb esemény a deresre húzás jelenete volt, ahol bizony a bíró szigorú 
ítéleteket hozott, a pandúrok végrehajtották, majd az orvos kezelte a vétkeseket. 
Hurkatöltővel beöntést is kapott a násznagy urunk, a végén pálinkaivásra is köte-
lezték. Fantasztikus népzenészek húzták egész nap a talpalávalót (Kovász-banda), 
táncoltak a helyi óvodások, a szomszédos falvak néptáncos és dalos csoportjai.  
A finom ételeket – adományjegyek ellenében – mindenki megkóstolhatta, legin-
kább a réteseknek volt sikere. 
 A Drávagyöngye Néptánc Egyesület fergeteges tánccal fokozta a hangulatot, 
később a művészeti vezetőjük táncházat tartott, ahol a vendégek apraja-nagyja jár-
hatta a dunántúli ugróst. A gyerekeket a tájház kertjében népi játszó várta egész 
délután. A vendégek száma 200–300-ra tehető, kevesebb, mint tavaly (Kanizsa- 
napokkal egybeesik).
 Verőfényes napsütésben és jó hangulatban telt a negyedik lakodalom. Jövőre is 
szeretnénk csatlakozni a felhíváshoz, még ötletezünk, hogy mivel.

Tóthné Iváncsics Gyöngyi
3 Szelence Hagyományőrző Egyesület elnöke
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Pillanatképek a rendezvényről
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Piliscsaba – Falumúzeum

A piliscsabai Tájházak Napján a Falumúzeumban, hosszabb nyitvatartási idő 
mellett az érdeklődők megtekinthették a hagyományos szoba- és konyhabelsőt, a 
faluban élt iparosok szerszámait és a régi mindennapok tevékenységeit bemutató 
eszközöket.
 Piliscsabán négy nemzetiség él együtt – sváb, szlovák, roma és magyar –, babákon 
bemutattuk mindegyikük hagyományos viseletét. Mivel a Művészeti Galéria és a Fa-
lumúzeum egyaránt az Uradalmi ház épületében működik, erre a napra szerveztük 
meg a településünkön élő roma származású művész festménykiállításának megnyitó-
ját is. Rácz Gyöngyi festészete népi hagyományokból, a család és a gyermekek iránti 
szeretetéből táplálkozik. A megnyitón a művésznő magyar és cigány népdalcsokrot 
is előadott, a szép számban megjelent közönség nagy örömére.
 A rendezvényeket a Facebook felületén és plakátokon is hirdettük, a látogatottság 
magas volt. A programokon a helyi lakosság mellett messzebbről érkezettek is meg-
fordultak, kisgyerekektől az idősebbekig minden korosztály képviseltette magát. 

Szelke László igazgató
Művelődési Információs Központ és Könyvtár 

Rácz Gyöngyi kiállítás megnyitója (Fotó: Pálinkás Erika)
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Rózsaszentmárton

Rózsaszentmárton idén először csatlakozott a Magyarországi Tájházak Szövetségé-
nek országos rendezvényéhez.
 Vendégeinket színes, régi hagyományokra épülő zenés-táncos műsorral vártuk 
a Faluház udvarán, mely minden résztvevő számára vidám szombat délutánt ered-
ményezett. Színpadi műsorunkon kívül egészséges ételeket is kóstolhattak az idelá-
togatók. 
 Mindezzel párhuzamosan ingyenesen lehetett megtekinteni a Faluházat, a Lignit-
bányászati Emlékházban lévő bányászati-és iskolatörténeti kiállítást, a parókián lévő 
egyháztörténeti kiállítást, és a templomunk ajtaja is nyitva állt az érdeklődők előtt.
 Különösen pozitív visszhangja volt a kiállításainknak. Sikerült megmozgatnunk 
a lakosságot az óvodás korúaktól a szép korúakig, mind a fellépők, mind a látogatók 
vonatkozásában, akik a falu és a szomszédos települések lakosságából tevődtek össze.
 Várakozásainknak megfelelően tért véget a nap, mindenki elégedetten, jókedvű-
en, a helyi hagyományok és a mai vendégszeretet megismerésével távozott. Vissza-
tekintve, a befektetett munkát és a rendezvény sikerességét tekintve, úgy gondol-
juk, legközelebb is szívesen csatlakozunk a szövetség felhívásához.

Kalyóné Törzsök Tünde rendezvényszervező

Kis Kacusok Néptáncegyüttes 
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Rózsafa Citerazenekar 

Rózsaszentmártoni Asszonykórus

Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Katica csoport
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Szalkszentmárton

A szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás adott helyet a Tájházak Napja or-
szágos megnyitójának és a Petőfi emlékhelyek 32. nemzetközi találkozójának, ahol 
színes programmal vártuk a résztvevőket, érdeklődőket. A program az emlékkiállí-
tás udvarán vette kezdetét, ahol a Szalkszentmártoni Néptáncegyesület Babszemek 
nevű gyermekcsoportjának fellépését láthattuk, ezt követően egy szalkszentmártoni  
lakos osztotta meg velünk egyik saját maga írt versét. 
 A rendezvényen vendégünk volt Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
főigazgatója és dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke, aki a konferencián 
előadó is volt. Meghallgattunk egy betyárverset, majd ezt követően együtt éne-
keltük el a Kis lak áll a nagy Duna mentén című dalt. Dr. Bereczki Ibolya kö-
szöntője után a Petrovics család kemencéjében sütött kenyérlángosokkal kínál-
tuk meg a vendégeket, amit ők szívesen fogyasztottak el. Vendégeink, látogatóink 
száma körülbelül 150 fő volt. Összességében egy sikeres rendezvényt zárhattunk, 
a résztvevők jól érezték magukat és így tovább viszik az emlékkiállítás jó hírét 
is. A rendezvényt megfelelően dokumentáltuk, fényképeket készítettünk, amiket 
később a honlapon is meg fogunk osztani. A Dunaújvárosi Televízió is forgatott 
az eseményen, így a média is érdeklődött a rendezvény iránt. Meghívókat készí-
tettünk és a falu lakosságát plakátokon keresztül értük el, a rendezvény nyitott 
volt mindenki számára.
 Sok érdeklődőt vonzott a műsor, ahol megmutattuk a helyi értékeinket, nép-
táncunkat. A betyárvers megadta a hangulatot ahhoz, hogy a látogatók átérezzék 
a Petőfi Sándor Emlékkiállítás hangulatát, hiszen az autentikus légkör megtartása 
egyik fontos feladatunk. A korhű épületben megtartott rendezvény illeszkedett a 
szalki hagyományokhoz és lehetőséget adott arra, hogy ezeket be tudjuk mutatni a 
közönségnek. A jövőben is szívesen csatlakozunk a Tájházak Napja programhoz. 

Farkas Gabriella
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Szaporcai Cifra-ház

A Vidéken Jó! Alapítvány idén először, nagy örömmel csatlakozott a Magyarországi 
Tájházak Szövetségének már hagyományos, országos rendezvényéhez. Annál is in-
kább, mert célkitűzései egybeesnek a szövetség által az esemény felhívásában meg-
fogalmazott célokkal, jelesül, hogy ez az alkalom megerősítse a tájházakért dolgozó, 
az azokat látogatók közösségét, valamint, hogy ráirányítsa a figyelmet népi műem-
lékeink, gyűjteményeink értékeire, sérülékenységére, mulandóságára, ily módon is 
megismertetve a döntéshozókkal elhivatottságunk lényegét, jelentőségét, ami kü-
lönös fontosságot nyer 2018-ban, a Kulturális Örökség Európai Évében.
 A Szaporcai Cifra-ház ugyan még hivatalosan nem tájház, de a Vidéken Jó! Ala-
pítvány elhatározta, hogy megmenti és élettel tölti meg ezt a párját ritkító ormánsá-
gi épületegyüttest. A cél érdekében eddig is rengeteg munkát végeztünk, jelenlegi 
állapotában is sok, köztük nemzetközi eseménynek adott otthont a ház, de még 
nagyon sok megoldandó feladat vár a szervezet munkatársaira. 
 A tájházak napi nagy sikerű, helyből, a szomszédos falvakból, a megyeszékhely-
ről, sőt a fővárosból és környékéről is látogatókat vonzó program a fentiek jegyében 
telt. Levetítettük az Ormánságról, a Szaporcai Cifraház eddigi életéről, az itt zajló 
munkáról készült képeinket, filmjeinket.  További terveket szőttünk a foglalkozása-
inkhoz használt szövőszék mellett, amin közben készült egy szimbolikus rongysző-
nyeg, a résztvevők által hozott textilcsíkokból. Talán nem meglepő, hogy a hétvége 
legnagyobb sikere a szombati kemencenyitó volt. Idén a rendezvényen üzemeltük 
be először a már sokszor kipróbált közösségi kemencét, amit önkéntesek közremű-
ködésével építettünk. Két szakavatott helyi asszony segítségével sült a rengeteg tú-
rós, almás és mákos-meggyes rétes. Egy sem maradt!
 Várjuk a jövő évi alkalmat, remélve, hogy addig újabb mérföldkőhöz érkezünk a 
ház rekonstrukciójának történetében, amiről annak idején majd örömmel számol-
hatunk be! 

Bozsits József
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Pillanatképek a rendezvényről (Fotó: Ruprech Judit)
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Szeged-Alsóváros – Napsugaras Tájház

Ebben az évben a Napsugaras Tájház 2018. április 28-án várta a látogatókat külön-
féle programokkal a Tájházak Napja országos rendezvény keretein belül.
 Alsóváros – Jámborváros – így nevezték Szeged egyik legrégibb és hosszú év-
századokon keresztül legzártabb városrészét. De hogyan kapta a nevét? Milyen 
változásokon ment át? Kik és hogyan éltek itt? Mindezekre a kérdésekre kerestük 
a választ az idei Tájházak Napja programjainkban, így kapcsolódva a Kulturális 
Örökség Európai Évéhez. 
 A program reggel 9 órakor indult az alsóvárosi sétával. A séta során a résztve-
vők megismerhették Szeged legarchaikusabb városrészét, annak épített örökségét, 
a napsugaras házak létrejöttét, típusait. Emellett a résztvevők képet is kaphattak az 
egykori városrész arcáról. Meghallgathatták a leghíresebb történeteket, elbeszélése-
ket. Sétára a nap folyamán még három alkalommal vártuk a látogatókat.
 Az egész napos népi játszóház központi témája szintén a népi építészet volt.  
A tájra jellemző házakat, ólakat, vakolathímeket lehetett készíteni agyagból, nádból 
és gyékényből. Régi minták alapján napsugaras oromzatokat lehetett tervezni, va-
lamint fából vendégváró táblákat barkácsolni. A társasjátékot kedvelőket pedig egy 
izgalmas játékra vártuk, ahol különféle feladatokat megoldva és próbákat kiállva meg-
fejthették egy régi útinapló titkát.
 A program egy kerettörténetre épült. A történet szereplői maguk a programban 
részt vevők voltak, akik megtaláltak egy régi útinaplót Alsóvárosról. A könyv tele volt 
régi képeslapokkal, feljegyzésekkel, újságkivágásokkal, régi képekkel, egy furcsa le-
véllel. A látogató az olvasás során rádöbbent, hogy ez nem csak egy egyszerű útleírás, 

Barangolás Alsóvároson
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élménybeszámoló, hanem a könyv 
írója játékra hívja. A képeslapokon, 
újságkivágásokon, feljegyzéseken el-
rejtett kódok, feladványok megfejtésé-
nek a segítségével közelebb kerültek a 
könyvben elrejtett levél megfejtéséhez. 
A feladatok során a résztvevők beba-
rangolhatták az egész Alsóvárost.
 A korábbi programunk iránti nagy 
érdeklődés nyomán ezen a napon is-
mét felelevenítettük a falvédők készíté-
sének a hagyományát. Régi és modern 
mintákat lehetett kihímezni, a Konyhai 
falvédők készítésének hagyományai és 
technikája című előadás pedig lehető-
séget nyújtott arra, hogy megismerjük, 
hogyan terjedt el és vált kedveltté egy 
német polgári szokás a magyar parasztság körében. Régi fali hímzéseket elemezve 
megnéztük mi jellemző a hazaiakra és miben különböznek más nemzetekéitől.
 A nap záró programja a Napsugarak Szegeden – Alsóvárosi oromdíszek Buday 
György vázlatfüzetében című könyv bemutatója volt. A könyv segítségével megtudhat-
tuk, milyen egységes képet mutatott Alsóváros a Nagy Árvíz után. Milyen típusai voltak 
a napsugaras házaknak vagy, hogy milyen motívumokkal dolgoztak a helyi ácsok.
Ezenkívül egész nap folyamán ingyenes tárlatvezetéssel vártuk a látogatókat. Eb-
ben az évben is igyekeztünk minél szélesebb körben reklámozni a programot, hogy 
minél többen részt vehessenek. A nyomtatott sajtó és más internetes felületen való 
megjelenés mellett idén helyi rádióműsorban is lehetőséget kaptunk, hogy beszél-
jünk a Tájházak Napja országos program céljáról és arról is, hogy ebben az évben 
milyen programokkal várja a Napsugaras Tájház a látogatókat.
 Szeged áprilistól a hazai és a külföldi turisták egyik kedvenc kirándulóhelye, így eb-
ben az évben is – úgy, mint korábban – sok volt az ország más vidékeiről jövő látogató-
ink száma. Emellett voltak olyan szegedi lakosok is a látogatóink között, akik egyáltalán 
nem, vagy csak nagyon keveset ismertek Szeged-Alsóváros történetéről. Ők azzal a cél-
lal vettek részt a programjainkon, hogy egy kicsit jobban megismerjék lakóhelyüket.
2018-ban is – mint korábban – a Tájházak Napja családias környezetben telt. Visz-
szajelzésként azt kaptuk, szerették, mert sokszínű és minden korosztály igényeit 
kielégítő program valósult meg.

Kulik Melinda

Kézműveskedés
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Tabáni Tájház

Az idén harmadik alkalommal csatlakoztunk a Tájházak Napja országos rendezvény-
hez. A Tabáni vendégváró az első rangos program ja a tájháznak . Szent György nap-
jához közeli hétvége ez, a hagyományőrzés és átadás megtartó erő. Sokszínű arculat 
jellemzi a tájházakat városunkban Szolnokon, a két folyó torkolatában, a Tabánban 
várja a vendégeket egy régi mesterség, a halászat emlékeit is őrizve. A vendégek kö-
szöntését Sóki Ferenc tárogatóművész előadása követte, népszerű tiszai dallamok 
csendültek fel. Ezt követte Molnár Botond versmondása, majd a Kodály Zoltán  
Zenei Általános Iskola diákjai tavaszi hangulatú versekkel, dalokkal, furulya szóval 
örvendeztették meg az ünneplőket. A tájház udvara megtelt zsibongó, nevető diákok-
kal. A frissítő víz és pogácsa elfogyasztása után virágokat és pillangókat készítettünk 
a gyerekekkel. Az események párhuzamosan folytak a konyhában Molnár Melinda, 
a besenyszögi Vehiculum ház hagyományőrző programjait mutatta be. A tradíciók 
ápolása kiemelt szerepet játszik (pl. a háziasszonyok csigatésztát készítettek, illetve 
felelevenítették a disznóvágás szokásait). A kiállításban Tóth Zsanett néprajzkutató 
vezetett tárlatot, majd az elmúlt évek rendezvényeiből láthattak a vendégek képes, 
zenés filmösszeállítást. Ezen a napon átvehették a Tájházbarát Okleveleket azok a 
pedagógusok és diákok, akik elöl járnak példájukkal a múzeum értékeinek közvetí-
tésével. A Szolnok TV munkatársai is ellátogattak a rendezvényre, minden résztve-
vővel interjút készítettek. A Tabáni Tájház értékőrző és hagyománytisztelő alázattal 
méltón ünnepelt együtt a résztvevőkkel. A napsütéses szép időben madárcsicsergés 
kíséretében, jó hangulatban, szép élményekkel köszöntünk el egymástól az újra  
találkozás reményében.

Péterné Mocsáry Magdolna

Péterné Mocsáry Magdolna kézműves foglalkozást tart (Fotó: Simon Ferenc)
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Zenei bemutató Törökné Négyes Hajnalka vezényletével (Fotó: Simon Ferenc)

Sóki Ferenc tárogatóművész zenél a diákok körében (Fotó: Simon Ferenc)
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Taksonyi Tájház

A Tájházak Napja alkalmából 2018. április 28-án kinyílt a látogatók előtt a Taksonyi 
Tájház kapuja. A község Fő utcáján, a 129. szám alatt álló, 1847-ben épült paraszti 
lakóház a vidék jellegzetes népi építészeti műemléke, korhű berendezése pedig a 
helyi magyarok, illetve az alföldi (tótkomlósi) szlovákok népi lakáskultúráját be-
mutatja be.
 A kiállítóhelyre ez alkalomból a belépés ingyenes volt, és ezen a délutánon több 
mint 40 látogató érkezett, köztük fiatalok, családok gyermekekkel, nagyszülők uno-
káikkal. Nemcsak hely- és környékbeliek érkeztek, hanem távolabbi vidékekről is 
ellátogattak az érdeklődők. 
 A szívélyes és részletes tárlatvezetés mellett – a kellemes környezetben – lehető-
ség nyílt hagyományos népi ügyességi játékok kipróbálására, szórakoztató és egy-
ben tanulságos feladványok megoldására, kifestők kiszínezésére.
 A Galántai Honismereti Múzeum fenntartása alatt működő kiállítóhely az idén 
először kapcsolódott be a határokon átnyúló rendezvénysorozatba. A szép siker arra 
ösztönöz, hogy hagyományt teremtsünk. S mivel a múzeumnak több olyan kihelye-
zett kiállítása is van, amelyek jó alkalmat nyújtanak a természeti környezetben való 
időtöltésre, ezért ezeken a kiállítóhelyeken az iskolák számára Szent György napján, 
(április 24-én) ingyenes látogatást és programokat hirdettünk meg. Idén a Taksonyi 
Tájház és a Jókai Vízimalom várta az érdeklődő tanulókat és pedagógusokat. Előzetes 
bejelentkezés alapján mindkét helyszínen a pozsonyeperjesi alapiskola tanulói vettek 
részt, ahol a kiállítóhelyek megtekintése és a szórakoztató programok mellett megis-
merkedhettek az ehhez a naphoz fűződő népszokásokkal régiónkban. Szent György 
napja a népszokások és hiedelmek szempontjából a tavaszi időszak jelentős napja volt. 
A hagyomány szerint ezen a napon hajtották ki először az állatokat a legelőre. Úgy 
tartották, hogy „Szent György napján megnyílik a föld”, a növényeket és az állatokat 
különleges tulajdonságokkal ruházták fel. Varázsló ereje volt a gyíknak és hitték, hogy 
a kislány, aki Szent György napja előtt megérinti a gyíkot, jól fog tudni varrni. Boszor-
kányos nap volt ez, amelyhez a gazdasági állatokat védő sokféle tiltás és parancs kap-
csolódott. A boszorkányok e nap hajnalán az idegen réteken harmatot szedtek, hogy 
elapadjon a tehenek teje. Rontásuk ellen zöld ágakkal, fokhagymával vagy füstöléssel 
védekeztek. Ismert az időjóslás is, amely szerint, ha Szent György előtt megszólaltak 
a békák, akkor későn fog kitavaszodni.
 Mindkét rendezvényünk meghirdetésére meghívót és plakátot készítettünk, 
amelyeket elektronikus és nyomtatott formában terjesztettünk, a regionális sajtó-
ban is meghirdettük őket.

Danter Izabella
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Taksonyi Tájház 
(Fotó: Danter Izabella)

Tárlatvezetésen 
(Fotó: Danter Izabella)

Tárlatvezetésen (Fotó: Danter Izabella)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

70

Tényő

Április 28-án a Tényői Dalkör, a Nyugdíjas Klub, valamint a Polgárőrség részvételével 
a régi, a Sokoró-vidékre jellemző, kemencében sütött és bográcsban főzött ételek ké-
szültek a vendégek számára. A dalkör helyi és környékbeli népdalokkal szórakoztatta 
a közönséget. Tényő a Pannonhalmi Borvidék része, így az ételek esetleges szomjú-
ságot előidéző hatását is semlegesíteni lehetett. Néhány vonzó étel a sok közül: bere, 
a keletlen, a tényői langalló mellett csülkös babgulyás is készült. Első alkalommal ren-
deztük együtt a Tájházak Napját a Tényői Bornappal, melynek a helyszíne a Szent 
István Kultúrház volt. A borversenyre helyi borászok nevezhettek és egy színvonalas 
műsor keretében a díjazott borokat is kóstolhatták a vendégek. 
 A helyi lakosság figyelmét a portákhoz eljuttatott meghívóval, műsorajánlóval 
hívtuk fel, az önkormányzat Facebook oldalán pedig a környék lakosságát csábítot-
tuk a Tájházak Napja rendezvényre. 
 Az eredmény pozitívnak értékelhető, hiszen nagyon sok olyan személy jött el hoz-
zánk, aki most járt először Tényőn. Amennyiben a továbbiakban is lehetőségünk lesz 
részt venni a Tájházak Napján, az idei tapasztalatok alapján a Bornappal egybevonva 
és még több helyi szervezettel együttműködve fogjuk a rendezvényt megtartani.

Varga Gábor

Tényői Dalkör műsora
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Készül a bere és a langalló

Egy kis játék...
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Tordasi Tájház

A Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület fenntartásában működő Tordasi Táj-
ház 2018. április 28-án nyitotta kapuit. Hagyományainknak és sajátosságainknak 
megfelelően Tordasra az 1700-as évek elején betelepült szlovákok életvitelét bizto-
sító, a régmúltban használatos eszközök, berendezési tárgyak kerültek bemutatásra 
a paraszti gazdaságok mindennapi eszközeivel.
 A színesen és ízlésesen berendezett tájház hátsó szobájában Tordasi életképek 
II. címmel, a 20. század első feléből származó fotók alapján a falu életének négy te-
rültét mutatjuk be. A tablók az iskolásokat (néhány csoportkép erejéig), esküvőket, 
a falu tűzoltóit és a településre jellemző, a szőlőtermesztést követő pincelátogatáso-
kat mutatják be. A képen Tordas korabeli lakói jelennek meg, korabeli öltözékek-
ben és viseletben. A képek mellett írásos tájékoztató is található.
 Külön program nem került szervezésre, de a látogatókat a tájház „őrzői” finom 
süteményekkel és tájjelegű borokkal tudták kínálni. A látogatók nagy többsége az 
internetről tudott a nyitásról, az ország más területéről érkeztek (voltak helyi láto-
gatóink is), és bár nem kimondottan csak a tájház érdekelte őket, de mi örültünk 
látogatásuknak. A nyitvatartás ideje alatt (9–18 óra) több mint hatvan fő látogatott 
meg bennünket, ahol igényelték szakmai vezetést biztosítottunk.
 Az idő kegyes volt a megnyitóra, mert gyönyörű tavaszi időben fogadhattuk a 
látogatókat. A környezet és a tájház kiállítása révén egy sikeres napot mondhatunk 
magunkénak, miután a tájház kapuit este 6 órakor bezártuk.
 Tevékenységünk, de egyben küldetésünk is a tájház színvonalas működtetése, 
ezért míg tehetjük, minden évben részt veszünk az országos mozgalomban.
Jövőre tehát ismét!

Márki Ferenc
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A Tájházak Napja pillanatképei (Fotó: Cifka Jánosné)
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Vértesszőlősi Tájház

A Tájházak Napja minden évben Szent György sárkányölő legendájához kapcsoló-
dik. Szent György római katona, keresztény mártír, aki a tettével, hitével megszün-
teti a démon uralmát, legyőzi a gonoszt. A pásztorok védőszentjeként is emlegetik. 
Az állatokat ezen a napon – a rontás elkerülése végett – tűzön hajtják végig, hogy a 
füsttől megtisztuljanak. Nevéhez kötődik még a tavasz beköszöntése.
 A tájházak ezen a napon szélesre tárják a kapuikat, hogy az érdeklődő közönség 
megismerje a helyi örökséget, megtekintse a tájházat, bemutatkozzanak a gyerek-, 
illetve felnőtt hagyományőrző csoportok.
 Az Aszúszemek felnőtt néptánccsoport férfitagjai – több éves szokás szerint – 
előtte való nap a tájháznál felállították a májfát, majd szombaton, 2018. április 28-
án 13 órakor kezdetét vette  a Tájházak Napja.
 A táncokkal, szép énekléssel tarkított műsorban a vértesszőlősi óvodások vidám 
tavaszi játékos összeállítása, az Ogyevacska iskolás tánccsoport szlovák játékfűzé-
sei és táncai megadták az alaphangulatot. Kelemen Petra Piroska és Jakab András 
élvezetes bukovinai páros tánca, valamint Piroska felvidéki népdalai színesítették 
a műsort. Az Aszúszemek felnőtt néptáncsoport Szabó Kriszti és zenésztársainak 
muzsikálására, táncházzal szórakoztatta a nagyérdeműt. Nem maradhatott el a fris-
sítő üdítő, sütemény.
 A rendezvényt a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat finanszí-
rozta. Köszönjük a segítőknek, a Közösségi Ház vezetőjének, óvónőknek, peda-
gógusoknak, továbbá minden segítő kéznek és nem utolsó sorban a szereplőknek, 
hogy ezen a napon vidámságot és jókedvet varázsoltak ismét a közönségnek.

Krajczárné Száraz Erzsébet  



75

Tájházi Hírlevél • 2018. 1. szám

Részlet a műsorból (Fotó: Zoltánfi Zsuzsa)

Ogyevacska (ált.isk.) néptánccsoport és vezetőjük, Krajczárné Száraz Erzsébet  
(Fotó: Zoltánfi Zsuzsa)
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Vörsi Tájház

A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy izgalommal vártuk a Tájházak Napját, 
hiszen erre a napra ismét remek programokkal készültünk. A rendezvény előt-
ti hetekben nagy gondot fordítottunk a résztvevők tájékoztatására. A programot 
meghirdettük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján, közösségi 
oldalakon, nyomtatott plakát formájában pedig személyesen vittük el a környező 
települések iskoláiba, óvodáiba, önkormányzataihoz, illetve buszmegállóiba.
 A sokszínű, gyerekek által is könnyen elkészíthető dekorációk mellett termé-
szetismereti horgászós játékkal, gyönyörű színezőkkel, kézműves vásárral, néptánc-
cal és táncházzal vártunk kicsiket és nagyokat egyaránt.
 Várakozásainkat felülmúlva érkeztek kisgyermekes családok, biciklis turisták, 
környező településeken élő érdeklődő felnőttek, és a helybéli nyugdíjas korosztály 
is képviseltette magát a rendezvényen.
 A gyerekek körében nagy sikert aratott a különböző méretű, a szivárvány min-
den színében pompázó szélforgók elkészítése, amit a legkisebbektől kezdve a kre-
atív apukákig mindenki nagy szorgalommal hajtogatott, vágott, ragasztott, majd a 
kellemesen fújdogáló szélben ki is próbálhatott. A felnőtteket ajtódíszek készíté-
sével vártuk, míg a nyugdíjas hölgyek és nagyobbacska gyerekek megtanulhattak 
madárkás ablakdíszt varrni.
 Azokra a látogatóinkra is gondoltunk, akik nem szerettek volna sajátkezű alkotá-
sokat készíteni, ők a rendezvény ideje alatt ingyenesen tekinthették meg a pákászok 
életét bemutató kiállításunkat a tájházban, illetve a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok 
Otthona jóvoltából lehetőségük nyílt csodálatos kézműves termékek megvásárlá-
sára is, amivel a Kéthelyi Otthonban élő embertársaikat támogathatták.
 Szép, tavaszi időnk volt, mindenki szerzett egy kis alapszínt a nyár előtt, és pihe-
nésképpen az árnyékban lévő padokon kínált zsíros kenyeret fogyaszthatták hagy-
mával, illetve házilag készített málnaszörpöt. A programon 47 fő vett részt.
 A rendezvény zárásaként fellépő Kis-Balaton Néptáncegyüttes fantasztikus be-
mutatója után kezdetét vette a táncház, ahol minden résztvevő nagy lelkesedéssel 
leste el a könnyed tánclépések helyes kivitelezésének módját. A fergeteges hangu-
lat, az arcokon átsuhanó mély koncentráció és a fülig érő mosolyok váltakozásának 
láttán ismét kijelenthetjük, hogy egy remekül sikerült rendezvényt bonyolítottunk 
le. Alig várjuk, hogy jövőre is csatlakozhassunk a felhíváshoz!

Trefeli Alexandra
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Pelenkaöltéssel varrt madárkás ajtódíszek készülnek (Fotó: Trefeli Alexandra)

Készülnek az ajtódíszek (Fotó: Trefeli Alexandra)

Készülnek a szélforgók (Fotó: Trefeli Alexandra)
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A legkisebbek sem unatkoztak (Fotó: Trefeli Alexandra)

A Kis-Balaton Táncegyüttes bemutatója (Fotó: Trefeli Alexandra)

Nem is olyan egyszerű halat fogni (Fotó: Trefeli Alexandra)
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Tájházak Napja Hajdú-Bihar megyében

2018. április 28-án, szombaton, a 
Tájházak Napján tanulmányi kirán-
dulásunk első úticélja Csökmő volt. 
Z. Nagy Tibor, a Csökmői Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke kalauzolt 
bennünket a néprajzi és helytörténeti 
kiállítással és népzenei archívummal 
rendelkező Örökségünk Házában. In-
nen a 2010-ben az ÉV TÁJHÁZA cím-
mel kitüntetett portára igyekeztünk, 
ahol a vendégeket a Vándor Zenekar 
vidám citerazenéje fogadta. Az egye-
sület munkájának bemutatása után a 
tájház bejárására is sor került, örömmel 
fedeztük fel szüleink, nagyszüleink régi 
használati tárgyait. Amíg a diófa árnyé-
kában Nyilas Eszter kézműves segítsé-
gével a szorgos kezek kedves kis emlé-
keket készítettek csuhéból, szalmából, 
addig Kerekes Mihály népzenész bihari 
népdalokat énekelt és tanított a látoga-
tóknak. Örömmel hallgattuk a régi időket idéző történeteit is a tücsökordító földről, 
a nyakas kálvinista csökmeiek mindennapjairól. Szóba kerültek a falucsúfolók, s meg-
tudtuk, hogy melyik falu lakóit hívják bicskás sárkányhúzóknak, lebbencshasúaknak, 
talicskaperzselőknek, rákászoknak-pákászoknak. Az ebédre készült finom babgulyás 
és szilvalekváros kifli koronázta meg a programot.
 A Sárrét után irány a Hajdúság! A Hajdúszoboszlói Fazekasház portáján nem-
csak a házigazda, Kiss Jácint fogadott minket, hanem Fűz Andrásné is, aki az Arany-
szalma városa, Hajdúnánás Termelői Piacának háziasszonyaként Nánási Portékák-
kal érkezett. A Szalmakalap Citeraegyüttes műsorát hallgatva ismerkedhettünk a 
termékekkel: a Katica gyógynövényes szörpökkel, Vargáné Kalapos Magdolna 
lekvárjaival, a MartinekFarm tejtermékeivel, Pusztai Gáborné szépen díszített mé-
zeseivel, a nemezből, bőrből és csuhéból készült ajándék és használati tárgyakkal. 
Szekretár Sándorné Manyikának köszönhetően még a híres nánási kalap varrásá-
nak is szemtanúi lehettünk. A látogatás végén pedig Fazekas István fazekas, a ház 
egykori tulajdonosának életútjával is megismerkedtünk.

A gyapjú mosása
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 Vaskóné Borikát, jó gazdasszony módjára, a kertjében találtuk. A Gazdaház 
tisztaszobájába invitált bennünket, ahol a népi gyógyászat különleges módsze-
reiről is hallhattunk: a nyuvasztásos köpölyözéstől a nadályon át a frászkarikáig.  
De fény derült arra is, hogy milyen ruhadarab a putina, és mi az a becsületsüllyesztő.  
A gyógynövénykertben több nyugtató hatású növényt (komló, orbáncfű, levendu-
la) is láttunk, amit bizony nem árt, ha ismerünk felgyorsult, olykor zaklatott vilá-
gunkban mindannyian. Megtudtuk, hogy nagy melegben a legjobb frissítőt vízhez 
hozzáadott citromfűvel és borsmentával készíthetünk. De a lenmag jótékony hatása 
sem maradt már előttünk ismeretlen. Mindannyiunknak nagyon tetszett a kertben 
éppen most nyíló, szerény kis évelő borsfű is. Megmutatta nekünk Borika a szap-
panfőzés eszközeit és egy-egy darabot mi magunk is leszabhattunk a nagy tömbből. 
Uzsonnára kapros dübbenccsel kedveskedett nekünk.
 A nap zárásaként a biharkeresztesi Csicsóka Tájházat kerestük fel. Marosán György 
és felesége, Judit nagy lelkesedéssel számolt be a nap eseményeiről, a ház történeté-
ről, a fejlesztésekről és terveikről. A házaspár és Gréta lányuk által fenntartott tájház 
olyan rendezvényeket szervez, amely nemcsak a bihari település, hanem az Érmellék 
kézműveseinek, termelőinek és népzenészeiknek is lehetőséget ad a bemutatkozásra.  
A tájház saját termékei (szörpök, teák, lekvárok) mellett például a Garabuczi Major 
házi sajtjait is megvásárolhatták az érdeklődők. Az udvaron az őshonos állatok, ar-
rébb a vacsorához megterített asztal és a finom birkából készült étel szép zárása volt az 
élményekkel teli napnak. Búcsúzóul ki-ki még csicsókát is kapott a gazdasszonytól.

Korompainé Mocsnik Marianna

Bogya Pál és a sült bárány (Fotó: Korompai Balázs)



81

Tájházi Hírlevél • 2018. 1. szám

Guba Jánosné Margit néni
(Fotó: Korompai Balázs)

A háziszappan darabolása 
(Fotó: Korompai Balázs)

Kézműves bemutatók, Fazekasház (Fotó: Korompai Balázs)
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Szorgos kezek (Fotó: Korompai Balázs)

Csicsókát is kaptunk (Fotó: Korompai Balázs)

Fazekasház (Fotó: Korompai Balázs)
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