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TISZTELT OLVASÓ, KEDVES SZÖVETSÉGI TAGOK!

A Magyarországi Tájházak Szövetsége alapításának 15. évfordulója alkalmat ad arra, 
hogy visszatekintsünk a szervezet eddigi működésére, a helyben megőrzött népi 
épített örökségünk helyzetére. A 2018. október 4–6. között Dunaszentbenedeken 
rendezett XVI. Országos Konferencia és Találkozó előadói részletesen tárják a 
hallgatóság elé mindazokat az eredményeket, sikereket, melyekre építve a jövő-
képe is kirajzolódhat annak a közel 400 tájháznak, melyek az ország különböző 
pontján, sajátos módon őrzik és mutatják be a látogatóknak a falun, mezővároson 
mezőgazdasági munkából, vagy iparos tevékenységből élt elődök tárgyi és szelle-
mi örökségét.
 A szövetség negyedévente megjelenő tájékoztató füzete, a Tájházi Hírlevél ez-
zel a számmal tiszteleg a másfél évtizedes munka előtt, sorra véve azokat az egyé-
ni és közösségi eredményeket, melyeket az elnökség az ÉV TÁJHÁZA, az ÉV 
TÁJHÁZVEZETŐJE díjjal ismert el, és különös figyelmet szentel azon tagjainknak 
is, akiknek kulturális küldetését Szablyár Péter Emlékplakettel díjazta. 
 Az Év Tájháza díj pályázat útján nyerhető el, melyet a szövetség először 2004-
ben írt ki a tagjai számára. E pályázaton azok a jogi vagy egyéni tagok vehetnek 
részt, akik úgy érzik, hogy tájházfenntartóként, működtetőként tevékenységükkel 
a hazai tájházmozgalom népszerűsítésében, értékeinek szélesebb körű megismer-
tetésében élen járnak, és a gyűjteményüket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek 
áldozatos tevékenysége példaértékű lehet a többiek számára. A beérkezett pályá-
zatokat az elnökség tagjai közül delegált háromtagú bizottság értékeli, amit hely-
színi szemlével is összekötnek. Az elmúlt 15 évben 13 tájház (Fertőhomok, Báta, 
Ócsa, Kiskőrös, Dunaharaszti, Csökmő, Balatonkenese, Nagymányok, Cigánd, 
Hosszúhetény, Algyő, Dunaszentbenedek, Boldog) képviselője vehette át ezt az 
elismerést. A díj átadására minden évben ünnepélyes keretek között kerül sor a 
civil szervezet országos találkozóján. Gyakori, hogy az elismerést elnyert tájház 
– a következő évek egyikében – az országos tájháztalálkozó színhelyeként is be-
mutathatja eredményeit.
 Az Év Tájházvezetője elismerő díjat 2008-ban alapította az egyesület, odaítélé-
sére az elnökség tagjai tesznek javaslatot, átadására az éves közgyűlésen kerül sor.  
Eddig kilenc személy (Balogh Imréné, Juhász László, Horváth Attiláné, Verbőczi 
Gyuláné, Poór Gabriella, Duba Ernőné, dr. Kéri Gáspár, Spanics Ágnes, Kulik Me-
linda) érdemelte ki e kitüntető címet. Az elismerő díszoklevelet és a díjat elnyert 
tájházvezető nevével jelzett, fazekas által készített kerámiát a Tájházszövetség elnö-
ke adja át a díjazottnak.
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 A civil szervezet 2015-ben tartott közgyűlésén Szablyár Péter (1948–2013) ala-
pító tag, alapító ügyvezető elnök, a Tájházi Hírlevél alapító szerkesztője tiszteletére 
a nevét viselő emlékérmet alapította azzal a céllal, hogy a tájházak ügyéért hosz-
szabb időszakon át végzett, kitartó és sikeres munkát elismerje. A Szablyár Péter 
Emlékplakett odaítéléséről az elnökség dönt, melyet 2016-ban az éves közgyűlésen 
Juhász László, a Mezőcsáti Tájház tulajdonosa, 2018-ban Kispálné dr. Lucza Ilona, 
a kiskőrösi Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója vehetett át. 
 A díjazottaknak ezúton is köszönjük azt a sok és szerteágazó munkát, melyet a 
helyben megőrzött népi épített örökségünkért, a benne őrzött és közkinccsé tett 
gyűjteményekért eddig tettek, és jó gyakorlatként szolgáltak azoknak, akik ezen 
az úton járnak! A füzetben megjelentetett írásokkal azt is szeretnénk megmutatni, 
hogy a Tájházszövetség által adott elismerés óta milyen fejlesztések, változások zaj-
lottak le a díjjal elismert tájházainkban. 

 E számmal emlékezünk dr. Füzes Endrére (1932–2015), szövetségünk első el-
nökére is, és mindazon tagunkra, akik már nem lehetnek velünk.

Szerkesztők
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Az Év Tájháza, 2004.
Fertőhomoki Tájház

A Fertőhomoki Tájház az Akác u. 10. szám alatt található. A tájház fenntartója Fer-
tőhomok Község Önkormányzata.
 A tájház iránti igény a millenniumi ünnepségek során alakult ki. Ezen alkalom-
ból létrehozott helytörténeti kiállításhoz sok tárgyat ajánlottak fel, melyek nagy ré-
szét helyszűke miatt nem tudtuk bemutatni.
 A község önkormányzatának 2001-ben sikerült egy ingatlant vásárolni az ere-
deti tulajdonos (Lieb Gyula) lányától. A vásárlást az első Széchenyi Terv pályázat 
támogatta, a felújítás a Vidékfejlesztési Célelőirányzatból történt 19 500 e Ft érték-
ben. A felújításkor az eredeti állapotot sikerült helyreállítani, az elpusztult részeket 
(pajta, ól) újra építettük. A berendezés zöme eredeti, egy részét a településen sike-
rült összegyűjteni. A ház első szobájában és konyhájában az 1930-as éveket bemu-
tató lakásbelső tekinthető meg. A hátsó szobában helytörténeti és tematikus idő-
szaki kiállítások láthatók (pl. Viseletek, A bölcsőtől a sírig, Iskolatörténeti kiállítás, 
Falvédő kiállítás, Örökségünk a Fertő-táj stb.).

A Fertőhomoki Tájház (Fotó: Horváth Attila)
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 A ház sajátossága, hogy padlós, falfűtéssel temperálható, és korszerű vizes-
blokk is épült hozzá. A pajtában mezőgazdasági eszközök kiállítása valósult meg.  
Az aljzata téglával burkolt, így kiváló rendezvénytér jött létre, mely koncertek, lako-
dalmak megrendezésére és kézműves foglalkozások lebonyolítására is alkalmas.
 Az egykori istállóban egy turisztikai információs pontot alakítottunk ki, valamint 
ez a terem ad helyet az évente megrendezett 3–4 képzőművészeti kiállításnak.
 Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a 2002 szeptemberében átadott tájház-
nak mindig nagyszerű szakemberek voltak a vezetői. Kovács György szobrászmű-
vész, Kovács Jakab pedagógus, és jelenleg Szilágyi Lajos belsőépítész. Az ő szakmai 
érzékenységük, tudásuk a kiállítások színvonalát és a folyamatos fejlődést garantál-
ták és garantálják.
 A tájház 2004-ben lett az Év Tájháza, és azóta is folyamatos fejlesztéseken megy 
keresztül. A házat 2002-ben a kor követelményei szerint újítottuk fel, emiatt az épü-
let „csak” folyamatos, de nem túl drága karbantartást igényel. Ezért a pályázataink a 
műtárgyvédelemre, a foglalkozásokra és programokra koncentrálhattak.
 A rendezvényeket segíti az udvaron kialakított színpad és a 2009-ben a pajtában 
létrehozott hagyományos kocsma (pajtakocsma).

Tisztaszoba (részlet) (Fotó: Horváth Attila)
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Pajtakocsma (Fotó: Horváth Attila, 2014.)

Diófesztivál (Fotó, Horváth Attila, 2014.)
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 A tájház létrehozását a Vidékfejlesztési célelőirányzat, a Széchenyi Terv pályázat 
és a Phare Kisprojekt pályázatok segítették, mintegy 25.000 e Ft összeggel.
 Sikeresen vettünk részt a Tengertánc, a Tájházak a közösségért, a Vendégváró 
Tájházak, a Kubinyi Ágoston Program pályázatain is. Emellett többször nyertünk 
támogatást a Leader vidékfejlesztési pályázatokon. Ezek közel 12.000 e Ft fejlesz-
tést jelentettek. Ha a kezdeti, valamint egy most induló GINOP pályázat 21.000 e 
Ft-ját tekintjük, akkor elégedettek lehetünk az eredménnyel.
 A most közbeszerzés alatt álló GINOP pályázat segítségével bővítjük és teljessé 
tesszük a Kubinyi Ágoston Program által támogatott interaktív helytörténeti kiállí-
tást. A GINOP pályázat, ami a Fertő-part településeinek közös projektje, még egy 
kültéri kemence építését tartalmazza. Bővítjük belőle a vizesblokkot, lefedjük az ud-
vari színpadot (foglalkoztatót), vásárolunk egy elektromos kerámia-égető kemencét.
 Ennek a pályázatnak a támogatásával építünk a kertben egy 64 m2-es színpadot, 
és egy burkolt, lépcsőzetes, 160 m2-es nézőteret, mivel rendezvényeink lassan kinö-
vik a tájház udvarát. A projekt keretében bővítjük a villamoshálózatot is.
 Az eddigiekben is törekedtünk arra, hogy minél több rendezvényt vigyünk a 
tájházba, de ezek az infrastrukturális bővítések további lehetőséget jelentenek.
 A tájház nem csak a településen élők közt népszerű, hanem a Fertő-parti rendez-
vények fontos helyszíne is. Ilyen alkalom a Világörökség Nap. Itt évente változó te-
matikus programok zajlanak 10 településen. Idén, 2018 májusában a víz a központi 
téma. Júliusban Hegykő központtal, a Tízforrás Fesztivál idején 5–6 településen is 

Szent György nap (Fotó: Horváth Attila, 2015.)
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zajlanak a programok. Fertőhomokon – a tájházban – egyhetes kézműves tábort 
tartunk. Ezt a programot Kovács Alajos népi iparművész alapítványa segítségével 
valósítjuk meg.
 Évről évre programot jelentenek még a kiállításmegnyitók, a Szent György nap, 
a Diófesztivál, a Gazdanapok és a Libanap.
 A tájház látogatottságát segíti, hogy a Fertő-parti települések a Fertő/
Neusiedlersee Kultúrtáj a világörökség részei. Ez az egymásra épülő programok 
szervezése mellett a közös, nagy példányszámú kiadványban való megjelenést is je-
lenti. Fontos számunkra a Magyarországi Tájházak Szövetségének szakmai, erkölcsi 
támogatása, a tájházakat népszerűsítő tevékenysége.

 A Fertőhomoki Tájház áprilistól-szeptemberig tart nyitva. Hétfőn és kedden 
szünnap van, a többi napon 10–17 óráig látogatható.
 Telefonon a 99/376-087 érhető el. A tájházvezető e-mail címe: lajszi@gmail.
com. Emellett használható a fenntartó címe is: fertohomok@fertohomok.hu.

Szeretettel várjuk Önöket!

Horváth Attila

Alakul az új kiállítás (Fotó: Horváth Attila, 2017.)
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Az Év Tájháza, 2005.
Bátai Tájház

Tolna megyében, a Tolnai-sárköz legdé-
lebben fekvő falujában, Bátán, a Fő utca 
86. szám alatt található a Bátai Tájház 
(honlap: www.tajhaz-bata.hu; e-mail: 
janosi@tajhaz-bata.hu, batai.tajhaz@
gmail.com; telefon: 06/20/5764130). 
Az első tájházat 1990-ben alapította a 
Báta Községi Önkormányzat, a Báta, 
Óvoda utca 6. szám alatti épületben. 
Tájház céljára 2001-ben vásárolta meg 
a Báta, Fő utca 86. szám alatti épület-
együttest. A lakóház és a hozzá tartozó 
gazdasági épületek 2005-ben nyerték 
vissza eredeti állapotuknak megfelelő 
formájukat. Az 1887-ben épült népi 
lakóépület és melléképületei építésze-
ti értékeinek, valamint a bennük lévő 
eredeti berendezések megőrzése ér-
dekében az épületegyüttes műemléki 
védelem alatt áll. Az Év Tájháza címet a 

Bátai Tájház 2005-ben nyerte el a Magyarországi Tájházak Szövetsége pályázatán.
 A tájház a Bátai Általános Művelődési Központ fenntartásában, az iskola igaz-
gatójának irányítása alatt működött, majd a művelődési központ átalakítása után, 
2012-től önkormányzati intézményegységként polgármesteri irányítás alá került.  
A tájház múzeumi működési engedélyének megújítására 2012-ben került sor a 
fenntartó megváltozása miatt. A tájház fenntartója, működtetője: Báta Községi Ön-
kormányzat, 7149 Báta, Fő utca 147. (honlap: www.bata.hu, telefon: 74/490558). 
 Az alapítás évében (1990. november 11-én) vette át a gyűjtemény gondnoksá-
gát Balogh Imréné Jánosi Erzsébet. A Pécsi Tudományegyetemen 2012-ben nép-
rajz alapszakos bölcsész, majd 2015-ben okleveles néprajz mesterszakos bölcsész 
(európai etnológia specializáció) végzettség megszerzését követően, néprajzos mu-
zeológusként vezeti a tájházat (e-mail: janosi@tajhaz-bata.hu, batai.tajhaz@gmail.
com; telefon: 06/20/5764130). A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2009-ben 
Az Év Tájházvezetője cím adományozásával ismerte el Balogh Imréné tájházban 
folytatott munkáját.

Bátai Tájház, 2017. 
(Fotó: Balogh Imréné)
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 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt Falufejlesztés és -felújítás, 
a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése elnevezéssel kiírt pá-
lyázaton nyert 6 000 000 Ft támogatásával fejeződött be az épületegyüttes felújítása 
2005-ben. Az egykori magtárból kialakult egy 20 főt befogadó foglalkoztató terem, 
kézműves műhely, amely helyet ad az állandó hímes tojás kiállításnak, valamint az 
időszaki kiállításoknak is. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 2006-
ban meghirdetett Tengertánc pályázaton eszközfejlesztésére nyert 1 200 000 Ft támo-
gatásból sikerült a műhelyt berendezni és korszerű eszközökkel felszerelni. A Nemze-
ti Kulturális Alap múzeumi szakmai kollégiuma 500 000 Ft támogatásával a tárgyak 
egy részének az állományvédelme valósult meg 2007-ben. Az Oktatási és Kulturális  
Minisztérium által a Reneszánsz Év, 2008 keretében a Tájházak a közösségért címmel 
kiírt pályázaton a tájház szakmai fejlesztésére nyújtott 1 300 000 Ft támogatásából 
készült el a tájház honlapja és a kiállítást bemutató többnyelvű kiadvány. A tájház 
világítás korszerűsítése és a tetőtér beépítése raktár- és kiállítás céljára a Vendégvá-
ró tájházak pályázat keretében, az Oktatási és Kulturális Minisztérium 1 000 000 Ft 
támogatásával valósult meg 2009-ben. Ugyancsak az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium és a Hagyományok Háza nyújtott 800 000 Ft támogatást a népművészeti, a 
hagyományos népi kézműves tevékenységeket örökítő tájházi műhely infrastruk-

Bátai Tájház – tisztaszoba (részlet) 
(Fotó: Balogh Imréné, 2017.)
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turális és eszközfejlesztése célra, amelyből elkészült egy korszerű vizesblokk a Ha-
lászházban. Az Év Múzeuma 2007 pályázaton a helyi közösség kulturális öröksége 
megőrzésével és bemutatásával a tájház elnyerte az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Múzeumi Osztálya 500 000 Ft különdíját. A Pulszky Társaság – Magyar Mú-
zeumi Egyesület, a Nemzeti Kulturális Alap, az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága 
által meghirdetett Év Múzeuma 2010 pályázaton második alkalommal részesült 
500 000 Ft díjazásban. A néphagyományok átörökítéséért, megismertetéséért, nép-
szerűsítéséért végzett kiemelkedő szakmai tevékenység, a helyi közösség életében 
betöltött szerep elismeréseként elnyerte a Magyar Nemzeti Múzeum különdíját. A 
2002-ben megnyílt állandó kiállítás felújítására 2010-ben került sor, amikor a Fel-
emelő század – Nemzeti romantika és polgári felemelkedés a XIX. századi Magyar-
országon, A paraszti polgárosodás tárgyi világa és a nemzeti jelképek című témák, 
különböző tájházi helyszíneken történő megvalósítására, illetve egy vándorkiállítás 
elkészítésére meghirdetett pályázatban a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint a pályá-
zat koordinátora, a Bátai Tájházat is partnerének választotta. A program keretében 
megvalósuló kiállítás – A táj átalakulása és a gazdálkodás változásai a 19. században 
Bátán – címet kapta. A kiállítás készítésekor nem egy újabb sárközi ház berendezé-
se volt a cél, hanem a Sárközön belül szigetet alkotó katolikus népesség, eddig még 

Mi van a góréban? 
(Fotó: Balogh Imréné, 2010.)
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kevéssé ismert életmódját bemutató néprajzi kiállítás létrehozása, amelyből azonban 
nem hiányozhatnak a kisebb lélekszámú református lakosság tárgyi emlékei sem.  
A régi tájház épülete 2004-től a Duna szabályozása előtti időben az egyik megélheté-
si forrást biztosító halászat eszközeit, a halászó ember életmódját bemutató állandó 
kiállítás helyszíne lett. Az Ősi mesterség a halászat Bátán állandó kiállítás felújítására 
2017-ben került sor. Az volt a szándék, hogy a halászház és a tájház kiállításain vé-
gig követhető legyen a táj átalakulása következtében a gazdálkodásban végbement 
változás, és annak hatása az itt élő emberek életére. A kiállításban szándékosan nem 
láthatók feliratok, csak egy rövid ismertető szöveg. Azt kívántuk elérni, hogy a láto-
gatóban olyan érzés alakuljon ki, mintha valójában egy parasztcsalád portájára láto-
gatna el. A törekvés az volt, hogy alakuljon ki beszélgetés a látogatók és a kiállítást 
bemutató személy között. A kiállítás célja nemcsak a külsőségek, a látnivaló bemuta-
tása, hanem egy-egy tárgy kapcsán elbeszélt történettel a paraszti gondolkodásmód, 
a szokások, hiedelmek megismertetése is. A tárgyakon keresztül a tárgyakat alkotó és 
használó ember bemutatása. Mit tarthatunk a tájház legnagyobb értékének? Erre vá-
laszként két bejegyzés a vendégkönyvünkből: „Megnéztük a tájházat, sok érdekes tár-
gyat, eszközt láttunk, de a legnagyszerűbb az volt, hogy rengeteg kérdést tettünk föl,  
és mindenre választ kaptunk. Nagyon köszönjük az élményszerű vezetést. Budaörsről 

A bajai Újvárosi Iskola tanulói foglalkozáson vesznek részt 
(Fotó: Balogh Imréné, 2011.)
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Antus Balázs, Zsófi, Márk, Kinga, Áron, Rita és Budapestről Telbisz Tamás, Réka, 
Csenge. 2014. 06. 20.” „Örültünk, hogy itt lehettünk. Bár igen sok tájházat láttunk 
már, mégis sok újat, érdekeset tanultunk. Hálásak vagyunk a tárlatvezetésért, ez teszi 
igazán érdekessé a tájházat. Az, hogy lehet kérdezni és az ember a már tudott dolgok 
közé illesztheti az újakat. A jelenleg 18 tagú (bátaszéki) budapesti Pálinkás család. 
2017. 08. 26.” 
 A megvalósult fejlesztések eredményeként a tájház a kiállítások bemutatása mel-
lett alkalmassá vált a helyi néphagyományok, kézműves tevékenységek gyakorlására 
is. A tájház együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, és múzeumpeda-
gógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését. 
A helyi Hunyadi János Általános Iskola tanulói minden évben hon- és népismereti 
tanórán vesznek részt a tájházban. Ezen kívül az általános iskola honismereti projekt-
nap programjának is egyik helyszíne a tájházban van. Az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium 2009. évben meghirdetett Nagy KUL-TÚRA pályázatra beadott hon- és 
népismereti tantervhez igazodó tájházi programajánlat, a kiírásban foglalt szakmai 
elvárásoknak magas színvonalon megfelelt, ezért azt az iskoláknak a Nagy KUL-
TÚRA múzeumpedagógiai programokon való részvétel támogatása közoktatási in-
tézmények számára címmel meghirdetett pályázat programkínálatába beillesztették. 

Halászház 
(Fotó: Balogh Imréné, 2017.)
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A pályázatban elkészült egy tájházi foglalkoztató füzet is. A pályázat eredményeként 
2010. március és április hónapban Nagyberényből, Szentlőrincről, Újpetréről, Elő-
szállásról több mint 300 tanuló érkezett, akik a kiállítások megtekintése után kézmű-
ves foglalkozáson vettek részt. 
 A Bátai Tájházban kidolgozásra került múzeumpedagógiai programok szerepel-
nek a Múzeumi à la carte kínálatában a www.mokk.skanzen.hu honlapon. Az élet-
hosszig tartó tanulás jegyében az a törekvésünk, hogy a kiállításokhoz kapcsolódó 
programajánlataink tartalmasabbá tegyék a látogatás élményét, segítsék az adott 
korosztályok hatékonyabb ismeretszerzését. A nyugdíjas klubok, turisztikai egyesü-
letek, alapítványok mellett látogatóink között vannak középfokú és felsőfokú okta-
tási intézménybe járó tanulók is. Ellátogattak a tájházba többek között a Pécsi Tudo-
mányegyetem és az ELTE néprajz szakos hallgatói és oktatói 2010-ben; 2014-ben 
szegedi egyetemisták Barna Gábor, valamint a PTE Földrajzi Társaság Oroszi Viktor 
vezetésével; 2015-ben Szekszárdról a Katolikus Iskola, a Szent László Szakközépis-
kola és a Szent József Iskolaközpont tanulói; 2016-ban a Szegedi Tudományegyetem 
hallgatói Kovács Zoltán vezetésével. Bajáról az MNAMK tanulói, Mohácsról a Sziget 
Gyermekeiért Alapítvány támogatásával érkező alsó tagozatos tanulók, Szegedről 
középiskolások, Budapest XIV. kerületi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, vala-
mint Alapítvány az Erzsébet utcai iskola Diákjaiért tanulói keresték fel tájházunkat. 
A Dunaszekcsőért Alapítvány a nála táborozókkal rendszeresen ellátogat a tájházba. 
Visszatérő vendégeink a szomszédos települések óvodásai és általános iskolásai és a 
bonyhádi gimnázium tanulói. 
 A tájház minden évben csatlakozik az országosan meghirdetett Tájházak Napja 
és a Kulturális Örökség Napja programokhoz. A Tájházért és Népi Kultúráért Köz-
alapítvány szervezi, több mint egy évtized óta a Hímestojás Fesztivált és a Sárközi 
Lakodalomhoz kapcsolódó Macskajajjt, mely rendezvényeknek a tájház ad otthont. 
A tájház kézműves hagyományokat ápoló közösségéből 2009-ben alakult Kézmű-
ves Egyesület, a Tökparádé, a Luca napi kézműves foglalkozás, illetve a Múzeu-
mok Éjszakája programok szervezését és lebonyolítását végezte az elmúlt években.  
A tájházi rendezvények az általános iskola pedagógusai és tanulói, a Tájházért és Népi 
Kultúráért Közalapítvány és a Kézműves Egyesület közös összefogásával jöttek létre. 
A programokon partnerek voltak a település civil szervezetei is: a Bátáért Egyesü-
let, a Bátai Sárköz Néptánc Egyesület, a Bátai Nyugdíjas Klub, a Fazekas Alapítvány, 
Czencz János Festőművész Alapítvány. A programokon felléptek a Pántlika Ifjúsági 
Csoport, a Békalencsék Gyermektánccsoport, a Vadvirágok Cigány Gyermektánc-
csoport. A tájház alapításának 25. évfordulóját az intézmény létrehozásában tevé-
kenykedők és tárgyakat adományozók számára szervezett találkozóval ünnepelte 
meg. Archív fotókból összeállított kiállítás mutatta be a 25 év történéseit. 
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 A tájház feladatai ellátásában együttműködésre törekszik más muzeális intéz-
ményekkel, valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel.  
A tájház tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének. Kapcsolatot tart a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központjával, a Dél-Du-
nántúli Ökoturisztikai Klaszter Gyeregyalog. hu Egyesületével,  a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeummal. Az év folyamán két alkalommal került sor műtárgykölcsön-
zésre. A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Páratlanok kiállításához kölcsönöztünk egy 
gyöngyhímzéses papucsot. A Hagyományok Háza, a Magyar Népi Iparművészeti 
Múzeumban rendezett Sárköz kiállításhoz kölcsönözött a tájházból tárgyakat és 
fotókat. A Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak segítséget nyújtott az adatgyűjtés-
ben a hónap műtárgya – a bátai Tamás Verona néni által készített aratókoszorú – 
kiállításához. Lehetőség szerint részt vettünk a Magyarországi Tájházak Szövetsé-
ge, a Magyar Néprajzi Társaság, a megyei és területi múzeumok, tájházak, a Tolna  
Megyei Értéktár Bizottság által, valamint Sárköz Szellemi Kulturális Örökség nem-
zeti jegyzékére kerülése kapcsán rendezett konferenciákon. Előadásokkal is igyekez-
tünk népszerűsíteni a tájházat. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban mutathattuk be 
értékeinket 2014-ben. A Magyar Kultúra Napján került sor, Sárköz címmel néprajzi 
előadás tartására a művelődési házban, az IKSZ szervezésében 2015-ben. 

Szegedi középiskolások ismerkednek a  halász szerszámokkal. 
(Fotó: Balogh Imréné, 2009.)
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 A tájházat fenntartó Báta Községi Önkormányzat turisztikai magazinokban 
(Hazahúzó magazin, Élmény magazin), valamint Báta – Sárpilis kulturális és 
természeti értékeit bemutató könyv, illetve Báta ezeréves évfordulójára készített 
kiadványokban a település egyéb látnivalói mellett kiemelt helyen szerepeltette a 
tájházakat is. A sárközi településekkel együtt Báta is aktív részese volt a szellemi 
kulturális örökség nemzeti jegyzékére felkerült Sárköz élő hagyománya jelölés 
kidolgozásának. Az önkormányzat 2014-ben felterjesztette az Élő hagyományok 
Bátán jelölési adatlapot a település egyedi értékeivel. Létrehozta a Települési  
Értéktárat, melyben elsők között szerepel a két kiállítóhely, illetve felterjesztésre 
került a Megyei Értéktárba is. Folyamatban van a Báta Község Komplex Turisz-
tikai fejlesztésére elnyert pályázat megvalósítása, melynek során két fogadó és 
bemutató tér, vendéglátó egység kialakítására kerül sor a faluban. A turisztikai 
fejlesztés várhatóan – közvetve – elősegíti a látogatószám növekedését. 
 Az írott anyag mellett egyre fontosabbá válik a rádióban és TV-ben való 
megjelentetés, és az Interneten való folyamatos jelenlét. A tájház saját honlap-
pal rendelkezik. Elérhető a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Tájházszövetség 
honlapjáról. Szerepel a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) prog-
ramkínálatában, a KÖN honlapján, a Programturizmus.hu, az Utazzitthon.hu 
portálon és a Facebookon. A tájház népszerűsítése, a látogatók számának növe-
lése érdekében a közeljövő tervei között szerepel a honlap tartalmának megújí-
tása, online gyűjtemény létrehozása. Rendszeres és minél gyakoribb híradás a 
Facebookon a várható eseményekről, időszaki kiállításokról.

Balogh Imréné
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Az Év Tájháza, 2006.
Ócsai Tájház 

 2006-ban a díj elnyerése a Tárnics Bt-t működtető Papp Ágnes nevéhez kapcso-
lódik, aki 1998 és 2007 között üzemeltette a tájházat.
 2008-tól a tulajdonos Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság visszavette a tájház 
működtetését.
 Ettől az időszaktól kezdve a régi, jól bevált programok mellett (kézműves foglal-
kozások, gyógynövény ismereti túrák stb.) újabb elemekkel bővült a bemutatóhely 
kínálata.
 Ki, minek mestere címmel népi kézműves technikákat, illetve kézműves mes-
tereket bemutató kiállítások, alkotónapok szerveződtek. 2008 és 2014 között nya-
ranként – változó tematikával – nyári napközis tábor vált elérhetővé a gyerekeknek 
(Inas képző, Egy parasztház hétköznapjai, Hol volt, hol nem volt címmel).
 Kiemelt figyelmet kapnak a Tájvédelmi Körzet természeti értékeit bemutató 
túrák és ismeretterjesztő programok (Madárles, Márton napi újbor ünnep, Lápi 
ember nyomában, Láprétek virágai, stb.).
 A Kaláka családi napok egy-egy hónap, illetve évszak gazdasági munkáit, ter-
ményeit mutatják be a látogatóknak (Pityóka nap, Mézes nap, Húsvét, Tők nap,  
Új kenyér ünnepe, Angyal nap stb.).

Pályázatból megvalósult kiadványaink
(Fotó: Kormos Rebeka)
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 Az említett programokat a mai 
napig megrendezzük az előző évek 
tapasztalatai alapján. Bizonyos prog-
ramokat összevontunk és így név-
változáson estek át. A Fűben- fában 
gyógynövény ismereti túra és a Kul-
turális Örökség Napok című progra-
munk a két legrégebben megszerve-
zett eseményünk. 
 2008-ban az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium által kiírt „Tájházak a 
közösségért” című pályázatán pozitív 
elbírálással vettünk részt. Ennek kere-
tében népi gyermekjátékok készítteté-
sére és vásárlására nyílt lehetőségünk. 
Ezen felül az év családi és tábori alko-
tó programjainak a megvalósításához 
szükséges kézműves alapanyagokat és 
eszközeit tudtuk biztosítani. A MOL 
szponzorációs programjából a Fedez-
ze fel sorozat ócsai anyagának újra-
nyomtatása valósulhatott meg. 
 2009-ben szintén a MOL támogatásnak köszönhetően valósíthattuk meg az 
ócsai népviseletet bemutató, hiánypótló könyv kiadását 1000 példányban. Ezzel 
párhuzamosan a fenntartók és a magángyűjtők közös akaratából létrejött a Népvi-
seleti Babagyűjtemény, amely a mai napig fontos része a kiállításainknak.
 Az utóbbi évek új elemei a Gazdanap (2011 óta) és a Tájházak Napja (2014 
óta). Pályázathoz kapcsolódóan egy-egy nagyszabású program magtartása is lehe-
tővé vált (Ócsai lakodalmas 2010-ben és 2012-ben; időszaki kiállítások stb.)
 A 2009–2010 között megvalósult TÁMOP. 3.2.8/B-o8 kmr. pályázatnak köszön-
hetően programjaink színvonala tovább emelkedett, amelynek pozitív hatása megmu-
tatkozott a látogatói létszám növekedésben. Ennek keretében jött létre a Múzeumpe-
dagógiai tevékenységek fejlesztése az Ócsai Tájházban, Múzeum mindenkinek címmel.
Közel 4 millió forintot használhattunk fel a programok megvalósítására. Két álta-
lános iskolával kötött szerződés alapján 3–4. osztályos tanulóknak 10 alkalmas te-
matikus foglalkozásra, illetve 5–6. osztályos tanulóknak hon- és népismeret tan-
tárgy keretében 6 alkalmas múzeumpedagógiai óra megtartására kerülhetett sor.  
A pályázat lehetővé tette három kiadvány megvalósulását is, kettő darab munkafü-

Gazdanapi sokadalom, tökfaragás 
(Fotó: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)
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zet a foglalkozásokhoz, illetve a színes ócsai öltöztető baba kiadvány, mely a kicsi 
gyerekeknek nyújtott segítséget a viselet megismerésében. Ugyanebből a pályázat-
ból valósult meg hat családi program és kiállítás (Tücsök ringató – gyerekprogram, 
Népi orvoslás – Dr. Babulka Péter kiállítása, Hajósnépek dicsérete – Kovács Tibor 
gyékénykötő, Szép gyöngyös pártám – Fehér Anna, Festőnövények – Kemendi  
Ágnes kiállítása, Dabas és Térsége Kézműves Egyesület kiállítása).
 2011-ben az igazgatóság egy KMOP-3.3.4/ A-10-2010 es pályázata keretében 
több bemutató helyén a Tájbejárás Budapesten és környékén nevű pályázatából 
kaptunk lehetőséget három nagyrendezvény megtartására, illetve a Harmóniában 
a természetben elnevezésű foglalkozássorozat megvalósítására. Közel 1000 tanuló 
ismerkedhetett a helyi természeti értékekkel és a hozzá kapcsolódó népi építészet-
tel és a néphagyománnyal.
 A programokat 2012-ben tartottuk meg, valamint ugyanerre az évre esett, 
hogy személyemet a Magyarországi Tájházak Szövetsége az Év Tájházvezetője 
címben részesítette.
 A három nagy program egyike volt az 1930-as évek ócsai lakodalmasának felele-
venítése és ehhez a programhoz viseleti ruhák másolatainak elkészítése. Valamint 
„Az átváltozás csodája” – a húsvét ünnepének titka címmel Jókainé Gombosi Beat-
rix és Kemendi Ágnes kézműves alkotók bemutatóval egybekötött kiállítása.

Tájházak Napja, 2016. A „Ruha teszi az embert” című nagyszabású rendezvény pillanatképe 
(Fotó: Dévay Zoltán)
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 2013-ban nem a programok megtartására esett a hangsúly, hanem a már évek 
óta fontos feladatra, a Tájház fő épületének felújítására. Közel 9 millió Ft saját for-
rásból valósította meg az igazgatóság. A felújítás kiterjedt a helyiségek aljzatának 
javítására, a villamos vezetékek cseréjére, külső-belső vakolat cseréjére és meszelés-
re. Hatalmas kihívást jelentett az épületben lévő kiállítás szétbontása, a gyűjtemény 
elhelyezése, illetve a munkálatok közbeni nyitva tartás és a látogatok fogadása. 
Mindez megspékelve egy kis áprilisi havazással…
 2014-től kapcsolódtunk a Tájházak Napja rendezvényhez, mely az elmúlt évek 
egyik kiemelkedő programja. Minden évben színvonalas, nagy merítésű program-
mal készülve, főképpen olyannal, mely nem csak a helyi, hanem akár távolabbi régi-
ók vonzáskörzetéből is elősegítheti a látogatók érkezését. Fő téma a viselet, a textil. 
Akár helyi, akár más gyűjtésből származik is.
 Az elmúlt évek legnagyobb eseménye a 2016. évi, a „Ruha teszi az embert” elne-
vezésű élő viselet bemutató volt, Izsák Zoltán magángyűjteményéből. A program a 
tájház udvarain, az azt körülvevő utcákon, a műemléktemplomban és téren zajlott. 
Sok ember láthatta ezt a színes, sok kísérőprogrammal, zenével, énekkel, mesével 
egybeszőtt katartikus eseményt. A Magyarországi Tájházak Szövetségének Tájhá-
zak napi országos nyitó programjaként is szolgált ez az esemény, jelezve a szakma 
elismerését. A programban együttműködő személyek is tovább emelték az esemény 

Foglalkozás az apraja nagyjával. Tavaszi játékok tanítása, játszása a családi program 
keretében (Fotó: Peer Réka)
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rangját, hisz Navratil Andrea csodá-
latos énekhangja vezette fel a külön-
böző tájegységek viseleteit bemutató 
programelemeket, valamint Agócs 
Gergely és az Aprajka Dudás Trió já-
téka kíséretében vonulhatott a tömeg 
a történelmi Nagy-Magyarország élő 
viselettérképének kialakításához. 
 2014-től átalakulva, programok-
ban bővülve tartjuk az év utolsó nagy 
rendezvényét a Gazdanapot, ahol is 
ócsai és környékbeli gazdálkodók, 
kézművesek vásárral egybekötött be-
mutatkozása zajlik. Természetesen 
sok játék, családi program, játszóudvar 
kézmüveskedés, kóstolók várják a láto-
gatókat. A program egyre több érdek-
lődőt vonz, (közel 1000 fő – a tájház 
befogadó képességében ez soknak szá-
mit) ami már a rendezvény élvezhető-
ségét is megkérdőjelezi.
 Természetesen az éves programajánlóban a tájház és a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
honlapján meghirdetett programokon kívül év közben egyéni látogatóknak, csopor-
toknak tartunk szakvezetést, kézműves foglalkozásokat, valamint biztosítjuk a tájház 
megtekintését folyamatosan hétfő kivételével minden nap. Ezen tennivalók megszer-
vezése és lebonyolítása is sok feladat elé állítja a kevés számú, de lelkes munkatársakat.
 A tájházban megvalósuló rendezvények soha nem tudtak volna létrejönni, ha 
nem segítik kitalálásukat, megvalósulásukat lelkes személyek, csoportok, közössé-
gek, egyesületek helyi és régiós civil szervezetek. A teljesség igénye nélkül a legré-
gebben együttműködő szervezetek közül egy-kettőt megemlítve (Dabas és Térsége 
Kézműves Egyesület, Ócsai Madárvárta, Ócsai Gazdakör, Ócsai Pince Egyesület, 
Ócsai Római Katolikus Plébánia, Ócsai Református Egyházközség, Népdalkör), s 
természetesen a sok Máriák, Zsuzsannák, Ferik, Lacik és valahány név a naptárban. 
Mindenkinek köszönet!!
 Az igazgatóság az elmúlt tíz évben újabb két ingatlant vásárolt az Öregfalu vé-
dett porta együtteséhez, törekedvén arra, hogy a két-beltelkes település rendszert 
megtartva, újabb bemutatóhelyek, kiállítási és kiszolgáló terek, kiszolgáló terek 
biztosítsák a folyamatosan növekvő látogatószámot. Ezen épületek felújítására a 

Túra meseösvény. Gyermek túra a népmese 
világába az intézményi együttműködés 

keretében (Fotó: Peer Réka)
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VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 számú pályázatában van lehetőségünk. Az építkezé-
si munkálatok 2019-ben kezdődnek meg és a tájházegyüttes négy portáját érintik. 
A Népviseleti Babagyűjtemény kiállítása a teljesen újjáépülő „vendégajtós” házban 
kap majd helyet. Az elmúlt években felajánlott eredeti viseletek, hímzések, szövött 
textilneműk is be lesznek mutatva ebben az épületben. A Turjánház egy komoly 
funkcióváltáson esik át a pályázat keretében, amely a látogatók számára élmény-
szerű ismeretszerzési lehetőséget biztosít a szezonalitás kiküszöbölése mellett.  
A további érintett két épületet a látogatók fogadására alakítjuk ki, illetve a Pesti-sík 
tájegység természetvédelmi munkájának és bemutatásának ad helyet. 
 A tájházegyüttesünkben szervezett rendezvényeknek, közösségi eseményeknek, 
kiállításoknak kiemelt szerepük van és lesz a helyi néprajzi értékek és hagyományok 
hosszútávú megőrzésében, valamint az elmúlt évszázadok népi életmódjához kötő-
dő megmaradt értékek bemutatásában. Ezek mellett hangsúlyos számunkra, hogy 
a tárgykészítő foglalkozások lehetőséget adnak a hagyományos paraszti szemlélet 
és eszközhasználat sokoldalúságának bemutatására. Egyik, a témához kapcsoló-
dó új, élményközpontú foglalkozásunk, a magyar népmese és a természetismeret 
összekovácsolásával létrejött a „Meseösvény” című program. Ez tovább erősíti 
együttműködési lehetőségeinket a helyi és környékbeli oktatási intézményekkel.  

Ócsai lakodalmas, 2010. Nagyszabású lakodalmas rendezvény 
(Fotó: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)
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Nagy öröm együttműködni a régió más tájházaival a Tájházak kerékpárnyeregből 
című program mentén, amely a kooperációra helyezi a hangsúlyt a versengés he-
lyett. Ez a program az idei évben harmadik alkalommal valósult meg, önszervező-
dő módon, bevont új civil partnereket és színesítette a Tájházak Napjához kötődő 
programkínálatot. 
 2008 óta folyamatosan növekvő látogatói létszámot ért el tájházunk, 2017-ben 
már meghaladva a 10.000 látogatót. Ez részben köszönhető az éves programfüzet 
rendszeres megjelenésének, amelyre forrást fenntartónk, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság biztosított. A fejlődő internetes felületek további kommunikációs 
lehetőségeket biztosítottak, így weboldalakon keresztül is elérhetővé vált bemuta-
tóhelyünk és programjaink. 2016-ban a Facebook oldalán indítottuk meg közösség 
formájában felületünket, amely mára megközelítőleg 2000 fős követői bázist jelent. 
További kommunikációs eszközünk az online világban az ocsaitajhaz.blog.hu, amely 
2017. év eleji indulása óta több, mint 10 000 látogatót fogadott. Az itt megjelenő 
ajánlók mellett élménybeszámolók, fotóriportok mutatják be a tájház és a terület 
mindennapjait. Ezek érezhetően pozitív eredményeket hoznak az Ócsai Tájház – és 
kicsit nagyobb területben gondolkozva – az ócsai Öregfalu turisztikai fejlődésében. 

Verbőczi Gyuláné és Kormos Rebeka

Élet az öregfaluban. Kenyérsütés a zsellérporta kemencéjében 
(Fotó: Mészáros Gábor)
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Az Év Tájháza, 2007.
Szlovák Tájház Kiskőrös

Kiskőrös város 1977 óta működteti a 
Szlovák Tájházat. 1998 áprilisa óta új 
struktúrába tartozik az intézmény, ak-
kor kapcsolta össze az önkormányzat 
a muzeális létesítményeit. Egy költség-
vetésből működik a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum, a tájház, valamint a 
város korábbi képtára. Ez a tematikai 
többféleség lehetőséget jelentett az 
együttes gondolkodásra és a különbö-
ző területek fejlesztésére. Egyre gya-
koribbá és szisztematikusabbá váltak 
a múzeumpedagógiai foglalkozások. 
Valószínűleg ennek és a rendezett kiál-
lításnak köszönhetően ítélte oda a szak-
mai zsűri 2007-ben Az Év Tájháza dí-
jat. A tájház portája alkalmas arra, hogy 
közösségi színtérré váljon, kézműves 
udvarok és nagyobb rendezvények 
egyaránt elférnek rajta. Jó lehetőséget 
biztosít arra, hogy különféle generáci-
ók szinte történelmi környezetben találkozzanak egymással. A városlakók szeretik a 
hagyományőrző rendezvényeket, hiszen azokon megelevenedik a múltjuk, sokszor 
órákig tartó beszélgetéseket indít el az emlékezés. Az oktatási intézmények a tanterve-
ikben előforduló népismereti témákat szívesen dolgozzák fel tájházi környezetben. 
 Az intézményekkel együttműködési keretmegállapodásunk van, ennek köszön-
hetően közös programokat is szervezünk. Ilyenek például a művészeti iskola grafi-
kai csoportjának foglalkozásai a tájház udvarán. Megismerik a ma már használaton 
kívüli néprajzi tárgyakat, és amelyik a legjobban tetszik nekik, azt lerajzolják. Ilyen 
közös program az évente ismétlődő középiskolai gólyanap is, vagy az általános isko-
lások részére szervezett helytörténeti vetélkedő. Tájházunk a Tájházszövetség tag-
ja, nyitott minden szakmai rendezvény befogadására, amihez az infrastrukturális 
adottságai megfelelnek. A szlovák nemzetiségi kapcsolódási pontokat is felszínen 
tartja, megbízhatóan jó a kapcsolata a helyi hagyományőrző csoporttal. Számon 
tartják a Szlovák Tájházak Szövetségében is, bár a fent említett intézményi sokszí-

A kiskőrösi Szlovák Tájház 
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A 40 éves tájház ünnepén 
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nűség és az alacsony dolgozói létszám miatt nagyon beszorultak a szakmai találko-
zókon való részvételeink lehetőségei.
 Az intézmény fejlesztése kizárólag pályázati forrásokból valósulhat meg, az 
önkormányzat önkéntes feladatként 1998 óta biztosítja a költségvetésben a műkö-
dést, ami a kisebb karbantartásokat még fedezi. 
 A kapott díj óta foglalkoztatót alakítottunk ki, folyamatban van az állományvé-
delmi eszközök beszerzése is. A legjelentősebb fejlesztés, ami a Kubinyi Ágoston 
Program támogatásából valósult meg, a néprajzi látványraktár és állandó kiállítás. 
Ebben a helyiségben is van egy 16 fő befogadására alkalmas múzeumpedagógiai 
foglalkoztató. Itt a pedagógusokkal előre egyeztetett témában zajlanak a foglalkozá-
sok, ezeket olykor maguk a tanárok tartják.
 Az intézmény szerkezete a kisvárosi igényeknek kiválóan megfelel, hiszen gyak-
ran egymásba érnek a programok a tematikájuk szerint, és nagyon sokszor épülnek 
fel úgy a rendezvényeink, hogy az intézmény több egységét is bevonjuk egy-egy 
alkalmas helyszínül. Változatos is a program, kis mozgás is összeköti a rendezvényt, 
miközben a résztvevők is beszélgethetnek/ismerkedhetnek egymással és a várossal 
is. A Szlovák Tájházak első találkozóját Kiskőrösön szervezték, most, 2018. április 
14-én ismét itt valósult meg a konferenciájuk/konferenciánk.

Foglalkozás a látványtárban
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 Múzeumunk előre kidolgozott programcsomagokat nem kínál, nincsen rá hu-
mán kapacitásunk, de előre bejelentett csoportokra egyeztetett igény szerint min-
dig megtaláljuk a megoldást.   
 A pályázatokat a tájházra értelmezni nehéz lenne, mert sokszor van úgy, hogy 
valamelyik szakterület pályázhat, illetve a felhasználás az egész intézményre vonat-
kozik. Az intézmény nyújtja be, és a tájházra fordítjuk, pl. néprajzi látványtár.

A múzeumi megvalósításra benyújtott és nyertes pályázatok 2008–2015 között

 A tájháznak, mint az intézmény egyik színfoltjának része volt abban, hogy mú-
zeumunk kétszer nyerte el „Az Év Múzeuma” díjat, kapott „Vendégbarát” elismerést 
és a Petőfi-kultusz ápolásáért Magyar Örökség Díj elismerésben is  részesültünk.  
A tájház önmagáért „Az Év Tájháza” díjat kapta.

Kispálné dr. Lucza Ilona
múzeumigazgató

pályázat benyújtó elnyert összeg
2008. A mi programunk intézmény 700.000
2008. A mi házunk intézmény 1.000.000
2009. Vendégváró tájházak intézmény 1.400.000
2009. Petőfi-évforduló intézmény 300.000
2009. irodalmi emlékházak intézmény technikai eszközök

2010.
nemzeti 
romantika,polgárosodás

intézmény 800.000

2010. alfa szakminisztérium önkormányzat 10.000.000
2011. év múzeuma intézmény 400.000
2012. irodalmi programok intézmény 300.000
2012. TÁMOP- 3.2.3/A-11/1 önkormányzat 28. 026.000
2014. olvasás éve intézmény 1.700.000
2014. Kubinyi pályázat önkormányzat 4.000.000

2014. működési tám.
önk. nyújtotta be, nagy részét 
támogatásként be is építette 
saját költségvetésébe

9.500.000

2015. Kubinyi pályázat
önkorm. feladatra képzőműv. 
tömörraktár

8.000.000

2015. Szakmai támogatás 7.000.000

2017.
Kubinyi kiállítás-elő-
készítés állományvé-
delem

önkormányzat, 
feladatmeghatározással

9.000.000
3.189.000
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Az Év Tájháza, 2009. 
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájház 

Cím: 2330 Dunaharaszti, Zöldfa u. 39.
E-mail: heimatlandharast@svabhaz.hu
Web: www.svabhaz.hu
Facebook: www.facebook.com/svabtajhaz
Instagram: www.instagram.com/dh.tajhaz/
Tárlatvezető: Wágner Nusi néni +36 30 70 253 6116

A Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájház 2009-ben kapta meg az Év Tájháza  
címet, melyet a Sóstói Múzeumfaluban vehettünk át.
 A tájházat a Heimatland Harast Hagyományörző Alapítvány működteti.
 Az alapítványt öt vállalkozó (Wágner László elnök, Gerber Ferenc, Gyarmati 
Attila, Kaltenecker József, Kreisz Antal) hozta létre Ambrus Jakab alapító tag rész-
vételével. Az alapítványunkban és a mellette 2010-ben megnyert Dunaharaszti Né-
met Önkormányzatban végzett munkába belefáradt három tagunk, így ők (Wágner 
László, Kaltenecker József, Kreisz Antal) 2015-ben kiléptek, de továbbra is aktív 
támogatói szövetségünknek. Helyükre eddigi aktivistáink közül választottunk  
tagokat, név szerint: Gyarmatiné Mannheim Anita, Mannheim Júlia, Mannheim 
János, Mannheim Zsolt, Újszásziné Kozma Magdolna, Újszászi Ferenc, Nagy  
Dávid, Wágner Tímea, Wágner Flóra. Az elnöki tisztséget Gyarmati Attila vette át.
Elérhetősége: Tel: +36 30 900 1843 
E-mail: gy.anita123@gmail.com

 A tájház legnagyobb értéke, hogy folyamatos programokban nemcsak a helyiek 
fordulnak meg, hanem a szomszédos és távolabbi településekről, illetve Budapest 
szinte összes kerületéből jönnek iskolások, nyugdíjas csoportok, baráti társaságok 
és egyéni látogatók. A három helyi iskola és öt óvoda mindegyik csoportja meg-
fordul évente egyszer nálunk, sőt a testvérvárosunk, és a gimnáziumunk testvér-
csoportjai (olaszok, finnek, szlovénok) részére is szervezünk programot idelátoga-
tásuk idején.
 A rendezvényeinket a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat cso-
portjaival együtt szervezzük, ahol a helyi civil szervezetek mellett környékbeli és 
távolabbi német önkormányzatok is meghívást kapnak. A helyi óvodák és iskolák 
növendékeinek fellépése alkalmával a tájházhoz vonzza a családok többi tagját is.  
Egy-egy ilyen alkalommal a csoportok és nézők között ismeretség alakul ki és ezért 
egyre többen jönnek el hozzánk.
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 Az elmúlt években helyreállításokat végeztünk néhány kiállítási darabon, de 
nem volt állagmegóvás az épületen és a tetőn, amire mindenképpen szeretnénk pá-
lyázni a közeljövőben.
 Az általános iskolákban és óvodákban az ünnepekhez kapcsolódva kiállításo-
kat szervezünk, valamint a honismereti órák keretében az osztályok meglátogatják 
múzeumunkat, mert beépítik a tananyagba. A nyári hónapokban udvarunkon és 
rendezvénysátorunkban kézműves- és német nemzetiségi tánctáborok kerülnek 
szervezésre (ez évben 6 héten keresztül) helyi pedagógusok segítségével, amikor 
a gyerekek megismerkednek a tájház kiállítási darabjaival és történetükkel Wágner  
Nusi érdekfeszítő előadásában.
 Tájházunk kapcsolódik az egyházi és városi rendezvényekhez, a helyi intéz-
ményekkel és szervezetekkel együttműködik. Húsvétkor többféle kézműves fog-
lakozás, sorjáték és locsolóvers versenyen vesznek részt a gyerekek és nyuszit is 

A Dunaharaszti Tájház az Év Tájháza címet hirdető táblával 
(Fotó: Heimatland Harast Alapítvány, Mannheim Zsolt)
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simogathatnak. Az advent három hétvégéjén helyi kórusok és zenekarok, óvo-
dás- és iskoláscsoportok előadásai teszik színessé a feldíszített tájházunkat , mely-
nek udvarán kézműves kirakodóvásárt tartunk. A Dunaharaszti várossá válásának 
ünnepségsorozata a tájházunkból indul (szeptember közepén) a szőlő szürete-
lésével és feldolgozásának bemutatásával, a végén borkóstolóval. Ezután lovas 
kocsikra szállunk, és az egyes megállóhelyeken műsort adva a városközpontba 
szállítjuk vendégeinket az ünnepségre. Augusztus 20-án a kenyérszentelés és a 
helyi tánccsoportok bemutatói után polkapartit tartunk, melyre sokan jönnek el. 
Természetesen a legnagyobb ünnepünk a tájház születésnapja (június második 
szombatján van), melyet hol tutajos felvonulással (a dunamenti svábok így ér-
keztek új hazájukba), hol gasztrofesztivállal ünnepelünk meg, melyen kézműves 
kirakodóvásár, népi gyerekjátszótér, színvonalas fellépések szórakoztatják a több 
mint ezer idelátogatót. Ezen kívül – már 10 éve minden november utolsó szom-
batján – hagyományőrző disznóvágást rendezünk a helyi és két vendég német 
önkormányzat (Taksony, Vecsés, Újhartyán, Dunabogdány, Soroksár…) részvé-
telével, ahol az egész napos munka után az elkészült hurkát, kolbászt, töpörtyűt, 
felszolgáljuk az esti bálon.
 Úgy gondolom, a tájházunk évi több mint 4000 fős látogatottsága az elmúlt 
évek munkájának gyümölcse. Elérhetőek vagyunk a helyi újságban, megjelenünk 
hétről hétre a helyi Kisduna TV-ben, sőt 2016-ban a Nemzetiségek Napja kere-
tében a műsor nagy részét nálunk forgatta a Duna TV. Forgatott tájházunkban 
a TV2, meghívtak és népszerűsítettük tájházunkat az RTL reggeli műsorában. 
Szinte minden internetes közösségi portálon hirdetjük magunkat és sokan kö-
vetik posztjainkat (facebook oldalunk 2200 feletti). Folyamatos programjainkat 
kicsik és nagyok, helyiek és távolabbi régiók lakosai is látogatják. Remélem Önt 
is vendégül láthatjuk!

Gyarmati Attila
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Gasztrofesztivál a Dunaharaszti Tájházban
(Fotó: Heimatland Harast Alapítvány, Mannheim Zsolt)

Borünnepi díszben a Dunaharaszti Tájház
(Fotó: Heimatland Harast Alapítvány, Mannheim Zsolt)
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Az Év Tájházvezetője, 2009.
Balogh Imréné, a Bátai Tájház vezetője

A díj átvétele óta eltelt időszakról „Az Év Tájháza 2005. Bátai Tájház” fejezetben 
(10-17. oldal) olvashatunk.

Az Év Tájháza, 2010.
Csökmői Tájház

Tulajdonos: Nagy Tiborné Kádár Irén
Fenntartó: Csökmői Hagyományőrző Egyesület
Elnök: Nagy Tibor
Tájházvezető: Nagy Tibor 
Cím: 4145 Csökmő, Alkotmány út 1. 
Elérhetőségek:
e-mail: tajhazcsokmo@citromail.hu
Nagy Tibor 06308137855
Nagy Tiborné 06308639181

A Csökmői Tájház legnagyobb értéke maga az épület, amely a tulajdonos, Nagy 
Tiborné Kádár Irén tulajdonába örökségként került. A berendezése 50%-ban ere-
deti, 50%-ban Csökmő település lakói adományozták. A tájházat 2005-ös alapítása 
óta sajátunkként gondozzuk, ápoljuk.
 Tulajdonosként és működtetőként törekszünk a helyi értékek mentésére, az elmúlt 
idők életmódjának, hagyományainak és szokásainak a felkutatására és bemutatására. 
 A tájház három helyiségből álló állandó kiállításában 2010 óta kisebb változtatás 
történt. Az egyik szoba és a konyha döngölt agyagpadlójának felújítása 2010-ben, az 
istálló újraépítése 2016–17-ben valósult meg. Felújítottuk, illetve részben újraépítettük 
a melléképületet, a disznóólat, és új funkcióval láttuk el, továbbá felújítottuk az elektro-
mos hálózatot. E fejlesztéseknek köszönhetően 30%-kal növekedett a látogatók száma. 
 A helyi iskolával, óvodával rendszeres az együttműködésünk, honismereti és 
kézműves foglalkozások, vándorkiállítások teszik a gyerekek számára érdekessé a 
portán eltöltött időt. 2017-től a Tanoda Program egyik helyszíneként a Csökmői 
Tájház segíti az iskoláskorú gyerekeket. 
 A Csökmői Hagyományőrző Egyesület minden év elején éves programtervet 
készít, amelyet a jeles napokhoz és a település ünnepéhez alakítunk.
 Az éves programjaink összeállításánál figyelembe vesszük a település igényeit is. He-
lyet biztosítunk családi rendezvényeknek, osztálytalálkozóknak, a helyi vadásztársaság 
összejövetelének, az Idősek Gondozási Központja által szervezett programoknak.
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 2008-ban létrehoztuk a tajhazcsokmo.eoldal.hu honlapot és 2015-ben a Csökmői 
Tájház facebook oldalt. A havonta megjelenő Mozaik c. helyi újságban rendszeresen 
közöljük plakátjainkat, programterveinket.
Pályázatok:
2013. LEADER Vidéki Örökségmegőrzés pályázat: 14.575.343 Ft
Önkormányzattól bérelt épület felújítása.
2015. Önkormányzatok, civil szervezetek számára kiírt pályázat: 287.600 Ft
2016. NEA Működési pályázat: 250.000 Ft
2017. NEA Működési pályázat: 200.000 Ft
2017. Önkormányzatok, civil szervezetek számára kiírt pályázat: 150.000 Ft
2017. NKA Halmos Béla Alapítvány: 1.200.000 Ft

Egyéb eredmények:
2014-ben a település legrégebbi épületében létrehoztunk egy településtörténeti ki-
állítást:
1. terem: néprajzi kiállítás 
2. terem: I. és II. világháborús csökmői katonai kiállítás
3. terem: Sárréti népzenei tár (Bencze Lászlóné dr. Mező Judit az 1970-es években 

Sárréten gyűjtött anyaga)
4. terem: Sárréti kézműveseket bemutató kiállítás

A Csökmői Tájház (Fotó: Nagy Tibor)
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Az Év Tájházvezetője, 2010.
Juhász László, a Mezőcsáti Tájház tulajdonosa és vezetője

2008-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati támogatásával a tájház 
épülete megújult, az egykori kamrát funkcióbővítéssel foglalkoztató térré alakítottuk 
(iskolabútorokkal rendeztük be, audió-vizuális eszközökkel szereltük fel). Ugyan-
ezen pályázattal a vizesblokk kialakítását is megoldottuk egy melléképületben.
 Összeállítottunk egy korcsoportokhoz illeszkedő oktatóprogramot a városunk 
történetéről, néprajzáról, amelyet felkínáltunk az iskoláink diákjainak.  A foglalko-
zásainkhoz múzeumi archív gyűjtések és terepi fotók bőséges szemléltetőanyagá-
ból válogattunk. Kézműves foglalkozásainkhoz szükséges anyagokat, eszközöket is 
beszereztünk. 
 Az eltelt tíz év alatt nem találtunk pályázati lehetőséget sem a fenntartáshoz, 
sem a működéshez. A Kubinyi Ágoston Program nem támogat magántulajdonban 
levő tájházakat. Az épület karbantartását saját munkával, saját költséggel végeztük. 
A tető nádazásának felverése és az utcai kerítés, kapu cseréje nagyon nagy összegű, 
önerős beruházással történt meg 2014-ben.
 A tájház a városunk és a környékünk (járás) egyetlen műemléki védettségű népi 
épülete, múzeuma, idegenforgalmi látványossága jelentős. Az elmúlt évben, 2017-
ben a helyi önkormányzat pályázatán 180 000 Ft támogatást kaptunk, amit műkö-
désre használhattunk fel.
 Legnagyobb létszámú közösségi rendezvénye a tájháznak a hagyományőrző 
Csáti Menyegző, amelyet egy alapítvánnyal közösen rendezünk. A rendezvény leg-
színesebb epizódja a menyasszony öltöztetés, majd a kikérés és az egybekelők tán-
cos búcsúztatása, melyek a házban és a környezetében zajlanak. 
 A Mezőcsáti Tájház 2014-től része a város települési értéktárának. A város és a 
járás egyetlen múzeumi intézményeként fontos kulturális és oktatási funkciót telje-
sít, tevékenységében a diákprogramok hangsúlyozódnak. Közösségi rendezvények 
helyszíne, a környék szegényes turisztikai kínálatának fontos eleme. Tárgyi-, archív 
képi- és írott dokumentum gyűjteménye a város számára fontos emlékeket őriz.
 Az oktató programjaink szervezéséhez rendszeresen konzultálunk az iskolákkal.
 A turisták nagy része a Tisza-tó közelsége miatt kapcsolt programként látogat 
el hozzánk. A szép belsőterű református templomunkat ajánljuk a vendégeinknek, 
ahogy ők is így tesznek a tájház ajánlásával. 
 A közelünkben egy család panzióépítésbe kezdett, a majdan ott megszállók a mi 
vendégeink is lehetnek.
 Bízunk a sikeres együttműködésben!

Juhász László
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A Mezőcsáti Tájház megújult utcai kapuja, kerítése (Fotó: Juhász László, 2015.)

A tisztaszoba (Fotó: Juhász László, 2013.)
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A kamra, mint foglalkoztató tér (Fotó: Juhász László, 2015.)

A Csáti Menyegző – a felöltöztetett menyasszony (Fotó: Juhász László, 2016.)
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Az Év Tájházvezetője, 2011.
Horváth Attiláné, a Fertőszéplaki Tájház vezetője (2011-ig)

2011 szeptemberétől más munkakörben tevékenykedtem, így leginkább a 2007-
2011 közötti időszakra tudok támaszkodni. A rendkívül sokrétű munka, amit eb-
ben az időszakban végeztünk, talán így is szolgál tanulságokkal. Jó példa ez arra, 
hogy egy lelkes közösség mennyi mindent tud tenni örökségünk megőrzéséért.
 2007-ben a Fertőszéplaki Tájházak talán egyedülálló módon egy középiskola 
működtetésébe kerültek. A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola – különösen a Fer-
tő-táj világörökségi címének elnyerése után – küldetésként vállalta a táj értékeinek 
megőrzését, megismertetését. Világörökség tantárgy tanítása kezdődött az iskolában, 
melyhez jól illeszkedett a hagyományőrzés, a tájházi tevékenység. Az iskola képzési 
profilja szintén segítette a tájház működését, hiszen kertész, panziós, falusi vendéglátó 
és magyar-osztrák közgazdasági képzéssel is rendelkeztünk. Ebben az időben igazga-
tó- helyettesként dolgoztam az iskolában és a tájházak is hozzám tartoztak. Tehát nem 
klasszikus értelemben voltam a tájház vezetője.
 Nagy lelkesedéssel láttunk munkához. 
 Az országos jelentőségű műemlék együttes új lehetőséget, egyben kihívást je-
lentett számunkra. Célunk egy olyan oktató múzeum létrehozása volt, mely a múlt 
tárgyainak, épületeinek bemutatása, a változatos programok, rendezvények, tanfo-
lyamok, múzeumi foglalkozások által segíti az épített és kulturális örökség megőr-
zését, a népi hagyományok, mesterségek ápolását. 
 Mindezek megvalósításához számtalan fejlesztést hajtottunk végre pályázatok 
segítségével. Ennyi év távlatából már nem vállalkozom arra, hogy ezeket tételesen 
felsoroljam.
Néhány, a teljesség igénye nélkül:
– A „Vendégváró tájházak” pályázat segítségével konzerváltuk a kiállított tárgya-

kat, fejlesztettük a tájház honlapját
– TIOP-1.2.2-08/1 pályázatból hat új foglalkoztató teret alakítottunk ki és eszkö-

zöket szereztünk be
– A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával múzeumpedagógiai füzeteket készí-

tettünk 
– A Nagy Kultúra pályázat kapcsán sok általános és középiskolai osztály vett részt 

foglalkozásainkon és ismerkedett a házakkal
 További komoly eredményt jelentett, hogy a TÁMOP 3.1.4.-pályázat keretében 
egyre több intézmény vásárolt meg tőlünk „Jó gyakorlatokat”. A megújult ház he-
lyet biztosít a műhelymunkáknak, hospitálásoknak is.
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 Az országosan ismert és jelentős műemlék együttest felébresztettük mély álmá-
ból. Diák idegenvezetőink fogadták a látogatókat és vezették a csoportokat magyar 
és német nyelven. A világörökség képzésben résztvevő osztályok érdeklődő tanulói 
idegenvezető képzésben részesültek. Naposi szolgálat és nyári munka keretében te-
vékenykedhettek a tájházaknál, s részt vehettek a múzeumpedagógiai programok 
lebonyolításában is. 
 A mezőgazdasági eszközök átrendezése lehetővé tette az egyik pajta felszabadí-
tását, melyet burkolattal láttunk el, így ma rendezvénypajtaként működik. A pajták 
mögött létrehoztunk egy zöldségeket, fűszer- és gyógynövényeket bemutató ker-
tet, mely a kertészeti képzés gyakorlati helyszínéül is szolgált. 
 A jeles napok rendezvényei egyre több érdeklődőt vonzottak a házakhoz, melyet 
igazi közösségformáló intézménnyé tettünk. Múzeumpedagógiai foglalkozásainkon 
sok általános iskolai és óvodai csoport vett részt nagy örömmel. A látogatók kisebb 
ajándéktárgyakat, kézműves termékeket, növényeket, kiadványokat is vásárolhattak. 
 Az intézmény múzeumpedagógiai programjainak lebonyolításához további 
helyszínekre és eszközök beszerzésére volt szükség. A volt gondnoki lakásban há-
rom oktató terem és egy foglalkoztató népi konyha létesült kemencével, főzésre 
alkalmas tűzhellyel. Az egyik üres pajta épületében még egy csuhézó és a korongo-
zó foglalkoztató műhelyt sikerült kialakítani. A pajtában eltolható „paraván” falak 

A foglalkoztató pajta
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Foglalkozás a tökfesztiválon

Felemelő század – Kossuth címer készítése
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révén a terek tetszőlegesen alakíthatóvá váltak. Szintén a pajtában, a galéria részben 
egy kiállító tér is létre jött, ahol az elkészített kézműves remekek bemutatására nyílt 
lehetőség. 
 A foglalkoztató terek interaktív táblákkal való felszerelése lehetővé teszi a leg-
modernebb szemléltetést, a foglalkozásokon résztvevők magas szintű oktatását.
 Ugyancsak ez az épület adott helyet „A felemelő század – Nemzeti romantika 
és polgári felemelkedés a XIX. századi Magyarországon” című vándorkiállításnak, 
melyet foglalkozásokkal egészítettünk ki.
 Az infrastrukturális fejlesztések után lehetőség nyílt változatos programok, ren-
dezvények, kiállítások megszervezésére.

Gazdag múzeumpedagógiai programot kínáltunk foglalkoztató füzettel a követke-
ző témakörökben:
Élettér – szobabelső a 19–20. században
 A szoba bútorainak bemutatása, gyermekek helye a lakásban. Gyermekjáté-
kok. Az ágyak és az elrendezés változása. Különleges ágyak. Az ágynemű, az ágy 
bevetése. Régi gyermekjátékok készítése, kipróbálása.

Iskolatörténeti kiállítás 



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

42

Élettér – a konyha változása a 19–20. században
 Fűtési megoldások a konyhában (a füstös konyhától a sparheltig). Kenyérsütés, 
tárolás eszközei. A főzés és tárolás edényei.Az ételhordás eszközei. Népi ételek, re-
ceptek. Egy régi étel elkészítése, kóstolása.
Mezőgazdasági eszközök a 19–20. században
 Őseink földművelése. Gabonaismeret. A földművelés eszközei, néhány eszköz 
kipróbálása. Aratási szokások az Esterházy uradalomban.
Jeles napi rendezvények 
 Rendezvényeink között szerepelt a húsvétvárás, pünkösdölés, Szent Iván-napi 
mulatság, Péter Pál-napi aratóünnep, tökfesztivál, Világörökség nap.
 Állandó helyszíne volt a ház a világörökségi projekt munkáknak, helyet ad-
tunk tanfolyamoknak, nyári tábornak is. Szerveztünk regionális és országos táj-
ház találkozót.
 Több tematikus kiállítást is készítettünk, mely egy-egy téma keretében az 
egész Fertő-tájat felölelte. Iskolatörténeti kiállításunk a Fertő menti iskoláknak 
állított emléket.
 Egy másik kiállítás keretében a térség népi viseleteivel ismerkedhettek a láto-
gatók.
 Kézműves foglalkozásaink között szerepelt: a szövés növényi nyersanyagokból, 
bőrözés, fazekasság, fafaragás. Mindezekhez foglalkoztató füzetek is készültek.
 Feladataink elvégzéséhez rendkívül sok segítséget, szakmai tanácsot kaptunk a 
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársaitól.
 Különösen nagy segítséget jelentett számomra az első Tájházi Akadémián való 
részvétel, ahol önzetlenül és nagy szeretettel adták át komoly szaktudásukat a Skan-
zen szakemberei. Munkámat soha nem egyedül, hanem egy támogató iskolai kö-
zösségben, kollégáimmal együtt végeztem. Az elismerés őket is illeti.
 Feladataim másfelé sodortak, de a Fertőszéplaki Tájházakért végzett munkára 
mindig szívesen emlékezem.

Horváth Attiláné
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Az Év Tájháza, 2012.
Nagymányoki Német Nemzetiségi Tájház 

A tájház fenntartója, működtetője: Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat 
Tájház címe: 7355 Nagymányok, Vörösmarty utca 24.
Tájházvezető: Stallenberger József
Elárhetőségek: +36-20-250-8485
e-mail: stalijozsi3@gmail.com
www.nagymanyokitajhaz.hu

A látogatók számára a kiállítási anyag életszerűen, az 1930-as évek sváb stílusában 
van berendezve. Valamennyi tárgy nem csak megtekinthető, hanem kézbe is vehe-
tő (ha az állapota engedi), akár ki is próbálható, például gyermekjátékok, néhány 
ruha, háztartási eszközök.
 Minden tárgyunk helyi eredetű, a lakosság adományaiból, a nemzetiségi hagyo-
mányőrző csoport gyűjtéséből származik.

A tájház megnyitása
(Fotó: Stallenberger József, 2008.)
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A tornác búcsús dekorációja (Fotó: Stallenberger József, 2016.)

Búcsú és szüreti fesztivál (Fotó: Stallenberger József, 2015.)
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 A tájházat nem csak kiállítóhelyként, hanem közösségi térként is használjuk pl. 
iskolások szabadidős programjai, táborok helyszíne, civil szervezetek programjai-
nak helye, külföldi vendégek fogadása, stb.
 A helyi közművelődési központtal, az óvodával és az általános iskolával, a közel-
múltban alakult székely házzal, valamint a civil szervezetekkel egyeztetve alakítjuk 
ki a település közös éves programtervét. Így a települési szintű és a térségre is ható 
nagyrendezvények egymással összehangolva, szerves egységet alkotva valósulnak 
meg. Igyekszünk a tájházban lehetőséget teremteni a felmerülő új ötletek, közmű-
velődési igények megvalósításához.
 A fenntartó nemzetiségi önkormányzat a saját költségvetési lehetőségei szerint 
igyekszik mindent megtenni a gyűjtemény biztonsága és állományvédelme érde-
kében (érintés- és tűzvédelem, biztonsági zárak, riasztó rendszer, mozgásérzékelő 
lámpák, páraelszívó, rendszeres karbantartás). 2012 óta az épület külső meszelése, 
részleges mázolása, vakolat javítása valósult meg. A szekszárdi megyei múzeummal 
kötött megállapodás alapján a tájház néprajzi muzeológiai felügyeletét, leltározását 
a megyei múzeum szakemberei látják el.
 Mivel a tájház vezetője főállásban az iskola pedagógusa (intézményvezető- 
helyettesi beosztásban) – az együttműködés mindkét fél számára kielégítően mű-
ködik. Az iskolából a tájház kb. 5 perces sétával érhető el, így nincs akadálya bár-
mely tanórán a tájházi lehetőségek kihasználásának (honismeret, német nemzeti-
ségi nyelvoktatás, technika, történelem) és tanórán kívüli programokon (projektek, 
szabadidős játékok az udvaron, vetélkedők) egyaránt.
 A tájházvezető mesterpedagógusi minősítésének szakmai programja (komplex 
környezeti nevelés) is szorosan kötődik a tájházhoz: a természet- és környezetvé-
delmi, honismereti, településtörténeti ismeretek komplex elsajátításával szeretne 
követendő példát mutatni az iskoláknak.
A tájház nagyobb lélegzetű saját rendezvényei:
– áprilisban az évindító Tájházak Napja (általában iskolásoknak kínált kézműves fog-

lalkozások) 
– júniusban a Múzeumok Éjszakája (felnőtteknek zenés, énekes program, időszaki 

kiállítás megnyitó, padlás látogatás) 
– júniusban a nemzetiségi hagyományőrző tábor fő helyszíne a tájház
– szeptemberben a búcsú és a szüreti fesztivál programjának egyik helyszíne a tájház
– decemberben karácsonyváró adventi program (betlehemes, közös ének és áhítat).
 A tájház látogatóinak egyedi igény szerint kézműves foglalkozást (fonás, neme-
zelés, kosárfonás, madzagszövés, stb.), akár a tájház megtekintésén túl települési 
sétát és bemutatót is szoktunk kínálni. Szívesen elkísérjük vendégeinket a székely 
házba és a bányászati kiállításra.
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Óvodások játéka az udvaron (Fotó: Stallenberger József, 2014.)

Hadikfalvi Andrea keramikus időszaki kiállítása (Fotó: Stallenberger József, 2015.)
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 Egyelőre még kihasználatlan további lehetőségeink vannak a tájház bekapcsolá-
sával a Mecsek turisztikai életébe. A tájház jó kiinduló – vagy célállomása lehetne a 
különböző mecseki és völgységi turisztikai programoknak.
 A közelmúltban országos média felületeken is megjelenhettünk. A Duna-TV tele-
püléseket bemutató rövid reklámfilmjének lehettünk helyszíne, ezen kívü az Íz-őrzők 
gasztronómiai műsor nagymányoki sváb konyhai felvételei is a tájházban készültek.
 Az elmúlt években informatikai fejlesztések is történtek: számítógépet és 
projektort vásároltunk a tájházba. Saját honlapot indítottunk, ezen a tájház elérhe-
tősége és bemutatása mellett a környező települések néprajzi, régészeti látnivalói 
is megtalálhatók, valamint felületet biztosítottunk a kisebb helytörténeti munkák 
közzétételére is.
 A tájházi gyűjtemény mai épületbe költözése óta (2008) az idei évben lesznek a 
legjelentősebb változások.
 Már évek óta felmerült az igény a közösségi térként használt fészer bővítésére. 
Ezért a nemzetiségi önkormányzat a saját költségvetéséből (évek óta történő taka-
rékoskodással) körülbelül 16 négyzetméterrel bővíteni fogja a fészer épületét, és 
egy hagyományos sváb kemencével, tűzhellyel sütési-főzési lehetőséget alakít ki.  
A beruházás költségei körülbelül 3 millió Ft-ot tesznek ki. A munkálatok 2018 nya-
rán fognak megvalósulni.
 Az idei évben nemzetiségi, muzeális intézményfenntartói támogatásban ré-
szesítette tájházunkat az EMMI Nemzetiségi Főosztálya. A tájház üzemeltetésére, 
működtetésére fordítható összegből meg fog valósulni a gyűjtemény gázos rovarir-
tása, a fa- és fémtárgyak felületi állományvédelme, az utcafronti drótkerítés cseréje 
léckerítésre, teljes külső kerítés és nyílászáró mázolás, raktározó polcrendszer kiala-
kítása a padláson, foglalkoztató játékok készítése, valamint kisebb eszközpótlások 
és vásárlások. A felsorolt tennivalókra 3 millió Ft támogatásban részesült a tájházat 
fenntartó nemzetiségi önkormányzat.

Stallenberger József
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Az Év Tájházvezetője, 2012.
Verbőczi Gyuláné, az Ócsai Tájház vezetője

A díj átvétele óta eltelt időszakról „Az Év Tájháza 2006. Ócsai Tájház” fejezetben 
(17-24. oldal) olvashatunk.

Az Év Tájháza, 2013.
Cigándi Falumúzeum

A Bodrogközi Múzeumporta vezetője 2016. január 1-től Szabóné Horváth Eszter
Elérhetőségek:
bodrogkozimuzeumporta@gmail.com
www.muzeumporta.hu
+36 20 2384005
+36 20 5197200

A Bodrogközi Múzeumporta jogelődje a 2000 óta működő Cigándi Falumúzeum, 
ami egyike a leggazdagabb gyűjteménnyel rendelkező és a leglátványosabb tájhá-
zaknak. A gazdag látnivalót és a sokféle, változatos programot kínáló intézmény 
eredményes munkáját 2013-ban Az Év Tájháza címmel ismerték el. 
 A tájház fenntartója Cigánd Város Önkormányzata. A tájház berendezése folyama-
tosan gyarapodott, az új szerzemények reprezentatív tárgyai bekerültek a kiállításba, sőt, 
az alapvetően enteriőr jellegű tárlat – az épület szerkezetéből adódóan – önálló tema-
tikus kiállítási egységekkel is gyarapodott (a helyi szőttes kultúra jeles darabjai, illetve 
Cigánd nagyjainak emlékanyaga), és múzeumpedagógiai – foglalkoztató helyiséggel 
bővült. A bodrogközi város önkormányzata és lakossága az intézmény megnyitása óta 
folyamatosan építette, gyarapította annak környezetét, gazdagította a hagyományőrzés 
és a turizmus szolgálatában álló tereket és objektumokat (táncpajta, kiállító színek). 
 Az elmúlt öt esztendő során különösen felgyorsultak ezek a fejlesztések, aminek 
a leglátványosabb eleme a 2015 nyarán megnyílt új múzeumépület és a hozzá tarto-
zó porta, azaz a Bodrogközi Múzeumporta.
 A Bodrogközi Múzeumporta új kiállítási épületének 2015 augusztusi átadása 
után megtörtént az új kiállítóterek jellegét, funkcióját követő profiltisztítás a táj-
ház kiállításaiban is.
 A 2015. évi Kubinyi Ágoston Program támogatásából a tájház belső tere meg-
újult – az épület eredeti funkciójához közelítve –, mely elsősorban a lakáskultúra 
enteriőrszerű bemutatását hívatott szolgálni: a tisztaszoba + konyha + kamra helyi-
ségek karakteres berendezése, a házhasználat és lakáskultúra 19–20. század fordu-
lójának állapotát bemutatva. 
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 Az új múzeumépület és a többi kiállítótér egységei komplementer módon je-
lennek meg, amitől komplex egésszé kezd válni mind az intézmény objektumainak 
berendezése, mind a terek funkcionális használata, mind pedig az oktató- és kuta-
tómúzeum és a turisztikai látnivaló élménye.
 Cigándon igazi oktatóközpontként működik a Bodrogközi Múzeumporta, amely 
az elmúlt években – a tárgyi, szellemi és társadalmi tudásátadás által – a hagyomány-
ápolás bodrogközi bázisintézményévé vált. A Múzeumporta által szervezett rendez-
vények, fesztiválok, táborok, játszóházak, kézműves szakkörök mind-mind a lokális 
identitás erősítését és a nemzeti kulturális örökség fenntartását szolgálják. A Múzeum-
porta jogelődje a Cigándi Falumúzeum 2012-ben kiterjesztette közönségkapcsolati 
tevékenységét régiója több településére, sőt egy határon átnyúló pályázaton is eredmé-
nyesen szerepelt, vagyis nemzetközi szintre emelte ismeretátadási programját.
Az alábbi fejlesztések történtek meg:
1. Tájház: A 19. század végi parasztház enteriőr jellegű tárlattal, oktatómúzeumi 

térrel. 2016-ban a Kubinyi Ágoston Program keretében frissült a kiállítás.
2. Jelenleg a Tájház legnagyobb értéke a Sőregi-ház: a 2015-ben átadott új, 

korhű (19. század végi) épületben berendezett kiállítás – a cigándi szőtteseket 
bemutató néprajzi terem mellett – helytörténeti szempontból mutatja be a te-
lepülés múltját, lakóinak életét a 19. századtól napjainkig. Innovatív kiállítóterei 
az Y és Z generáció megváltozott igényeinek is képesek megfelelni. Hét terem-
ben, két szinten, összesen 285 m2 kiállítási területen 15 db LED-es multimédia 
megjelenítő, 1 db 42”-os 3D beépített multimédia megjelenítő, 1 db ferde síkú 
projektorral vetített kb. 6 m2-es multimédia felület, vezérelt világítási effektek,  

A Cigándi Tájház (Fotó: Németh András)
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8 db beépített, programozott multimédia vezérlőegység és 2 db kiállításba be-
épített érintőképernyős számítógép alkotja a kiállítás technikai hátterét, mely-
hez összesen 35 percnyi szerkesztett multimédia műsor, élőszereplős filmfelvé-
telek (pl. Tordy Géza és Kőszegi Ákos), interaktív játékok készültek.

 A Múzeumporta Sőregi-háza 2015-ben a Pulszky Társaság – Az Év Kiállítása 
különdíját nyerte el, valamint – Az Év Múzeuma 2015- a bíráló bizottság elis-
merő oklevelét kapta közösségi szerepéért, a példaértékű, hosszú távú fejleszté-
séért, a Bodrogköz egészét bemutató látványos, korszerű állandó kiállításáért.

 2017-ben ismét Kubinyi pályázatot nyert a Múzeumporta, amelynek köszönhe-
tően a raktározás technikai korszerűsítésére kerül sor 2018 folyamán.

3. Gazdasági épület: itt kaptak helyet azon használati tárgyak, melyek felvillant-
ják a hagyományos gazdálkodás és kézműves tevékenységek szerszámigényét.

4. Gazdasági udvar: itt mutatjuk be a 19. századi udvar gazdasági építményeit 
(tengerikas, disznóól, baromfiól, méhes, galambdúc), de olyan speciális építményt 
is, mint a tiszai halászok kunyhója. A kiskertben a településre jellemző zöldségfé-
lék, fűszer- és dísznövények zöldellnek. Mindez az előző generációk tevékenységé-
nek sokféleségét mutatja, ugyanakkor annak organikus egységét is érzékelteti.

2016 januárjától a Bodrogközi Múzeumporta szolgáltatásai látogatók, csoportok 
részére:
 Gasztronómia: hagyományos népi ételek készítése (apróbéles sütés, béles süté-
se kemencében, krumpli lángos, kenyérlángos, lepcsánka sütés, cipódagasztás, házi 
tésztakészítés). A múzeumporta szakembereinek irányításával vendégeink nem 
csak megismerik és kipróbálják a hagyományos népi ételek főzésének fogásait, ha-
nem meg is tapasztalják, milyen is az az igazi, felejthetetlen ízvilág. 
 Múzeumegységek gyalogosan: Múzeumporta, A régi cigándi bíró háza,  
Iskolamúzeum, Vasúttörténeti Múzeum. A múzeum több kiállítási egységre oszlik.  
Az adott egységekben bemutatjuk az akkoriban ott élő emberek életét, szokásait, 
hagyományait, mindennapjait. 
A tárlatvezetéshez előzetes időpont egyeztetés szükséges!
 Kerékpáros túra: A kerékpáros túra útvonala: Múzeumporta, A régi Cigándi 
bíró háza, Iskolamúzeum, Vasúttörténeti Múzeum, Szőlődomb.
A programhoz előzetes időpont egyeztetés szükséges!
 Lovas szekeres kirándulás: Múzeumportától a Szőlődombig
A programhoz előzetes időpont egyeztetés szükséges!
Íjászat: A Múzeumporta területén
A programhoz előzetes időpont egyeztetés szükséges!
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 Lovagolás: a múzeumporta közelében lévő füves területen.
A programot jelenleg kizárólag csoportok vehetik igénybe, előzetes időpont egyez-
tetés szükséges! Csoportok részére lehetőség van lovagolás és íjászat programok 
összevonására is!
 Mozgás és játék, kézműves foglalkozások, táncház: csoportos látogatóink, 
turistacsoportok – előre egyeztetett időpontokban – népi hagyományokra épülő 
sportágakban mérhetik össze erejüket, cigándi néptánc alapmotívumaival ismer-
kedhetnek vagy kézműves foglalkozásokban próbálhatják ki ügyességüket.
 Választhatók a MOZGÁS és JÁTÉK tevékenységeink, ahol a résztvevők hagyo-
mányos sporttevékenységeket, játékos eszközöket ismerhetnek meg játékmesterek 
irányításával.
 Népi játékudvar: gólyalábon járás, bigézés, métázás, csülközés, kötélhúzás,  
karikahajtás, mocsárjárás, stb.
 Betyáros erőpróbák: játékos akadályverseny (ostorcsattogtatás, patkódobálás, 
íjászat, stb.).

 Látogatóink az alábbi hagyományos kézműves és háziipari tevékenységeket 
próbálhatják ki, az elkészített tárgyakat pedig hazavihetik emlékbe: bőrtárgyak  
készítése, szövés, korongozás, gyöngyfűzés, hímzés, kosárfonás.

Táncház: gyermekcsoportok néptáncot tanulhatnak, illetve a cigándi keménycsár-
dás alapmotívumaival ismerkedhetnek.

A Cigándi Tájház udvara (Fotó: Németh András)
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Az Év Tájházvezetője, 2013.
Poór Gabriella, a Hosszúhetényi Tájház vezetője

Cím: 7694 Hosszúhetény, Kossuth Lajos u. 10. 
Elérhetőségek: 72/490-827 mobil: 30/447-4237 
e-mail: kultura.tajhaz@hosszuheteny.hu 
Web: hosszuheteny.hu 
Facebook: Hosszúhetényi Tájház

2009 márciusában kerültem a hosszú-
hetényi önkormányzathoz művelő-
désszervezőként. Feladatom az ön-
kormányzat által 2008 novemberében 
megvásárolt népi porta hivatalos táj-
házzá alakítása, felélesztése és működ-
tetése volt. 
 A Magyarországi Tájházak Szö-
vetségének szakmai támogatásával a 
tájházvezetési ismereteket a Tájhá-
zi Akadémia képzésen 2009 őszén 
megszereztem, majd tudásomat a 
SZNM-MOKK által szervezett tan-
folyamain tovább bővítettem. Nagy 
megtiszteltetés volt 2013-ban a 
szentendrei Skanzenben átvenni Az  
Év Tájházvezetője díjat. A szakmai 
elismerés legmagasabb foka volt szá-
momra. 2014-ben az iskola és műve-
lődési központ átszervezése kapcsán 
került a tájház a Nemes János Műve-
lődési Központ kezelése alá. Ez egy formai átalakítás volt, hisz a finanszírozás eddig 
is az önkormányzat hatáskörébe tartozott. Az anyagi és erkölcsi támogatást a pol-
gármestertől, a képviselő testülettől és a művelődési központ vezetőjétől is meg-
kaptam, ez is segíttette a munkám sikerét. 
 2014-ben Az Év Tájháza cím birtokosai is lettünk, mely a község számára is 
nagy elismerést jelentett. 
 Így tájházunk országos turisztikai hírnévre tett szert, az átadás követően több rá-
dió és televízió keresett fel minket, hogy bemutathassa épületünket és a munkánkat.  

A díjat átvettem 
(Fotó: Deim Péter, 2013.)
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Ez turisztikailag is jó hatással volt ránk, hisz megnőtt a látogatóink száma. A tájház 
évről évre népszerűbb. Vonzereje programjaiban, ápolt gyűjteményében és környe-
zetében rejlik. Fontos az itt lakó helyi közösségek életében, hisz azóta számos civil 
szervezet rendezvényeinek helyszínéül választotta, községünk testvértelepüléseinek 
vendégei csodálták meg és két alkalommal esküvőt is tartottak itt. Népszerű lett a 
városi szervezetek körében nyugdíjas klubok, múzeum barátok, munkahelyi közössé-
gek választják kirándulásaik célpontjául. 
 2014-ben az istálló közösségi térré alakításával számos programmal gyarapo-
dott a tájház. Egyrészt a múzeumpedagógiai programok nincsenek kiszolgáltatva 
az időjárás szeszélyeinek, másrészről civil szervezetek láttak benne fantáziát, egy-
egy összejövetel, új program megvalósítására. A Hosszúhetényi Hagyományőrző 
Egyesület, a gyermek néptánccsoport és a tájháztúrázók civil csapata is rendszeres 
élvezője tájházunknak. A köztudatba beépült, mint új kiállítótér. Betlehem- és to-
jáskiállítást, fafaragó, falvédő és fotókiállítást is rendeztünk már benne. A Népvise-
let Napja programunk egyik állandó helyszínévé vált.
 Múzeumpedagógiai programjainkban folyamatos újításra, bővítésre törekszünk. 
Az alsó tagozatosoknak kidolgozott 2 tanórás, és a múzeumi órasorozatos foglalko-
zások mellé a felső tagozatosoknak is kidolgoztunk egy-egy témanapot. „Ne sírjunk 
a hagymától..” és „Együnk, igyunk virágot” címmel. Pici tankertet alakítottunk ki, 
mely idén hagymával, a tavalyi évben kukoricával volt bevetve. Az Év Tájháza díj 
átvételekor még csak terv volt a nyári napközis tábor megvalósítása. Azóta – 2013 
nyarától – minden évben megvalósult a tábor egy-egy helyi témára építve: pl. a 
betyármondára, a hetényi malmokra, a háziállatokra, és a vásár témájára.
 Az eddig kidolgozott programcsomagok mellett népi játékok kipróbálására, 
kézműves foglalkozásokra és kemencés programokra van lehetősége a hozzánk be-
jelentkező csoportoknak. Tervünk a múzeumi programok gyarapítása, de sok eset-
ben kevesen vagyunk a megvalósításra. 
 Tájházunk népszerűsítése előadás tartására történő felkérések elfogadása kap-
csán is megvalósul. 2014-ben Bátaszéken a Dél-dunántúli tájházak találkozóján tar-
tottam előadást: Hetényi mesterségek nyomában címmel – a Hosszúhetényi Tájház 
infrastrukturális fejlesztéséről.
 2015-ben Hosszúhetényben tartották a Dél-dunántúli tájházak regionális és a 
német nemzetiségi tájházak országos, közös találkozójukat. Házigazdaként mutat-
tuk be a tájház munkáját „Hagyományápolás múzeumi oktatással a Hosszúhetényi 
Tájházban” címmel.
 A Nemzeti Művelődési Intézet megyei szakmai napján „A tájházak szerepe a 
helyi értékek, hagyományok megőrzésében” címmel beszéltem a tájház munkájáról 
szakmai körben. 2017-ben a szekszárdi óvodapedagógus hallgatók múzeumpeda-
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Aratónap és hagyományörökítés 
(Fotó: Gulyás Tamás 2014.)

Az aratásnál segédkező gyerekek 
(Fotó: Gulyás Tamás 2014.)
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gógiai kurzus keretében ismerkedtek a tájházzal, majd mintaprojekt keretén belül 
be is kapcsolódhattak a Rica, rica kukorica elnevezésű programba. 
 A tájházban tartott visszatérő és alkalmi rendezvényeink 2013 óta sokasodtak, 
gyarapodtak. Felsorolás jelleggel mutatnám be őket. 
 2014-ben: 
– Húsvéti kiállítást rendeztünk a Zengővárkonyi Tojásmúzeum tojásaiból, és a 

templomban megtalálható kálvária képek fotógyűjteményéből.
– 2009 óta tartjuk a kétévente megrendezett aratónapot, hagyományos eszközök-

kel, a kézi aratás bemutatásával. 
– Csatlakoztunk a Kulturális Örökség Napja programhoz. 
– Először rendeztünk advent idején koszorúkészítést.  
– Novemberben – ünnepélyes keretek között – felavattuk Az Év Tájháza kitünte-

tést nyert tájházunkat. 
– Decemberben évbúcsúztató eseménnyel zártuk az évet regölős férfiak körében. 
2015-ben: 
– A tájház programját tavasszal, a Húsvéti játszóházzal kezdtük a Nagycsaládos 

Egyesület közreműködésével. 
– Az országosan meghirdetett Tájházak Napja programhoz csatlakoztunk, bemu-

tatkoztunk Budapesten a Múzeumok Majálisán a Tájházszövetség sátra alatt. 

A tájház táborosaival az istállót belaktuk  
(Fotó: Kóró Anna, 2016.)
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– Millenniumi évünk kapcsán számos kiállítást és rendezvényt bonyolítottunk le, 
helyszínét adtuk a Dél-dunántúli regionális tájház találkozónak.

– Folytattuk a minket körülvevő gyönyörű természeti környezet bebarangolását a 
tájháztúrák keretében.  

– Csatlakoztunk a Kulturális Örökség Napja országos programsorozatához, majd 
a téli ünnepkör kapcsán Betlehem kiállítást szerveztünk a helyi óvoda betlehe-
mi munkáiból. 

2016-ban 
– A hagyományos programok mellett 3 kiállításra is sor került: 
 – Húsvéti tojáskiállítás a helyi alkotók munkáiból, 
 – falvédő kiállítás Radó Tihamér helyi gyűjtéséből, 
 – és egy a faluba beköltözött fafaragó, Kercsó József és családja munkáiból.  
– A programok és a múzeumpedagógiai foglalkozások sorát egy filmforgatás is 

színesítette, 2016 júniusában Borbás Marcsi Gasztroangyal című műsorának a 
csapata környékünkön és a tájházunkban is készített felvételt. 

2017-ben 
– A hagyományos rendezvények mellett egy civil összefogás erősítette a tájház 

munkáját. Öko-party címmel rendeztek egész napos programot a tájház udva-
rán. Erősítve az öko- tudatos életmódot, gondolkodást, összehasonlítva a pa-
raszti kultúrával. A biogazdálkodás, a kemikália nélküli tartósítás és sok más 
érdekes program színesítette a napot. 

Táborzárás a saját készítésû lovacskákkal  
(Fotó: Kóró Anna, 2016.)
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– Ebben az évben a Pünkösdölő programja is közös összefogással valósult meg. 
– Részt vettünk a Pécsen megrendezett Múzeumok Majálisán, kreatív foglalkozá-

sokkal csalogattuk a sátorhoz az érdeklődő közönséget. 
 Reklám felületeink, kommunikációs lehetőségeink a követezők: a hosszúhetényi 
honlapon való megjelenés, a tájház és a község FACEBOOK oldalán való hirdeté-
sek, a megyei (Dunántúli Napló) és helyi (Zengő újság) a sajtóban való megjelené-
sek színtere. 
 Az alábbi sikeres pályázatok segítették a Hosszúhetényi Tájház működését, 
programjait 2013 óta: 
 2014. Az Év Tájháza, a Magyarországi Tájházak Szövetsége kitüntető díja 
100.000 Ft támogatással járt. A támogatásból egy, a tájházból még hiányzó parádés 
lovaskocsi került megvásárlásra. 
 2014. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a tájház identitáserősítő prog-
ramjai és múzeumpedagógiai programsorozata 1.000.000 Ft támogatásban részesült. 
Múzeumpedagógiai programok és rendezvények valósultak meg belőle pl. Tájházak 
Napja, Aratónap, Népviselet Napja, Évbúcsúztató, múzeumi programok stb.)
 2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Millenniumi rendezvénysorozat 
és kiállítás megvalósítására 1.200.000 Ft támogatást ítélt meg. Hosszúhetény első 
írásos emléke – a pécsváradi apátság alapítólevele – 1000 éve említette elsőként a 
falut. Ennek a jubileumi évnek a tiszteletére számos rendezvényt és kiállítást valósí-
tottak meg a tájház munkatársai.
 2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pajta tetőszerkezetének restau-
rálása és a műtárgyak konzerválása érdekében 1.800.000 Ft támogatásban részesí-
tette az önkormányzat pályázatát. Az elnyert pályázati összegből a tájház néprajzi 
gyűjteményének fa és fonott tárgyainak, mezőgazdasági eszközeinek konzerválása 
történt meg, illetve a lábaspajta tetőszerkezetének állagmegóvása.
 2017. Az EFOP 3.3.3 SZNP-MOKK mintaprojekt – Múzeumi és könyvtá-
ri fejlesztések mindenkinek – Rica, rica kukorica… tájházi program az óvodások 
helyi fejlesztéséért 3.787. 010.- Ft-ból valósult meg. Komplex múzeumpedagógiai 
programot dolgoztunk ki az óvodapedagógus hallgatók bevonásával és érzékenyí-
tésével, a környező óvodák közreműködésével és egy mentorált (mecseknádasdi) 
tájház bevonásával. Egyetemi oktatók kutatómunkája – igényfelmérés és eredmé-
nyességvizsgálat – egészítette ki a szakmai munkát. 
 A támogatások közé sorolhatom az évről évre gyarapodó községi felajánláso-
kat, melyekkel gazdagodik a tájház néprajzi gyűjteménye. A munkámat továbbra is 
lelkesedéssel végzem, fontos számomra a helyi kultúra és a hagyomány megőrzése, 
átörökítése a jövő nemzedék számára.  

Poór Gabriella
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Az Év Tájháza, 2014.
Hosszúhetényi Tájház

Cím: 7694 Hosszúhetény, Kossuth Lajos u. 10  
Elérhetőségek: 72/490-827 mobil: 30/447-4237 
e-mail: kultura.tajhaz@hosszuheteny.hu 
Web: hosszuheteny.hu 
Facebook: Hosszúhetényi Tájház

Hosszúhetény festői környezetében – a Püspökszentlászló felé vezető út elején –  
található a Hosszúhetényi Tájház. Az épület az 1860-as években épült, 1990-ben ka-
pott műemléki védettséget. 2010 március 11-én kapta meg a működési engedélyt és 
közérdekű muzeális kiállítóhellyé nyilvánították. 2011-ben újították fel az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium pályázatából. A néprajzi anyag a 19. század közepétől a 20. 
század első feléig ad képet a település népéletéről. Öt szobájából három hagyományos 
jellegű, tisztaszoba, füstös konyha, „vendégváró” konyha. A megújult épület két kiállí-
tóterme a kenderfeldolgozást és a környékbeli fazekasságot reprezentálja. A termeket 
múzeumpedagógiai foglalkoztató sarkok egészítik ki interaktív feladatlapokkal. 2014-
ben az önkormányzatok által működtetett múzeumok Alfa pályázatán a rossz állapot-
ban lévő istálló épületének is megtörtént a felújítása. A belső tér megújítása kapcsán 
új funkciót kapott, közösségi térré alakult, megtartva hagyományos istálló formáját. 
A kocsiszínben számos szerszám és mezőgazdasági eszköz kapott helyet. Egyedülálló 
az első magyar mezőgazdasági gépgyár terméke a „Röck”-féle cséplőgép, mely ma is 
működőképes.
 2012-től a Hosszúhetényi Tájház élményszerű múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokat kínál a tájházba látogató gyerekek és pedagógusok számára. Hasznos isme-
retszerzést, interaktív tanulást és kreatív alkotási lehetőséget nyújt a hagyományos 
népi kultúra témakörében. Foglalkozásai változatosan egészítik ki a tananyagokat, 
megkönnyítik a hon- és népismeret tanítását. Óvodásoknak és általános iskolások-
nak tartanak múzeumi foglalkozásokat. Évente 30–40 foglalkozás zajlik a tájházban 
tavasztól késő őszig elsősorban iskolás korosztállyal. 2013-tól minden nyáron Táj-
ház Tábort rendeznek, 25 fős létszámmal. A Hosszúhetény Községi Önkormány-
zat tulajdonában lévő, Nemes János Művelődési Központ égisze alatt működtetett 
Hosszúhetényi Tájház központi szerepet tölt be Hosszúhetény kulturális életében, 
illetve számos más településen is ismertté vált színes szakmai programjairól. A helyi 
iskola és óvoda részére több, tantervben is szereplő programot dolgoztak ki, me-
lyeket évi rendszerességgel szerveznek meg a gyermekek számára. Ezen felül az in-
tézménye a kiváló eredményeket elért gyermek népdalkört (Pévönye Együttes) és 
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több korosztályt érintő gyermek néptánccsoport működését támogatja, patronálja. 
Egyházi ünnepkörökhöz kapcsolódó kiállításokat szervez (Húsvét, Karácsony), 
melyet a helyi iskola tanulói és óvoda gyermekei rendszeresen látogatnak, erősít-
ve ezzel a hosszúhetényi hagyományok megismerését és ápolását, valamint a helyi 
identitás kialakulását. A helyi értékek bemutatását és a népi hagyományok fenn-
tartását nem csak a helyi köznevelési intézmények számára ajánlották és ajánlják 
ki, hanem a környező falvak és városok érdekeltjeinek egyaránt. A bemutatott te-
vékenységeket szakmai sikerként 2014-ben a Magyarországi Tájházak Szövetsége 
koronázta meg Az Év Tájháza díj odaítélésével. A díjat a BAZ megyei Cigándon 
megrendezett XII. Országos Tájház Találkozón vette át Hosszúhetény polgármes-
tere és a tájház vezetője, munkatársaival.  A cím elnyerésének indokai voltak a sike-
res pályázati eredmények, a hatékony állagmegóvás és épület karbantartás, a sikeres 
múzeumpedagógiai oktatás, látogatottság és az „Élő tájház” megvalósítása. 
 A megtisztelő cím átvételét a tájház udvarán megrendezett Az Év Tájháza avatás 
koronázta meg 2014. november 21-én. Az ünnepséget Kapitány Orsolya, a Ma-
gyarországi Tájházak Szövetségének elnökségi tagja nyitotta meg. Az eseményen a 
község apraja-nagyja részt vett. A cím elnyerését követően sem tétlenkedtek a táj-
ház munkatársai. Fejlesztések és rendezvények sora valósult meg évről évre. 

Ünnepi beszédet mond Kapitány Orsolya az Év Tájháza tábla elhelyezésének ünnepségén
(Fotó: Gulyás Tamás, 2014.)
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 A tájház gyűjteményének restaurálására, állagmegóvására  2011-ben, az akkor 
még Kulturális és Oktatási Minisztérium támogatásával került sor. A tájház kiál-
lítóterében öt év után a fa és fonott tárgyakon újra rovarfertőzés mutatkozott, így 
fontossá vált a fatárgyak kezelésének megismétlése. A kiállítás néprajzi faanyag 
gyűjteménye adományokkal azóta is fokozatosan gyarapodott. Szükségessé vált 
a kezelésük, konzerválásuk. Így 2016-ban pályázati forrásból (Kubinyi Ágoston 
Program) a tájház teljes gyűjteményének fa és fonott tárgyainak tisztítása és kon-
zerválása megtörtént, valamint a lábaspajta tetőszerkezetének állagvédelme és kon-
zerválása is megvalósult. 
 Az alábbi sikeres pályázatok segítették a tájház további működést, programjait 
2014 óta:
 2014. Az Év Tájháza – a Magyarországi Tájházak Szövetsége kitüntető díja 
100.000 Ft támogatással járt. A támogatásból egy, a tájházból még hiányzó parádés 
lovaskocsi megvásárlása történt.
 2014. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a tájház identitáserősítő prog-
ramjai és múzeumpedagógiai programsorozata 1.000.000 Ft támogatásban részesült. 
Múzeumpedagógiai programok és rendezvények valósultak meg ebből pl. Tájházak 
Napja, Aratónap, Népviselet Napja, Évbúcsúztató, múzeumi programok stb.)

Évbúcsúztató a tájházban regölőkkel
(Fotó: Poór Gabriella)
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 2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Millenniumi rendezvénysoro-
zat és kiállítás megvalósítása – 1.200.000 Ft támogatással. Hosszúhetény első írásos 
emléke – a pécsváradi apátság alapítólevele – 1000 éve említette elsőként a falut. 
Ennek a jubileumi évnek a tiszteletére számos rendezvényt és kiállítást valósítottak 
meg tájház munkatársai.
 2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Pajta tetőszerkezetének restau-
rálása, műtárgyak konzerválása. 1.800.000 Ft támogatás. A tájház néprajzi gyűjte-
ményének fa és fonott tárgyainak, mezőgazdasági eszközeinek konzerválása történt 
a lábaspajta tetőszerkezetének állagmegóvásával.
 2017. Az EFOP 3.3.3 SZNP-MOKK mintaprojekt – Múzeumi és könyvtári fej-
lesztések mindenkinek – Rica, rica kukorica… tájházi program az óvodások helyi 
fejlesztéséért. 3.787. 010.- Ft értékben megvalósított program. Komplex múzeum-
pedagógiai program az óvodapedagógus hallgatók bevonásával és érzékenyítésével, 
a környező óvodák közreműködésével és egy mentorált (mecseknádasdi) tájház 
bevonásával. Egyetemi oktatók kutatómunkája – igényfelmérés és eredményesség 
vizsgálat – egészítette ki a szakmai munkát. 
 Reklám felületeink, kommunikációs lehetőségeink a követezők: a hosszúhetényi 
honlapon való megjelenés, a tájház és a község facebook oldalán való hirdetések, a 
megyei (Dunántúli Napló) és helyi (Zengő újság) sajtóban megjelenések. 

Hosszúhetény bemutatkozása a Zsolnay negyedben. Falusi vendégfogadók asztala 
(Fotó: Gulyás Tamás, 2015.)
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Jövőbeni tervek: 
 A 2011-es fejlesztés óta romlott a tájház külső állapota, ezért sürgős felújításra 
szorul. A közeljövőben tervezett cél: meszelés, javítás, vízelvezetési problémák 
helyreállítása, épület karbantartása. Szakmai tervek között szerepel a múzeum-
pedagógiai programok megújítása, az új program terjesztése az óvodai intézmé-
nyekben. 
 A Hosszúhetényi Tájház legnagyobb értéke a gazdag, jó állapotban megőrzött 
tárgyi, néprajzi gyűjtemény, mely demonstrációs tárgyakkal kiegészülve az élmé-
nyen alapuló tanulás lehetőségét biztosítja. Az utókor számára megőrzött helyi 
néphagyomány népdal, néptánc és szókincs, melyből meríteni és továbbörökíteni 
lehet. Erőssége a helyi óvodával és iskolával működtetett jó partnerségi viszony, 
mely környékbeli intézményekkel, civil szervezetekkel bővül évről évre. 

Poór Gabriella

Millenniumi kiállítás megnyitó a Zsolnay negyedben
(Fotó: Gulyás Tamás, 2015.)
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Mese-málé bábelőadás a mintaprojekt programjában
(Fotó: Szegleti Orsolya, 2017.)

Az óvodapedagógus hallgatókkal közös 2. projekt utáni megbeszélés
(Fotó: Szegleti Orsolya, 2017.)
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Az Év Tájházvezetője, 2014.
Duba Ernőné, a Duba Tájház vezetője és tulajdonosa

Cím: 93 557 Jur nad Hronom, Garamszentgyörgy 32. Szlovákia
Elérhetőségek:
Tel. : +421949549015
e-mail:  gizella.duba@gmail.com., verocept@gmail.com, 
web.www.dubatajhaz.com.

A tájház vezetésében semmilyen módosításra nem került sor, mióta megkaptam Az Év 
Tájházvezetője kitüntetést. Felújítottuk a tájház külső vakolatát, önköltséges alapon.
 A Bethlen Gábor Alap forrásaiból finanszíroztuk azokat a projekteket, amelyek 
kitűzött céljaink eléréséhez számunkra nagyon fontosak. 
 Vászonház – múzeumpedagógiai foglalkozásokra alkalmas helyiség kialakítása: 
150 000Ft
 A megkezdett helyiség tetőszerkezetének cseréje: 200 000 Ft
 A Duba Tájház promóciós anyagainak tervezése és nyomtatása program/pro-
jekt megvalósítása céljából: 300 000 Ft
 Modern riasztórendszer a Duba Tájházban program/projekt megvalósítása cél-
jából: 150 000 Ft
 A Nyitrai Kerület Önkormányzatának anyagi támogatásával készítettük el az  
I. pálinkafesztivál népszerűsítő anyagát: 300 Euro
 „Nyitva van az arany kapu, énekelve jer be rajta” nyári gyermektábor megszerve-
zéséhez anyagi támogatás: 1 080 Euro
 A községi hivatal évi rendszeres támogatását a tájház karbantartásához szüksé-
ges anyagok vásárlására használjuk fel: 200 Euro
 A vászonház – múzeumpedagógiai helység kialakítása – lehetővé tette, hogy 
programjaink kibővüljenek, szövési lehetőséget kínálunk szövőkereten, illetve ha-
gyományos szövőszéken. Az udvaron lévő kemencében kenyeret sütünk, kemen-
cés ételeket készítünk, mindezek a programok és sok más kézműves foglalkozás, 
élménymegőrző tárgyak készítése egyaránt elérhető egyéni és csoportos látogatók 
részére. Együttműködve a Septa helyi pálinkafőzdével rendezzük meg évente a  
pálinkafesztivált.
 Évi programajánlót adunk ki, melynek alapján a rendszeresen visszatérő látogatók 
már előre készülhetnek programjainkra, illetve új érdeklődőket csalogatunk vele.
 Együttműködésünk az oktatási intézményekkel már hagyománnyá vált. A he-
lyi óvodások tanévzárásként közösen sütnek kenyeret egy-egy szomszéd falubeli 
óvodával. Az alapiskolások rendszeres kézműves foglalkozásokon vesznek részt, 
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a speciális iskola tanulóinak képességeiknek megfelelő tevékenységet kínálunk. 
Rendszeresen tartunk nyugdíjas találkozókat, közös sütögetéssel. A falusi akciókat 
közösen szervezzük a helyi községi hivatallal és a helyi civil szervezetekkel. Igyek-
szünk alkalmazkodni látogatóink igényeihez, programajánlónkat és szóróanyagun-
kat eljuttatni minél szélesebb körbe, vendéglátóhelyekre, környékünk fürdőváros-
ainak tájékoztatási irodáiba, a járási programirodába.
 A Magyar Néprajzi Társaság (II. Tradíció Néprajzi Pályázatán) Az I. világháború 
emlékei Garamszentgyörgyről című egyéni pályamunkámat a zsűri nagyon jónak 
minősítette és a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumába helyezte. Ezt előadtam 
a lévai Reviczky Társulás 78. történelmi előadássorozatán. (Ezzel is igyekeztem  
falum és a Duba Tájház hírnevét öregbíteni).
 „Játszunk együtt” – régi gyermekjátékok kiállítása a községi hivatal esketési 
termében. „Szól a rádió” – régi rádiók és audiovizuális eszközök kiállítása a községi 
hivatal esketési termében (mindkét kiállítás látható volt Léván, Levice járási szék-
helyen a Reviczky Házban).
 A lakiteleki Népfőiskola Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró Garam 
Mente Kollégium munkatársai számára tájházunk vezetősége három napig biztosí-
totta az adatközlőket és a zavartalan munkát.

Múzeumpedagógiai óra eredménye
(Fotó: Duba Ernőné, 2014.)
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 Továbbra is tart a határon túli kapcsolatunk baráti tájházunkkal, a Felpéci Táj-
házzal. Az idei évre együttműködési megállapodás alapján pályázatot nyújtottak be 
a Bethlen Gábor Alaphoz „Kultúránk, értékeink – Közös hagyományőrző program 
Felpécen” címmel.

Duba Ernőné

Vendégeket várunk
(Fotó: Duba Ernőné, 2016.)

Kutatók és adatközlők
(Fotó: Duba Ernőné, 2016.)



67

Tájházi Hírlevél • 2018. 2. szám

Az Év Tájháza, 2015.
Algyői Tájház

Cím: 6750, Algyő, Kastélykert utca 42.
Elérhetőségek:
mobil: 0630-415-0435, 
e-mail: i.cs.gabi@gyevikult.hu
A tájház fenntartója 2018. február 1-től a GYEVIKULT Kulturális és Művelődési 
Nkft. és Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100%-os tulajdona.
Vezetője: Izbékiné Cseuz Gabriella

Az Algyői Tájház Algyő egyik legrégebbi, legautentikusabb épülete. A ház egy 
részében eredetileg kovácsműhely működött, az udvarban a kovácsmester mel-
lett bognár és kádár is dolgozott. Maga a ház kialakítása sem megszokott paraszti 
épület, tágas, magas szobái vannak, nagy ablakaival inkább az uradalmi épületek 
jellemzőit mutatja.
 2001-ben került sor a tájház kialakítására, benne a megszokott tájházi szobabel-
sőkkel, melyekhez a tárgyakat, bútorokat az algyői lakosság adományozta.
 2014-ben egy új kiállítást kapott, mellyel felrázta az addig alvó tájházat. A ki-
állítás címe: Világok határán Algyő az 1930-as és 1970-es években. A kiállításnak 
három fő része van, a halászati bemutató, az 1930-as évek és az 1970-es évek en-
teriőr berendezése. A kiállításban számos modern kiállítástechnikai berendezés is 
található, mellyel a berendezett korszak könnyebben megérthető, megismerhető 
bárki számára. A tájház udvarának különlegessége, hogy egy portán található az 
Ezerjóház – Borházzal. Az udvaron egy gyógynövény bemutatókert, gyógynövény 
tankert és egy szőlőskert is található.
 Az Algyői Tájház több olyan faluszintű rendezvény helyszíne, mely meghatá-
rozó a település életében. Anna napi búcsú, Szent Iván éji mulatság, Ezerjó nyílt 
napok, nyári koncertek, gyermektáborok. Az udvaron található kemencét szívesen 
használják a civil szervezetek, közösségi programokon sütnek benne kalácsot, le-
pénylángost, kolbászt, egyéb ételeket.
 Az épület több generációnak ad helyet:
– az óvodás és iskolás gyermekeknek táborozási lehetőséget, élményszerző prog-

ramokat kínál,
– a fiatalabb generációnak önkéntes munkát biztosítanak a tájházba szervezett foglal-

kozások,
– az idősebb korosztálynak találkozóhelyül is szolgál, miközben ismereteik felele-

venítésére, tudásuk megosztására is számítanak a fiatalok. Családi programok 
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szervezésével is több lehetőséget kínál az együtt töltött idő minél hasznosabb 
eltöltésére.

 Az épület és a kiállítás az alapos odafigyelésnek, gondos gazdának köszönhetően 
nagyobb felújításra nem szorul. Az udvari kemencét a jobb, könnyebb használható-
ság miatt átépítettük, az Ezerjóház előtti terasz részt kibővítettük egy bográcsozós, 
szalonnasütős hellyel. A téglaburkolat egy része idén cserét igényel, ez folyamatban 
van.
 A raktár épületünkben egy ideiglenesen látogatható, berendezett látványtárat 
mutattunk be az Algyő napi rendezvény sorozat alkalmával 2016-ban.
 A jelenlegi raktár felszámolása miatt az ott lévő tárgyak új helyre fognak kerülni, 
a tájház udvarából nyíló kihasználatlan épületrészben nyilik egy látványtár, melyre a 
Kubinyi Ágoston Programon 1 millió forintot nyertünk. Több lépcsőben történik a 
felújítás, ebben az épületrészben mutatjuk be azokat a tárgyakat, melyek a tájház kiál-
lításába nem fértek be. A pályázat során szeretnénk ezeket a bútorokat restauráltatni, 
felújíttatni, hogy a közönség számára méltó módon tudjuk bemutatni.
 A kiállítások modern technológiái remek alapot adnak bármely múzeumpeda-
gógiai foglalkozáshoz. A Ki mit tud az Algyői Tájházról?!, A kukoricázás és a Csiga-
tészta készítés című programunk számos osztálynak nyújtott hasznos, ismeretszer-
ző és gyakorlati programot.
 A honismereti órákhoz kapcsolódva vehetnek részt a gyermekek életmód, vise-
let, építészet és mesterségekkel kapcsolatos foglalkozásokon.

Az Algyői Tájház homlokzata 
(Fotó: Fuisz Márió, 2016.)
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 Tájházunk számos programot nyújt osztálykirándulások alkalmával a hozzánk 
érkező diákok számára.
 A tárlatvezetés mellett bográcsozási, kemencében sütési lehetőséget kínálunk, 
illetve többféle kézműves foglalkozást a csoportok életkorához igazodva.
 Programcsomagunk nem kifejezetten jeles napokhoz kapcsolódó. A program 
bármikor igénybe vehető, tartalmazza a tájház kiállításának megtekintését tárlat-
vezetéssel, majd az Ezerjófű Egyesület segítségével gyógynövényes kertbemutatót 
tartunk és teakóstolással várjuk vendégeinket, akár csoportosan, akár egyénileg.  
A program előzetes egyeztetést igényel.
 Kínálatunkat terveink szerint kibővítjük, csapatépítő tréningek pontjaként a 
Borbarátok köre borkóstolója is bekerül a programba, ünnepek, jeles napok alkal-
mával kézműves foglalkozásokra várjuk az érdeklődőket.
 A tájháznak külön nincs facebook elérhetősége és honlapja, de a Gyevikult 
Nkft-nek saját honlapja és facebook oldala van. Ezeken az internetes oldalakon az 
Algyői Tájházról minden információ és minden program megtalálható.
 2016 szeptemberétől a makói József Attila Múzeum EFOP-3.3.3-VEKOP-16-
2016-00001, Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című kiemelt pro-
jektben mentorált intézményként honismereti órákra várjuk a helyi általános iskola 
5. osztályos tanulóit. 
 2017-ben az EFOP 3.3.2.-16-os kódszámú Kulturális intézmények a köznevelés 
érdekében című pályázaton 25 millió forintot nyertünk, melyben hat általános iskola 

Az Algyői Tájház belső udvara 
(Fotó: Fuisz Márió, 2016.)
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Az Algyői Tájház 1978-as enteriőrje 
(Fotó: Fuisz Márió, 2016.)

Az Algyői Tájház 1938-as enteriőrje
(Fotó: Fuisz Márió, 2016.)
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és egy óvoda fog részt venni különböző iskolán kívüli foglalkozásokon, programokon.
 2017-ben a Kubinyi Ágoston Program keretein belül 1 millió forintot nyertünk, me-
lyet látványtár kialakítására fordítunk
 A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatban többedik alkalommal ve-
szünk részt. 2016-ban 70.000 forintot, 2017-ben 50.000 forintot kaptunk őszi 
programjaink lebonyolítására.
Egyéb eredményeink:
– 2015. Az Év Tájháza díj
– Dél-alföldi regionális tájház találkozó, Anna napi búcsú, gasztroudvar, borkóstolás
– Az Ízőrzők című gasztroműsor felvétele
– Civil szervezetek bevonása: Ezerjófű Egészségvédő Egyesület, Algyői Nőegy-
let, Gyevi Art Kulturális Egyesület, Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub, Borbarátok 
Köre
– 2016. Az Év Múzeuma pályázaton elismerő oklevél;
– Tájházak Napja;
– Múzeumok Majálisa
– Bihari Múzeum – cserekapcsolat 

az intézménnyel;
– Anna napi búcsú, gasztroudvar, 

borkóstolás;
– I. Múzeumok Őszi Fesztiválja  

(5 program);
– A tájház bekerülése a Helyi Érték-

tárba;
– 2017. Tájházak Napja;
– Múzeumok Majálisa;
– Anna napi búcsú, gasztroudvar, 

borkóstolás;
– II. Múzeumok Őszi Fesztiválja  

(7 program);
– Önkéntes fogadása;

 Az Algyői Tájház látogatószámá-
nak alakulása:
 2015.  1723 fő
 2016.  2624 fő
 2017.  3694 fő

Izbékiné Cseuz Gabriella

A Közösségek Hete program önkéntes segítői 
(Fotó: Izbékiné Cseuz Gabriella, 2017)
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Az Év Tájházvezetője, 2015.
Dr. Kéri Gáspár, a Gálospetri Magyar Tájház és a Szalacsi Magyar 

Tájház tulajdonosa és vezetője

A tájházak címe: Gálospetri, 385 szám, Bihar megye, Románia
Szalacs, 400, Bihar megye, Románia

Elérhetőségek: 
Lakcím: Székelyhíd, Nicolae Tudor, 5, Bihar megye, Románia
e-mail: kerigaspar@freemail.hu
Tel: +40745451989
Honlap: www.ermelleki-ertektar.hu. 

A tájházvezetés újdonságai
 A tájház bemutatását összekapcsoljuk az Érmellék néprajzi értékeinek bemu-
tatásával, melyet térképpel és filmvetítéssel tettünk szemléletesebbé. A figyelem 
fenntartása és az ismeretek hatékonyabb rögzítése érdekében egyes tárgyak, gépek 
működését kipróbálhatják a látogatók. Gyerekcsoport esetében interaktív formá-
ban visszakérdezünk a látottakkal és a hallottakkal kapcsolatban.
 Elindítottuk az „Érmelléki Értéktár” honlapot (http://www.ermelleki-
ertektar.hu/), és a hozzá kapcsolt Facebook oldalt (https://www.facebook.com/
ermellekiertektar/), amelyre bárki feltölthet fényképeket, írásokat, videókat az 
érmelléki kulturális értékekkel kapcsolatban, tájékozódhat a két tájházról, és az 
ottományi, Komáromy kúriában található kiállításaimról. Flórián Andrea vállalta 
fel önkéntesen a honlap létrehozását és gondozását.

Felújítások, fejlesztések, pályázatok
 Mindkét tájházban folyamatosan végezzük a bútorok és tárgyak restaurálását, és 
szükséges volt több építmény kijavítása.

Gálospetriben: 
– a 2002-ben készült sövénykerítés kijavítása és a kapu újrakötése, 
– a lakóház nádhéjazatának újraszegése,
– a pincegrádics és a torokajtó kicserélése, kiskapu, utcai pad, téglajárda kijavítása.
– A tájházzal szemben 2017-ben megvásároltam egy 1960-ban hagyományos 

technikával készült cserepes lakóházat. A belső felújítás után ebben helyeztük 
el az időközben egyre bővülő öntöttvas kályha gyűjteményt és más öntöttvas 
tárgyakat.



73

Tájházi Hírlevél • 2018. 2. szám

– 2018 februárjában a GalBihor akciócsoportnál pályáztam 50000 eurót az 1960-
ban épült lakóház szomszédságában lévő, 2011-ben megvásárolt Dráveczky kú-
ria felújítására. A pályázatot az akciócsoport pozitívan értékelte, de még hátra 
van az uniós bizottság (AFIR) elbírálása.

Szalacson:
– A sövénykerítés kijavítása, az ásott kút téglabélelésének újraépítése.
– Az 1974-ben épült pince és a hozzátartozó telek, az 1807-ben és az 1913-ban 

épült pince megvásárlása.
– Az 1880-ban és 1913-ban épült pincék felújítása, ez utóbbi alkalmas nagyobb 

létszámú turistacsoport befogadására.
– Idén tavasszal elkezdtük a Szalacsi Magyar Tájház kertjében a piros bakator 

(bakar) és a porzója, az erdei (fehér bakator) őshonos és hajdan a legelterjed-
tebb szőlőfajták telepítését. Célunk, hogy a látogatók megismerjék ezeket a faj-
tákat és kedvet kapjanak újratelepítésükre, hozzájárulva az érmelléki borvidék 
régi rangjának visszaállításához.

Az 1870-ben épült Gálospetri Magyar Tájház 
(Fotó Kéri Gáspár, 2010.)
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Újdonság a látogatók számára 
Egész napos turisztikai csomagot állítottam össze, amely vonzóbb a látogatók szá-

mára, mint csak a tájház bemutatása. Ez tartalmazza:
Gálospetriben:
– A tájház, a vaskályha kiállítás megtekintését, és az Érmellék bemutatásán kívül 

borkóstolót is szervezünk. A saját termésű borokat a tájház pincéjében tároljuk. 
Helyi ételkülönlegességünk a lapótya (krumplis béles), melyet megrendelésre 
készítünk.

– A falu épített örökségének bemutatása: a két Fráter műemlék udvarház, a refor-
mátus és görög katolikus templom, a millenniumi emlékmű.

Szalacson:
– A tájház bemutatását egybekötjük a sajátos architektúrájú négy különböző idő-

pontban épült (1807, 1880, 1913, 1974) présháztípus bemutatásával, pincesori 
sétával, a XIX. század eleji négylyukú kőhíd, a református és római katolikus 
templom bemutatásával.

Ottományban:
– A Komáromy kúriában 400 m2-en berendezett tematikus kiállításaim bemuta-

tása, filmvetítés a gyékényszék készítéséről és az Érmellékről, valamint a 125 
méteres vizes pince bemutatása.

A Szalacsi Magyar Tájház teraszositott telken
(Fotó Kéri Gáspár, 2010.)
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Foglalkozás a csoportok számára
 A népi mesterségek iránt érdeklődők számára a Szalacsi Tájházban falunap al-
kalmával megszervezzük a székbekötés és gyékényszatyor készítésének bemutatá-
sát és tanítását.

Kapcsolat az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel
 Elsősorban a környékbeli iskolák tanulói az „Iskola másként” program kereté-
ben rendszeresen látogatják mindkét tájházat.
 A Bihar Megyei Értéktár Bizottság „épített környezet” albizottságának tagja let-
tem folyó év februárjában.
 A berettyóújfalui múzeummal egy határon átnyúló projekt keretében kiadjuk a 
„Szálas növények feldolgozása az Érmelléken” című tanulmányt.
 A hajdúszoboszlói Fazekas Házzal együttműködve tárlókra pályázunk szintén 
Hu-Ro uniós projekt keretében.
 A Bihar Megyei Turisztikai Egyesülettel (Asociaţia Agenţia de Management al 
Destinaţiei Bihor) együttműködési szerződést kötöttem, akik szórólapok, prospek-
tusok kiadásában segítenek. 
 A látogatók számának növelése érdekében egy CD-t, szórólapokat, prospek-
tusokat fogunk készíteni a tájházakról, melyeket eljuttatunk az iskolákhoz, azért, 
hogy kedvet kapjanak a tájház látogatásra.
 A Draveczky házban a pályázat keretében régi mesterségek tanítása, citera, nép-
dal, néptánc oktatás lesz.

Dr. Kéri Gáspár

Az 1846-ban épült Draveczky-udvarhaz Galospetriben
(Fotó Kéri Gáspár, 2010.)
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Az Év Tájháza, 2016.
Dunaszentbenedeki Tájház 

Levelezési címe, és telefonszáma a Faluházéval azonos, mivel a két intézmény veze-
tője ugyanaz, Posztobányi-Paulin Zsuzsanna.
Elérhetőségek: 
Faluház, 
6333 Dunaszentbenedek, Kossuth utca 62. 
Tel.: 78/516-030 
e-mail: paulinzsuzsa@gmail.com

Az Év Tájháza díjat 2016. október 7-én Oszkón vehettük át. Számunkra ez nagy meg-
lepetést okozott és nagyon örültünk a díjnak. Szép elismerése volt ez a kilenc éve itt 
folyó munkának. Különös apropója volt még, hogy éppen tíz éve, 2006-ban vásárol-
ta meg a fenntartó Dunaszentbenedek Község Önkormányzata a házat az örökösök-
től. Pályázati és saját forrásból, szakértők bevonásával és a helyiek aktív közreműkö-
désével lett felújítva. 2007 szeptemberében adtuk át a nyilvánosságnak településünk 
büszkeségét, tájházunkat. Azóta töretlen népszerűségnek örvend. Nagy szeretettel 
veszik birtokba a helyiek rendezvények, jeles napok vagy baráti összejövetelek alkal-
mával. A ház pozitív kisugárzása min-
denkit elvarázsol. A több mint 150 
éves falak, a házzal együtt megvásárolt 
eredeti bútorzat, különleges történe-
te teszi vonzóvá a látogatók számára. 
Romsics Imre, a kalocsai Viski Károly 
Múzeum igazgatója, néprajzi szakér-
tőnk nevezte szerencse házának, mivel 
túlélte a háborúkat és házátalakítási 
divatokat. Utolsó tulajdonosa pedig – 
ősei iránti tiszteletből – semmit nem 
változtatott a házon. 
 Mi itt élők, tovább őrizzük ezt a 
sok szépséget és hozzátesszük a lelkün-
ket is. Programokat szervezünk a je-
les napokhoz – például Szent György 
nap: 2013-ban itt indította útjára dr. 
Bereczki Ibolya a Tájházak Napja or-
szágos rendezvénysorozatot; új kenyér 

Lángos sütés
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ünnepe; Márton nap – saját hagyományát alapítottunk a Lángos ünnep létrehozásá-
val, és a sok évtizedes szüreti felvonulásunk kiindulópontja is a Tájház lett.
 Ezeken a rendezvényeken részt vesz a falu apraja és nagyja fellépőként, segí-
tőként, közönségként. Óvodásaink, iskolásaink, fiataljaink, hagyományőrző asz-
szonykórusunk és néptánccsoportunk mindig nagy örömmel vállalja a szereplést 
ezeken az alkalmakon. Rendezvényeinkre rendszeresen hívunk fellépőket a kör-
nyékről, akik mindig kísérőikkel együtt érkeznek. Nagyszerű alkalom ez a megle-
vő barátságok elmélyítésére és új ismeretségek kialakítására egy finom lángos és 
egy pohár bor mellett.
 Dunaszentbenedek, mint neve is mutatja, Duna melletti 810 fős kistelepülés a 
Kalocsai Járásban, nagyszerű természeti adottságokkal. Az itt élők büszkék hagyo-
mányaikra és védik értékeiket. A barátságos légkörnek köszönhető, hogy nagyon jó 
az együttműködés óvodánkkal és az iskolánkkal.
 Előzetes egyeztetések után sokszor szervezünk múzeumpedagógiai, hagyo-
mányőrző, szórakoztató programokat.
 Önkormányzatunk gondos gazdaként elvégzi a szükséges karbantartásokat, 
így a látogatok mindig teljes pompájában láthatják a házat. 2016-ban a Kecske-
méti Katona József Múzeum útmutatásai alapján elvégeztük a fa-, textil és papír 
alapú tárgyaink állományvédelmét.

Fellépésre várva
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Fellépésre várva

Nézősereg
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 Állandó kiállításunk mellett az istállóban nagy programjainkhoz kapcsolódva 
rendszeresen szervezünk időszaki kiállításokat. Volt már a pásztoréletet, földműve-
lést bemutató kiállításunk. Jeles napokhoz kapcsolódó rajzpályázatokat hirdettünk 
oktatási intézményeinkkel közösen, melyben a gyermekeink tájházhoz való kötő-
désüket fejezhették ki. Ezeket a rajzokat is bemutattuk tájházunkban.
 Dunaszentbenedek község honlapján a Dunaszentbenedeki Tájház is helyet ka-
pott. Külön facebook oldalon is nyomon követhető életünk. Rendezvényeinkről 
rendszeresen jelentetünk meg hirdetéseket és a tájház életét bemutató cikkeket a 
helyi sajtóban. Nagy örömünkre szolgált, hogy a német NDR TV munkatársai te-
lepülésünkön, így tájházunkban is forgattak. A paprika szedést és a hagyományos 
paprikafűzést mutattuk be.
 Igyekszünk a rendszeresen kihasználni a pályázati lehetőségeket. Mivel a táj-
ház építészetileg rendben van, így a programokra helyezzük a nagyobb hangsúlyt. 
2016-ban a Bethlen Gábor Alaptól nyertünk 700.000 Ft támogatást az erdélyi test-
vértelepüléssel közösen tartott programjainkra, ezen belül a Lángos ünnepre. 2017-
ben az EMMI-hez pályáztunk a Szent György napi programjainkra, 300.000 Ft-ot 
nyertünk. 2017-ben ismét pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alaphoz.  
Pályázatunkat elfogadták, a 2018 júliusában megvalósuló programsorozatunkra, 
így a Lángos ünnepre ismét 700.000 Ft-ot nyertünk.

NDR TV forgatása
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 Tájházunk ingyenesen látogatható, szeretettel várunk mindenkit. Szeretnénk 
kérni az érdeklődőket, hogy előzetesen jelentkezzenek be a már fent is említett 
78/516-030-as telefonszámon, mert így biztosan méltóképpen tudjuk bemutatni 
településünk ékességét, a Dunaszentbenedeki Tájházat.

Posztobányi-Paulin Zsuzsanna

Helyi termékek bemutatója

Szüreti felvonulás
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Az Év Tájházvezetője, 2016.
Spanics Ágnes, a Vilma Háza Alapítvány elnöke

Cím: Vilma-háza
7563 Somogyszob, Kálvin u. 55.
Elérhetőségek:
e-mail: vilmahaz@gmail.com
Mobil:+36-30379-6408

A díj átvétele óta a tájházvezetés módszerében változás nem történt, legföljebb any-
nyi, hogy több területen sokkal önállóbban dolgoznak az alapítvány tagjai.
 2017-ben elnyertünk egy NEA pályázatot fenntartásra 350 000 Ft értékben. 
A 2014-ben épített melléképület (a település egyik portáján álló istálló épület re-
konstruált mása) tetőterének kiállítótérré alakításához, a világítás és a fűtés kor-
szerűsítésére 8, 35 millió Ft-ot nyertünk a LEADER pályázaton. A támogatásból a 
beruházás az év során elkészült.
 Ugyancsak 2017-ben a helyi önkormányzat és a Vilma Háza Alapítvány elnyert 
egy 1,5 millió Ft-os pályázatot a Kubinyi Ágoston Program keretében egy fedett- 
nyitott kocsiszín építésére. 

Az Év  Tájházvezetője díj megünneplése a Vilma Háznál 
(Fotó: Spanics Katalin)
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 Ez a fejlesztés is még 2017-ben megtörtént. Mindhárom pályázat megvalósítá-
sához jelentős önerőre volt szükség, melyet az alapítvány kigazdálkodott.
 Az idei feladatok közé tartozik a tetőtéri kiállítás berendezése, melynek bútora-
ihoz 1 millió Ft értékben LEADER pályázatot nyújtottunk be.
 Már márciusban berendeztük a meglévő mezőgazdasági eszközeinkkel a fedett-
nyitott kocsiszínt. A kiállítóterek növekedésével jelentősen nő a látnivaló kínált, 
amit programjaikkal színesebbé, élménygazdagabbá szeretnénk tenni. 
 Úgy gondoljuk, hogy a két kiállítótér létrehozása, átadása méltó lesz a Vilma 
Háza Alapítvány 15 éves működésének megünneplésére, amit 2018 szeptemberé-
ben tartunk.
Honlapunk második éve üzemel: Somogyszob // www.vilmahaz.hu. elérhetőségen.
 Tavaly elkészült a logónk, Pócs Péter munkája. Négyféle hűtőmágnest is legyár-
tattunk, melyekkel a porta épületeire, épületegyütteseire szeretnénk emlékeztetni a 
hozzánk látogatókat.  
 A tájházunk baráti körének létszáma az elmúlt két évben jelentősen nem válto-
zott, de néhány fiatal jött közénk, akikre nagyon számítunk. A csapatépítést több-
féle, csak Vilmásoknak szervezett program szolgálja: disznóölés, évzáró buli, illet-
ve hamarosan alapító tagunk, Diseri Józsefné (Gazsi Etelka) 85. születésnapjának 
megünneplése stb.

Az utóbbi évek bővítményei
(Fotó: Spanics Katalin)
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 Örömmel fogadjuk a nem Vilmá-
sokat is a téli fonóban, a nyilvános ün-
nepségekre: kenyéráldás, Vilma-nap, 
tojáspingálás, húsvéti rét, az egynapos 
hazai, a félnapos regionális és az ötna-
pos külföldi kirándulásokra. A telepü-
lés önkormányzati vezetőivel, tagjaival 
jó a kapcsolatunk, az együttműködé-
sünk, amit nagyon jól bizonyít, hogy 
az utófinanszírozású pályázatokhoz a 
szükséges pénzt megelőlegezik.
 Az egyházak képviselőivel is jó 
kapcsolatot ápolunk, amit az évről-
évre visszatérő kenyéráldás ünnepe is 
bizonyít.
 A helyi civilszervezetek nagy ré-
sze sajnos az utóbbi időkben meg-
szűnt, az alapítványunkon kívül a 
Judosok és a futballisták maradtak, 
de velük nincs különösebb kapcso-
latunk. A helyi iskolába és óvodába járó gyerekek ingyen látogatják rendezvé-
nyeinket, ingyen vesznek részt kézműves foglalkozásainkon.  Együttműködési 
megállapodásokat kötöttünk a környező erdei iskolák működtetőivel (pl. Mocz 
és Társa Magánerdészet Kft. stb.) Szintén jó kapcsolatunk alakult ki a környékbeli 
települések iskoláival
 Rendszeres az együttműködésünk a Nagyatádi Városi Múzeummal is. A Múze-
umok Éjszakáján viseletbemutatót tartottunk Nagyatádon és egy szép kiállítást is 
rendeztünk Somogyszobi szokások címmel. A tárlat fél évig volt látogatható, sok 
érdeklődőt vonzott.

 A Vilma-háza minden érdeklődőt szeretettel vár Somogyszobra!  
 

Spanics Ágnes

A tetőtéri kiállítótér
(Fotó: Spanics Katalin)
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Részlet a nagyatádi kiállításból 
(Fotó: Spanics Katalin)

Viseletbemutató Nagyatádon
(Fotó: Spanics Katalin)
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Az Év Tájháza, 2017.
Boldogi Tájház

Cím: 3016 Boldog, Kossuth út 32.
Kapcsolattartó: Nagy György gondnok
Tel.: 70/ 267-9371, 30/960-2899
Ujváry Ferenc Művelődési Ház: 06/37-355-262
E-mail: nagy_gyuri@hotmail.com; konyvtar@boldog.hu
Web: www.boldog.hu
Nyitvatartás: hétfő – szombat 8.00–16.00
(Más időpontban előzetes egyeztetés szükséges)
A tájház fenntartója: Boldog Község Önkormányzata (3016 Boldog Kossuth út 8.)
A tájház vezetője: 2017. december 31-ig: Kepesné Tóth Katalin
2018-tól: Vitayné Kepes Gabriella
Tel.: 06 37/355 262, e-mail: konyvtar@boldog.hu

A Boldogi Tájház épületét egy helyi kovácsmester, Bugyi Gergely egykori lakóhá-
zát 1987-ben vásárolta meg a község. A tájház akkori felújításában nagy segítséget 
nyújtottak a falu lakói, az itt található használati tárgyak, ruhák, bútorok is az ő ado-
mányaikból gyűltek össze. Tájházunk mára az ország egyik legszebb és leggazda-
gabb gyűjteményét őrzi. 
 Kiállításai között látható a viselet bemutató, „…és Boldogon éltek” címmel, mely 
az egykori gyöngyösbokrétás korszak lakodalmas menete által mutatja be a híres bol-
dogi viseletet, lakodalmas szokásokat. Mindegyik korosztály ünnepi öltözéke meg-
tekinthető a menetben. A falra a boldogi rezesbanda van felfestve, a háttérben szóló 
zene azt az érzetet kelti, mintha valóban a zenekar kísérné őket. A kiállítás kiegészí-
téseként a régi lakodalmakról szóló 15 perces összeállítás készült, melyet az érdek-
lődők laptopon tekinthetnek meg. A boldogi ruhás installációk szintén a látogatók 
kedvenceinek számítanak, hiszen be sem kell öltözni a viseletbe és mégis „viseletes 
fotó” készülhet róluk. Az épület konyhájában és tisztaszobájában berendezett enteri-
őr kiállítás a 19–20. század fordulójának jellegzetes tárgyait mutatja be. A volt szecs-
kás és kovácsműhely helyén Kunkovács László, Balogh Rudolf díjas, Kossuth-díjas 
fotóművész Szeretett falum – Boldog című tárlata várja a látogatókat.
 A Boldogi Tájház közösségi alkalmait az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és 
Könyvtár koordinálja, ily módon az intézmény közművelődési tervének része-
ként a tájház, mint a programjainak egyik megvalósítási helyszíne kap szerepet. 
Ilyen rendezvények például Tájházak Napja, Boldogi lakodalmas, Paprikafesztivál,  
Mihály napi vásár és vigadalom.
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Néptáncos tábor 
(Fotó: Vitayné Kepes Gabriella, 2017.)

Gyerkmek lakodalmas
(Fotó: Vitayné Kepes Gabriella, 2015.)
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 A művelődési ház hagyományőrző csoportjainak tagjai számára a népszokások 
újratanítása, a viseletek megismertetése, helyes viselésének bemutatása tervszerűen 
történik. A csoportok tagjait látogatók fogadásába vonjuk be (viselet-, tánc-, népdal 
bemutatók), illetve hagyományőrző műhelymunkákkal (szoknyaráncolás, hímzés, 
vállkendővasalás, hagyományos ételek, sütemények készítése) kívánjuk a tájházat, 
mint közösségi színteret megjeleníteni. Időnként jeles napokhoz (Szent György 
nap), vagy népszokásokhoz (kiszehajtás, húsvét), korabeli munkálatokhoz (aratás, 
kukoricatördelés) kötődő csapatépítő foglalkozásokat is szoktunk itt rendezni. Pró-
báikat gyakran tartják itt, autentikus környezetben. Az idősebb, hagyományőrző 
asszonyok találkozása a fiatalabb generációval a helyi identitástudat erősítését is 
szolgálja, hiszen bemutatni önmagukat, saját környezetükben mindig a közösségi 
emlékezet gyarapodását szolgálja. 
 A helyi általános iskolában és az óvodában lelkiismeretes pedagógusok, példát 
mutatva szervezik honismereti, hagyományőrző tevékenységüket. Minden óvodai 
és iskolai csoport ellátogat a tájházba évente egy alkalommal, a látogatást tájházi 
ismereteiket gyarapító foglalkozásokkal tarkítják. Az iskolások részére kihelyezett 
honismereti órákat tartanak tanáraik. 
 Mivel tájházunk a környéken egyedülálló, szívesen tűzik ki látogatásuk célja-
ként iskolás csoportok, illetve nyugdíjas klubok. Ilyenkor a gyűjtemény bemutatása 
után – igényeiknek megfelelően – összeállított programmal készülünk. Tavasszal a 
kiszehajtás hagyományával (kiszebaba készítése) és húsvéti szokásokkal (tojásfes-
tés, locsolkodás, tubukalács készítésének ismertetése), nyáron a boldogi lakodalmas 
szokásokkal és az aratóval, ősszel kukoricatöréssel, – fosztással ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők. A tárlatvezetés, a hagyományos boldogi sütemények készítése (kis-
rózsa, nagyrózsa), a helyi népdalokkal, néptánccal való megismerkedés, a boldogi 
viseletbe való beöltözés állandó lehetőségként áll a látogatók rendelkezésére. 
 A Boldogi Tájház a kéthavonta megjelenő helyi közéleti újság, a BOLDOGI 
ÉLET hasábjain tájékoztatja a lakosságot a tájházi fejlesztésekről, programokról.  
A község honlapján a www.boldog.hu c. oldalon, folyamatosan frissített informáci-
ók révén a programok, illetve a projekt üzenete minden látogatóhoz eljut. A www.
hatvanonline.hu a hatvani térség híreinek, programjainak internetes ajánlója. Az ol-
dalt látogatók révén több tízezer emberhez jut el a rendezvények híre. A Megyehatár 
című kiadványban is reklámozzuk eredményeinket, programjainkat. A tájházi prog-
ramokról szórólapokat, plakátokat készítünk, melyeket a régióban és a településen is 
jól látható helyekre helyezünk.
 A Boldogi Tájház népi műemlék. 2013–2014-ben fejlesztési koncepció született 
a tájház megújítására Buzás Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítészének 
tervei alapján.
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 1. ütem: 2013-ban 1.600.000 Ft-ot nyertünk, ebből a ház utólagos szigetelésére 
(Aquapol technológiás falszárításra) 1.000.000 Ft-ot fordítottunk. A támogatásból 
megújult a boldogi viseletet bemutató kiállításunk és Kunkovács László Balogh 
Rudolf és Kossuth-díjas fotóművész kiállítása is.
 2. ütem: 2014. évben a folyosó burkolatának cseréje, oszlopok megerősítése és 
az udvar felőli vízelvezetés valósult meg. A munkálatok 800.000 Ft-ba kerültek.
A töredezett, málló cementlapokat téglára cseréltük, 3 oszlopot lebontottunk és 
újraépítettünk. A folyosó udvar felőli részén a pangó vizet coulé kaviccsal és drén-
csővel vezettük el.
 3. ütem: 2015–16-ban a 21. századi múzeum igényeinek megfelelő wc-mosdó 
csoport került kialakításra külön épületben, a műemlékvédelmi előírásokat figye-
lembe véve. A pályázati cél megvalósítására 1.700.000 Ft támogatást nyertünk. 
A megvalósuláshoz szükséges hiányzó összeget az önkormányzat saját erőből biz-
tosította.
 4. ütem: 2017-ben a terveknek megfelelően a kocsiszín helyén kialakítandó 
raktár és közösségi színtér elkészült, melynek megvalósítására 2.000.000 Ft támo-
gatást nyertünk. 
A megvalósuláshoz szükséges hiányzó összeget az önkormányzat biztosította saját 
erőből.
 5. ütem: 2017-ben benyújtott pályázatunkkal a védelmi rendszer kiépítését ter-
veztük megvalósítani. Erre 500.000 Ft támogatást nyertünk.
Célunk, hogy a megújuló kiállítások maradandó élményt nyújtsanak a hagyomá-
nyok iránt érdeklődők és azokat őrzők számára, rendezvényeink, programjaink és 
foglalkozásaink pedig interaktív módon járuljanak hozzá örökségünk aktív megőr-
zéséhez.

Vitayné Kepes Gabriella
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Ludas Matyi a Tájházak napján
(Fotó: Vitayné Kepes Gabriella, 2017.)

Tárlatvezetés a Tájházak napján
(Fotó: Vitayné Kepes Gabriella, 2017.)
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Tyúkos lagzi – csigatészta készítés
(Fotó: Vitayné Kepes Gabriella, 2015.)

Gyülekező hagyományőrző próbára
(Fotó: Vitayné Kepes Gabriella, 2015.)
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Az Év Tájházvezetője, 2017.
Kulik Melinda, a Napsugaras Tájház vezetője

Cím: 6725 Szeged, Nyíl utca 43.
tel: +36-30-501-2822
e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com

A díj átvétele óta a tájház vezetésében nem történt változás. Mivel a tájház nagyon 
fiatal, hiszen 2011-ben nyitotta meg kapuit, nem történtek az elmúlt években na-
gyobb felújítások. A jövőre nézve azonban tervezzük egy nyári kemence és a hozzá 
kapcsolódó fedett közösségi tér kialakítását.
 A tájházunk nagy hangsúlyt fektet az oktatásra. Feladatunknak tekintjük, hogy 
a népi kultúrát minél szélesebb körben megismertessük. Erre kínált lehetőséget  
a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Múzeumok Mindenkinek” Programja. 
A programban a Napsugaras Tájház 9.682.783 Ft támogatásban részesült, melyet 
az intézmény oktatási szerepének fejlesztésére fordítottunk. A pályázatba négy ne-
velési és oktatási intézményt vontunk be. A pályázat lehetővé tette, hogy a magyar 
népi értékeket és hagyományokat a fiatalabb és idősebb generációval egyaránt meg-
ismertessük. Élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodjanak. A projekt keretében 4 

Napsugaras Tájház
(Fotó: Szőke Virág, 2013.)
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múzeumi óra, 5 tematikus foglalkozás, múzeumi napok, 12 alkalomból álló szabad-
egyetemi előadássorozat és családi rendezvények valósultak meg. A foglalkozások 
tematikáit igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minden korosztályt megszólítson, és 
felkeltse az érdeklődésüket a népi kultúra iránt.
 2018-ban újabb európai uniós támogatásban részesült intézményünk. Az EFOP-
3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázati kiíráson 
10.374.875 Ft támogatást kaptunk. A projekt célja intézményünk múzeumpedagó-
giai tevékenységének módszertani fejlesztése. Továbbá új tematikák kidolgozása, új 
módszertani eszközök alkalmazása. A tématerületek kiválasztásánál célunk az volt, 
hogy minél szélesebben tudjuk megmutatni a népi kultúrát a projektbe bevonni kí-
vánt célcsoportnak. A Kárpát-medence néphagyományainak megismerése mellett 
a lakóhely Szeged és környékének a hagyományainak megismerését is szorgalmaz-
zuk. A klasszikus, az iskolákban is tanult témákat (népi építészet, jeles napok stb.) 
igyekeztünk olyan módszerekkel bővíteni, amiket a nevelési és oktatási intézmények 
nem, vagy csak ritkán (drámapedagógia alkalmazása nem csak drámaórákon, múze-
umpedagógiai módszerek alkalmazása a tanítási órákon, interaktivitás, gyűjtőmun-
ka, olyan kézműves technikák melyek kivitelezése nehéz a nevelési és oktatási intéz-
ményekben) alkalmaznak.

A népmese varázsa
(Fotó: Lapatinszki Edit, 2017.)



93

Tájházi Hírlevél • 2018. 2. szám

 Évről évre igyekeztünk bővíteni a tájház programkínálatát. Eleinte a gyerekeket 
és a gyerekes családokat szólítottuk meg hétvégi Tájházi Kincskereső foglalkozásso-
rozat és családi programjaink révén. Később kezdtünk nyitni az idősebb generációk 
felé is. Egyrészt olyan programsorozatokat indítottunk Fonó Napok és Kézműves 
Kuckó címmel, ahol a résztvevők egy-egy régi mesterséggel vagy újabb, moder-
nebb kézműves technikákkal ismerkedhetnek meg. Másrészt 2018-tól nagyobb 
hangsúlyt fektetünk az ismeretterjesztésre. Múltidéző és Mindennapi életünk című 
programjainknak a célja az, hogy egy-egy előadás keretében betekintést nyerjenek 
a látogatóink a magyar néprajz egy-egy területébe.
 Igyekszünk minden évben két-három hónapig látogatható kamara kiállításokat 
is rendezni főképp helyi magángyűjtők anyagaiból. A kiállításokhoz gyakran kap-
csolódnak programok is. 
 Az elmúlt évek során sikerült nagyon sokféle programot kínálnunk. A fog-
lalkozássorozatoknak a folytonosságuk révén lassan kialakultak a közösségeik. 
Igyekszünk ezeket a közösségeket megtartani úgy, hogy folyamatosan kommu-
nikálunk velük. Kíváncsiak vagyunk véleményeikre: mi az, amit szeretnek és tart-
sunk meg, mi az, amin változtassunk, mi az, ami érdekli őket, miről szeretnének 
többet megtudni.

Paprikafesztiválon a szegedi menyecskék
(Fotó: Lapatinszki Edit, 2017.)
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 A nyertes Európai Uniós támo-
gatások, illetve a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja Utazó Múzeum programja 
révén eljutottunk Szeged és a környe-
ző települések valamennyi nevelési és 
oktatási intézményeibe. Vannak olyan 
óvodák és iskolák, akikkel az évek fo-
lyamán szorosabb kapcsolat alakult ki. 
Köszönhető mindez annak is, hogy 
gyakran részt veszünk ezen nevelési 
és oktatási intézmények programjain, 
projekthetein.
 Civil szervezetek közül a Talentum 
Alapítvánnyal és az AFS Magyaror-
szággal vagyunk szorosabb kapcsolat-
ban. A két szervezet révén lehetőséget 
kapunk arra, hogy a magyar kultúrát 
megismertessük külföldi fiatalokkal. 
Közös programokat szervezünk, ahol 
kicsit mi is belelátunk az ő kultúrájuk-
ba. Emellett a középiskolások a Ta-
lentum Alapítvány évekig futó Szakmales programjának keretében kipróbálhatták 
milyen egy tájház élete, milyen feladatai vannak egy tájházvezetőnek.
 A tájház népszerűsítésével kapcsolatban három fogalom jut eszembe, melyek 
összefüggenek, és jól kiegészítik egymást. Ez a három fogalom: sokoldalúság, inno-
váció és nyitottság. 
 Sokoldalúság: Arra törekszünk, hogy a magyar népi kultúrát, Szeged kulturális 
örökségét a legtöbbféleképpen mutassuk be. Megtaláljuk a különféle korcsoport-
oknak megfelelő kiállításokat, programokat, foglalkozásokat. 
 Innováció: Fontos, hogy egy tájházvezető szakailag mindig meg tudjon újulni. 
Lássa milyen új lehetőségek, új irányzatok vannak egy múzeum életében. Mind-
ezeket képes legyen a saját adottságainak megfelelően a saját szakmai életében és 
intézményének az életében is alkalmazni.
 Nyitottság: Fontos hogy nyitottak legyünk az új dolgok, más szervezetek felé, akik-
kel a közös munka révén mi is megújulhatunk, vagy sok tapasztalatot szerezhetünk.
 Mindezek segíthetnek abban, hogy a tájházak még nagyobb szerepet kapjanak 
az emberek szabadidejének tartalmas eltöltésében.

Kulik Melinda

Egy kis külföld – Török kultúra napja
(Fotó: Lapatinszki Edit, 2017.)
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Elfeledett hagyományok – Fonó
(Fotó: Lapatinszki Edit, 2017.)

Ha Szeged, akkor tarhonya... 
(Fotó: Németh Péter, 2012.)
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Az Év Tájházvezetője, 2018.
Csáki Balázsné, a cigándi Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány elnöke 

Az alapítvány 2000-ben alakult, szin-
te egyidejűleg a Cigándi Falumúze-
um átadásával. 
 Az alapítvány, alapító okirat sze-
rinti célja “A bodrogközi tájegységre 
jellemző népi építészet, kultúra, ha-
gyományok fenntartása, megismerte-
tése, az alapítvány a fenti cél megvaló-
sítása érdekében Tájmúzeumot létesít 
Cigándon.”
 Csáki Balázsné elévülhetetlen ér-
demeket szerzett abban, hogy az egy-
kori tájházból mára egy országosan 
is elismert, “élő” épület-komplexum 
alakuljon ki, Bodrogközi Múzeum-
porta névvel.
 Hangsúlyozni kell az élő szót, hi-
szen nem csupán üresen kongó épüle-
tekről van szó, hanem egy élettel teli, 
nyüzsgő, hagyományőrző fellegvár-
ról Cigánd szívében, amelyre méltán 
büszke a település.
 Marika élete szinte a kezdetektől egyet jelent a falumúzeummal, noha a mai léte-
sítmény szívét jelentő tájház gyűjteményének létrehozásában még nem vett részt.
 2002-ben kapcsolódott be a falumúzeum munkájába egy táboroztatási pályázat 
révén. Később az önkormányzat megbízta a hétvégi ügyelet ellátásával, s megsze-
rezte a népi játszóházvezetői képesítést. 2006-tól a kuratórium elnöke. 2008-ban 
Kántor Mihály Emlékplakettel díjazták, nyugdíjba vonulásakor pedig Pedagógusi 
Szolgálatért Emlékérmet kapott. Vezetése alatt teljesedett ki a falumúzeum és az 
alapítvány munkája, és lett a tájház igazi közösségi tér. A tájházat egészen a Múze-
umporta megalakulásáig irányította, azóta pedig az alapítvány munkája gyakorla-
tilag eggyé vált a Múzeumportáéval. 2012-ben szövetségünk Az Év Tájháza címet 
adományozta az általa vezetett tájháznak.
 Táborok, hagyományőrző programok, Cigánd értékeinek reprezentálása az 
ország számos rendezvényén, kézműves körök, szakkörök vezetése, a jeles napok 

Csáki Balázsné
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megünneplése, kapcsolatépítés más civil szervezetekkel, intézményekkel, országos 
hatókörű szervekkel, aktív közreműködés a falumúzeum infrastrukturális fejleszté-
sében, profi idegenvezetés, számos pályázat beadása és elnyerése, adománygyűjtő 
akciók, díjak, alapítványi bál és még sok minden más, amelyek tájház- vezetőként a 
nevéhez kötődnek.
 2014-ben a Magyarországi Tájházak Szövetsége országos találkozójának 
Cigándon való sikeres megvalósításában is óriási szerepet játszott.
 Két nappal ezelőtt Cigánd Város képviselő Testülete 20/2018 számú határo-
zatával a település és a térség népi örökségének megőrzése szolgálatában végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Csáki Balázsné részére a „Bodrogközi 
Múzeumporta Nagykövete” címet adományozta.
 A mai napon Az Év Tájházvezetője címet veheti át a Magyarországi Tájházak 
Szövetsége elnökétől.

Berecz Lászlóné
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A Szablyár Péter Emlékplakett

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2015. október 2-án, Terényben megtartott köz-
gyűlése fogadta el a Szablyár Péter nevével ellátott emlékérem megalapításáról szóló elő-
terjesztést, amellyel a szervezet a tájházak ügyéért hosszabb időszakon keresztül végzett 
kitartó és elkötelezett munkát kívánja elismerni.
 A javaslat szerint az első ilyen kitüntető cím átadására a 2016. évi rendes közgyű-
lésen kerül sor, majd ezt követően két évenként nyújtja át a szövetség ezt az elismerést.  
A közgyűlés a mindenkori elnökséget hatalmazta fel arra, hogy egyéni indítványok alapján 
hozza meg a döntést az elismerés odaítéléséről. A 2016. február 6-án tartott ülésén az el-
nökség egyhangúlag döntött arról, hogy a Szablyár Péter Emlékplakettet első alkalommal 
a szövetség Juhász Lászlónak, a Mezőcsáti Tájház tulajdonosának adományozza. 

Szablyár Péter Emlékplakett, 2016.
Juhász László, a Mezőcsáti Tájház tulajdonosa

Mindig nagy érdeklődést tanúsított környezetének építészeti értékei iránt. Már 
diplomamunkaként is a Monokon található kastélyt dolgozta fel. Majd Edelénybe 
kerülve a Bódva–völgy népi építészetét kutatta évekig, s egy szép dolgozat lett az 
eredménye, amivel az Istvánffy Gyula pályázaton országos első helyezést ért el.
 A Mezőcsátra költözés apropója az volt, hogy megörökölték felesége nagyma-
májának nádtetős házát, amit ma tájházként működtetnek. Két fiával, feleségével, 
kezdetekben kizárólag a család anyagi áldozatvállalásával, kemény kétkezi munká-
val lépésről-lépésre végezték a romos épület felújítását. Hasonlóan a házhoz, az ere-
deti és a pótolt berendezési tárgyak is saját kivitelezésben újultak meg.  
 Pedagógusként tanítványaival rendszeresen járta a települést, a város múltat 
idéző emlékeit gyűjtötte, felkutatta a még megmentésre érdemes parasztházakat, 
javaslatot tett az önkormányzatnál azok levédésére, megmentésére. Mezőcsát népi 
építészetéről több évtizeden át gondosan készített, sajnos mára már sok esetben 
emléket őrző, gazdag fotódokumentációval rendelkezik.
 Tájháza 2003-ban múzeumi működési engedélyt kapott, a település életében 
azóta is fontos kulturális és oktató funkciót teljesít. A tájházat látogató iskolai cso-
portoknak a tájház tulajdonosa rendszerint előadást tart Mezőcsát múltjáról, az itt 
élt emberek életéről. Vetítéssel, feladatlapok megoldásával, kézműves foglalkozta-
tásokkal segíti tudásukat elmélyíteni. 
 A tavaszi, nyári és őszi hónapokban távolabbi településekről, vagy külföldről a 
városban vendégeskedő turisták is szívesen látogatnak ide, akik szintén díjmente-
sen látogathatják a tájházat. 
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 Közösségi színtér is a tájház, amikor a „Csáti menyegző” címmel a néptáncosok 
közreműködésével eljátsszák a régi lakodalom eseményeit. A tájház udvarán tör-
ténik a kikérés, a búcsúztatás, és innen indul az esküvői menet a templomba egy 
hangulatteremtő közös tánc után.
 Az utóbbi időkben esküvőjük előtt az ifjú párok szívesen készíttetnek fényképe-
ket itt magukról, hiszen a szépen rendezett porta különleges helyszínként szolgál 
erre is.
 Juhász László két kiadványt is magáénak tudhat. Az egyik általa jegyzett könyv 
címe: A településszerkezet és az építkezés változásai Mezőcsáton a kezdetektől a 20. 
század végéig, a másik címe: Egy népi műemlék Mezőcsáton, mely saját tájházát mu-
tatja be.
 Juhász László az évente megrendezett tájházas találkozók rendszeres résztvevő-
je, programjaival gyakorta kapcsolódik az országos szakmai rendezvényekhez, mint 
például a Szent György napi „Tájházak Napjához”. 
 2010-ben a Magyarországi Tájházak Szövetsége „Az év tájházvezetője” címmel 
díjazta kiemelkedő munkáját, ezúttal pedig több évtizedes gyűjtő, múzeumpedagó-
giai, hagyományápoló- és őrző tevékenysége elismeréseként a Szablyár Péter Em-
lékplakettet adományozza számára szövetségünk. 

(Fotó: Hegedűs Gyula)
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Szablyár Péter Emlékplakett, 2018.
Kispálné Dr. Lucza Ilona laudációja

„Mögöttem a múlt szép kék erdősége, előttem a jövő szép zöld vetése...” 
              (Petőfi Sándor)
 
 Kispálné Dr. Lucza Ilona közép-
iskolai tanári pályáját hátrahagyva 
1997-től lett a kiskőrösi Petőfi Sándor 
Szülőház és Emlékmúzeum igazgató-
ja. Ilona saját szülővárosának, Kiskő-
rösnek lett méltán híres képviselője. 
Hagyatékápoló munkásságáért 2014-
ben Magyar Örökség Díjjal tüntették 
ki. A vezetése alatt álló intézmény 
eddig kétszer nyerte el az Év Múzeu-
ma kitüntető címet. A „Petőfiről csak 
hitelesen” munka eredménye, hogy 
az ország legnagyobb Petőfi képző-
művészeti gyűjteményét és műfor-
dítói szoborparkját tudhatja a város 
magáénak, valamint az ország leglá-
togatottabb irodalmi emlékhelye is a 
múzeumegyüttes. Kispálné Dr. Lucza 
Ilona a múzeumi feladatok mellett 
az Országos Petőfi Sándor Társaság 
ügyvezető elnökeként a is sokat tesz 
a Petőfi-kultusz ápolásáért.
 Ilonának irodalmi emlékház mellett tájház is jutott osztályrészül. Az intézmény-
hez tartozó Szlovák Tájház 2017-ben ünnepelte alapításának 40. évfordulóját.  
Példaértékű az a következetes munka, amellyel fejlesztette a tájházat. 2004-ben a 
Szlovák Tájházzal csatlakoztak Szövetségünkhöz, majd szakmai műhelyek, találko-
zók alkalmával bővítették ismereteiket a népi műemlékek megóvása terén. Ennek 
eredményeképp 2006-ban sikeresen pályáztak és valósították meg a tájház infrast-
rukturális fejlesztését. Büszkék vagyunk arra, hogy a tájházi épület padlófűtésének 
kialakítása során szerzett tapasztalatok szolgáltak mintaként később az irodalmi 
vendégház fejlesztéséhez is. 2008-ban a múzeumi programok ellátásához, ugyan-
csak pályázati forrásból udvari kemence épült. Ezen eredményekről, a kiváló szak-

Kispálné Dr. Lucza Ilona
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mai kiállításokról 2010-ben személyesen is meggyőződhettünk a VIII. Országos 
Tájháztalálkozó alkalmával. 
 A két évtizedes munka eredménye, hogy az ország legelső irodalmi emlékhá-
zát nemcsak a kiskőrösiek érzik magukénak, hanem a Kárpát-medence bármely 
pontjáról ideérkező látogató is. Aki valaha részt vett a Petőfi-szilveszter elnevezésű 
rendezvényen, az biztosan. Ezt a programot egyébként Ilona indította útjára. 1998. 
december 31. óta a város minden évben képzőművészeti kiállítással, színházi elő-
adással, lakomával búcsúztatja az óévet. Ekkor látható az eredeti Petőfi keresztelési 
anyakönyv is az evangélikus templomban.
 A Magyarországi Tájházak Szövetsége Kispálné dr. Lucza Ilonának Szablyár 
Péter Emlékérmet adományoz, két évtizedes múzeumi munkájáért és mindazon 
tevékenységéért mellyel a tájház és irodalmi emlékház összekapcsolását, éltetését 
szolgálja. 

Bajnóczy-Kovács Edina
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