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Tájházak Napja 2019-ben

„Jöjjenek el hozzánk a szép mulatságba,
Tiszta szívvel várja a háznak a gazdája.”

A Magyarországi Tájházak Szövetsége a fenti szavakkal hívta nem pusztán „mu-
latságba”, hanem egy immár nyolcadik alkalommal meghirdetett országos rendez-
vénysorozatára a hazai és a határon túli tájházainkat. Április a tavasz kezdete után a 
nagy munkákra való felkészülés, a természet megújulása felett érzett öröm mellett 
hagyományosan a tavaszi állatkihajtások ideje is volt. Szent György napja a falusi 
hagyományban jeles nap, régen babonákkal, tavaszt köszöntő szokásokkal, a pász-
torokra figyelmet fordító ünnepnek számított. 
 A 2013-ban útjára indított rendezvénysorozatunk jelképévé mindezen hagyo-
mányok felidézése mellett a nyitott kapu vált, a vendéget váró és azt örömmel fo-
gadó tájházi közösségeket kívántuk megszólítani vele. Célunk volt, hogy a mindig 
szükséges tavaszi nagytakarítás, az ünnepre való felkészülés jelentse a tájházaink 
szó szoros értelemben vett kinyitását, a vendégek invitálását helyből és távolabbról 
egyaránt. Fontosnak tartottuk, hogy figyelmet fordítsunk azokra az értékekre, ame-

A Tájházak Napja országos megnyitóján a kiskőrösi Szlovák Tájház udvarán 
(Fotó: dr. Bereczki Ibolya )
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lyek a tájház épületében, berendezésében jelennek meg. De úgy láttuk, hogy nem 
elég azonban „csak” kinyitni a kapukat, de élettel is meg kell tölteni a portákat.
 Rendezvénysorozatunk fokozatosan nyerte el mostani arculatát, s a kezdeti 
húsz-harminc körüli résztvevői szám folyamatosan nőtt, s 2019-re meghaladta a 
nyolcvanat a programmal jelentkező tájházak száma. A Tájházszövetség honlap-
ján a kezdetektől egységes szempontok alapján mutattuk be a jelentkezőket, adtuk 
közre programjaikat, sőt, a kiválasztott helyszínre való eljutást térkép is segítette.  
A megvalósult eseményekről a Tájházi Hírlevél egy-egy tematikus számában olvas-
hatnak tagjaink és az érdeklődők. Minden évben kiemelt helyszínen nyitottuk meg 
az országos rendezvénysorozatot. Az idén erre Kiskőrösön, a Szlovák Tájházban ke-
rült sor, a helyi és a környékbeli szlovák hagyományok felelevenítésével. 
 Az idei programok is jelzik, hogy ugyan a naptár jelent kötöttségeket a Tájházak 
Napja eseményeinek kiválasztásakor, mégis, rendkívüli a változatosság, s számos 
lehetőség nyílik egy sor, mára szinte teljesen feledésbe merült szokás, hagyomány 
újraélesztésére, s a köztudatba való ismételt beépítésére. Úgy vélem, az évek során 
bebizonyosodott, hogy a helyi hagyományok megismertetésében, megőrzésében 
az ifjabb generációk szívesen veszik át a stafétabotot, s maguk is törekednek rá, 
hogy elődeik múltját ne csak megismerjék, de továbbvigyék, újra is éljék azokat. 
 Tájházi Hírlevelünk mostani száma korántsem nyújthat teljes képet, csupán 
ízelítőt a sokszínű idei programokról, mégis, egyet a sok közül hadd emeljek ki: 
Hosszúpályiban a Tájházak Napja alkalmából, a Bődi István Falumúzeumban tör-
tént egy különleges esemény is: a Kistérségi Múzeumpedagógiai program aláírása, 
amelynek keretében a térség 1300 diákja vehet részt ingyenes múzeumpedagógiai 
foglalkozáson tájházi környezetben. Ez szövetségünk jövőbeli útját, lehetőségeit is 
megerősíti: a szakemberek, a helyi önkormányzatok, a köznevelésben dolgozók és 
irányítóik, a tankerületek összefogásával újabb és újabb generációkhoz juttathatjuk 
el élményként megélve a tájházakban összegyűjtött anyagi és szellemi tudást.

Dr. Bereczki Ibolya
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Tájházak Napja Boldogon

Az idei Tájházak Napja rendezvényt a Kaláris Néptáncegyüttes gyermekcsoport-
ja, a Gyöngyszem csoport nyitotta meg. A hagyományőrző csoport tagjai már a 
rendezvény elején elkezdték bedagasztani a tubu kalácsot, melyet az előre befű-
tött kemencében sütöttek ki. Ezzel egy időben a kisrózsa tésztáját is meggyúrták, 
amit aztán forró olajban sütöttek ki és baracklekvárral ízesítettek. A vállalkozó 
szelleműek ki is próbálhatták, hogyan kell kisütni a fánk jellegű süteményt. Más 
településről érkezett látogatóink nagy lelkesedéssel jegyzetelték a sütemények 
receptjét. Az elkészült édes finomságokat a vendégeink a nap folyamán megkós-
tolhatták. 
 A tavaszi virágosítást is a vendégek közreműködésével hajtottuk végre. Muskát-
lit ültettünk cserepekbe és büdöskét a tájházunk kertjébe.
 A helyi grillázskészítő, Tatai Melinda erre a napra égetett cukorból formázta 
meg tájházunkat és ajánlotta fel rendezvényünkre. Tájházunk tisztaszobájában 
volt megtekinthető, majd a nap végén összetörtük és megkóstoltuk vendégeink-
kel együtt. 

Elkészült a tubu kalács (Fotó: Gonda Gabriella)
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 A vidékről érkezett látogatók tárlatvezetésen ismerhették meg a tájházat és a 
boldogi néphagyományokat. Az első szobában lehetőség volt a híres boldogi viselet 
felpróbálására, melyet sokan meg is tettek. 
 A hátsó színtérben kézműves foglalkozást tartottunk, ahol szebbnél-szebb krepp 
papírvirágot lehetett készíteni. Az udvaron a helyi kézművesek árulták portékáikat, 
rendezvényünket harmonika és énekszó kísérte végig. 
 Ezen a napon a látnivalók mellett izgalmas, színes, ingyenes programokkal vár-
tuk vendégeinket. Tapasztalataink alapján évről-évre növekszik a látogatottság a 
Tájházak Napján. Egyre több vendégünk érkezik más településről. Ezzel a prog-
ramsorozattal tájházunk is az érdeklődők figyelmének középpontjába került. 

Barócsi Barbara

Kóstoló (Fotó: Gonda Gabriella)
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Boldogi viseletbe öltözés (Fotó: Gonda Gabriella)

 Kézműves foglalkozás (Fotó: Gonda Gabriella)
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Tájházak Napja és a hartai bútor Budaörsön

A budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum a Tájházak 
Napjára időzítette ez évi időszaki kiállításának megnyitóját. Az év végéig megte-
kinthető tárlat anyaga a tatai Kunyi Domokos Múzeum német nemzetiségi részle-
gének vándorkiállítása, mely a hartai festett bútorokat mutatja be.
 A megnyitón nem csak a kiállítás kurátora, Busa Mónika beszélt (magyarul és 
németül) „Az újra felfedezett hartai bútorról”, hanem Harta képviseletében a tájház 
vezetője, Grőb Gyuláné is mesélt kötődéséről, a település értékeiről. Néhány kuli-
náris értékből hozott is magával, így a megnyitó résztvevőit eredeti hartai ízekkel 
vártuk: kolbásszal és juhsajttal, amit hartai vízzel öblíthettek le a látogatók. A Bu-
daörsi Asszonykör tagjai pedig házi süteményekkel kínálták a szép számmal érkező 
helyieket, illetve a környéken élő egykori hartaiakat.
 A megnyitó után Schneider Péterné kézműves bemutatót tartott, beavatta az 
érdeklődőket a bútorfestés titkaiba, illetve kisebb, népszerű termékeit is kiállította.  
A gyerekek számára kézműves foglalkozással készültünk, de sajnos a gyereksereg 
rohama elmaradt, elsősorban a felnőtt és az idősebb korosztályt érdekelte ez a téma. 
A kiállítás idején azonban többször is meghirdetünk majd múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokat a hartai kiállításhoz kapcsolódóan. 
 A kapunk fölé kifeszített molinó a megnyitó óta napi szinten vonzza az erre járó-
kat, hogy bejöjjenek és megtekintsék a hartai bútorokat, no meg a megújult állandó 
kiállításainkat is.
 A hartai bútorfestés több mint 200 éves hagyománya ma is élő népművészet 
Hartán. A hartai festett bútorok alapszíne mindig sötétkék. Gyakori motívuma a 
kosárba vagy kehelybe állított virágcsokor, melyet egy szivárványkoszorú fog össze, 
jellegzetes virágokkal, vonalas mintával (strihákkal).
 Ezzel a 19–20. századi jellegzetesen festett, faragott bútorokból álló időszaki 
kiállítással szeretnénk felhívni mind a muzeológus szakma, mind a látogatók figyel-
mét a bútortípus jelentésének sokrétűségére, a kelengyebútor szimbolikus szerepé-
re és a hagyományos lakáskultúra átalakulására is.
 Reméljük, jövőre is sikerül olyan témát találnunk, amellyel a Tájházak Napján 
részt tudunk venni, és amely sok látogatót vonz majd.

Jaszmann Gabriella
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A megnyitó pillanatai a tisztaszobában (Fotó: Szekeresné Simon Anett)

A kiállítás részlete (Fotó: Szekeresné Simon Anett)
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Schneider Péterné hartai bútorfestő és a tévések munka közben (Fotó: Szekeresné Simon Anett)

Vendégek egy csoportja a kiállításban (Fotó: Szekeresné Simon Anett)
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Csökölyi hagyományok a Tájházak Napján

A Tájházak Napja rendezvényünkön a keresztelés néphagyományait elevenítettük 
fel. Harmadik éve csatlakozunk a Tájházszövetség országos rendezvényéhez. Cé-
lunk, hogy a hagyományainkat őrizzük, a generációk közt átörökítsük, megismer-
tessük a fiatalokkal. Első évben a komatálazás, mátkázás, tavaly a lakodalmi népha-
gyományok felelevenítése volt a rendezvényünk középpontjában.  
 Az időjárás kegyes volt hozzánk, kicsit szeles, de szép napos időre virradtunk. 
Egy csökölyi kislány megkeresztelésével kezdődött a nap a református templom-
ban, Székelyné Kiss Emese tiszteletes közreműködésével, és a Csökölyi Csodabo-
garak énekes kórus kedves vidám dalaival. A Helytörténeti Múzeumban kiállítással 
idéztük fel a kereszteléshez, kisgyermekneveléshez kapcsolódó szokásokat, hagyo-
mányokat. Bába Bözsi néni bekeretezett fotója, egy gólya és egy pólyás baba fogadta 
a látogatókat. Köszönet Luter Máriának, aki a rendezvény főszervezője volt. Kö-
rünkben üdvözölhettük Szászfalvi László országgyűlési képviselő urat, a szomszé-
dos települések polgármestereit, horvátországi testvértelepülésünk, Vörösmart 
delegációját, akik szép népdalcsokrot hoztak nekünk. A rendezvény iránt kb. 150 
fő érdeklődőtt. Csökölyből elszármazott vendégeink is voltak, akiket mindig nagy 
szeretettel fogadunk. Az előre meghirdetett kelttészta sütő versenyre Kisbajom és 
Szenna községek is beneveztek. A győztes portéka egy fahéjas, fátyol nevű, nagyon 
finom tészta lett, holtversenyben egy házi kenyérrel. De volt kelt rétes, ostoros kalács, 
mákvirág, fánk, fahéjas csiga és még sok minden. Műsorunkban felléptek a csökölyi 
óvodások, az általános iskola tanulói, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub énekkara, a 
Csökölyi Csűrdöngölő Néptáncegyüttes, akik a keresztelésről, babavárásról, komá-
zásról szóló műsorukkal lenyűgözték a jelenlévőket. A Bojtár Együttes húzta a talp-
alávalót. Vízgázló Lajosné a keresztelés néphagyományairól mesélt, Illés Mihályné 
pedig egy komavékát rakott össze, melybe a kétféle leves mellé pirított tik, borocs-
ka, kuglóf, kelt tészta, híres csökölyi S rétes is került. Minden kedves vendégünket 
langallóval, finom pörkölttel kínáltuk. A langallót Horváthné Kovács Krisztina és 
csapata készítette, a pörköltet Flórián Ervin vezetésével a Csökölyi Szent Flórián 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület lelkes csapata. Kóstolhattunk finom csökölyi epret 
is. Köszönet a szervezőknek a kitartó munkáért, köszönet a fellépőknek a színvo-
nalas műsorért, és minden segítőnek köszönjük a munkáját. Köszönet illeti meg 
azokat is, akik minden évben felöltik a település egykori csodás viseletét. Nagyon 
kellemes, jó hangulatú napot zártunk. Reméljük, hogy jövőre ismét ott leszünk a 
csökölyi Tájházak Napja rendezvényen!

György Zoltánné
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Keresztelő a református templomban (Fotó: György Zoltánné)

A kelt tészta sütő verseny zsűrizése (Fotó: Jakab Gabriella)
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A csökölyi óvodások hagyományőrző műsora (Fotó: György Zoltánné)

Csökölyi Csűrdöngölők a Komabáli vigasságban (Fotó: György Zoltánné)
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Tájházak Napja Eleken

Az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozott a Magyarországi Táj-
házak Szövetsége felhívására a Tájházak Napja kétnapos programjához. A látogatók 
megtekinthették a Szlovák Tájházat (5742 Elek, Kétegyházi út 23). A városi KTV 
– én és plakátokon hívtuk fel a lakosság figyelmét a rendezvényünkre. Április 27-
én gasztronómiai napot tartottunk, ahol megkóstolhatták az eleki loksát (káposztás 
lángost) és más finomságokat. Az időjárás sajnos, nem kedvezett a rendezvénynek, 
ezért a tájház falain belül nyitotta meg a Tájházak Napját dr. Kuruczné Czvalinga 
Judit elnök asszony. Az esős idő ellenére is szép számmal jöttek a kedves látogatók, 
akiket elnök asszony invitált a kóstolásra és a 28-i nemzetiségi műsorra. 
 A dr. Mester György Általános Iskola tanulói megemlékeztek a Szent György 
naphoz kötődő népi hagyományokról. A rendezvény befejezéséül az Elek Tánc-
együttes és a Pacsirták Gyermek Tánccsoport szlovák és magyar táncokkal zárták 
a kétnapos rendezvényünket. A rossz időjárás nem szegte kedvünket, a következő 
években is szeretnénk csatlakozni az országos kezdeményezéshez. 

Dr. Kuruczné Czvalinga Judit

A tájszoba részlete (Fotó: Kecskés Andrea)
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A Tájházak Napja csapata (Fotó: Kecskés Andrea)

Dr. Kuruczné Czvalinga Judit elnök asszony köszönti a vendégeket és a fellépőket 
(Fotó: Kecskés Andrea)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

16

Fellépő diákok (Fotó: Kecskés Andrea)

Készül az eleki loksa (Fotó: Kecskés Andrea)
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Felpéci Tájház

Sikeresen megoldottuk a kettős programot: a Tájházak Napja és a Megyei értékeink 
napja közös megvalósítását. Nem volt sok látogató a tájházban, de voltak helybe-
li, friss beköltözött érdeklődők, régi tájházkedvelő családok és vidékiek is. A faze-
kas koronghoz még én is hozzáfértem. A kemence jól szolgálta a nap programjait, 
ugyanis az értékek napjára érkező kiállítók, szereplők, vendégek örömmel kóstol-
gatták a kemencében sült cipót, kalácsot, kuglófot.
 A délutáni program nagyon jól sikerült. A megyei értéktár bizottság elnöke is 
vendégünk volt, aki színesnek és változatosnak ítélte meg a programunkat, gratulált 
a szervezéshez.

Dombi Alajosné

Néhány kisgyerek a fazekas segítségét kihasználta, és alkotott (Fotó: Dombi Alajosné)
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Látogatók a Felpéci Tájházban (Fotó: Dombi Alajosné)

Az udvari kemencében sültek a cipók és a magyaros langalló (Fotó: Dombi Alajosné)
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Az udvaron játszottak a tájházat látogató családok (Fotó: Székely Rita)

Dombi Alajosné köszöntőjével kezdődött a megyei értékeket bemutató program 
(Fotó: Székely Rita)
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Felsőtárkányi Tájház

A Felsőtárkányi Művelődési Ház idén második alkalommal csatlakozott a Tájház-
szövetség által kezdeményezett programhoz. A Művelődési Ház kezelésében mű-
ködik a tájház, és mi igyekszünk azt megtölteni élettel, különös figyelemmel a jeles 
napokra, a hagyományos ünnepekre. 
 A nyitott napot április 28-án, vasárnap rendeztük meg. Idén is a helyi nénik  
(Erdélyi Tiborné Mariska néni és Szántósi Rafaelné Marika néni) voltak a fő-
szereplők, ők mindig szívesen segítenek, ha a régi történeteket kell felidézni, 
vagy valamilyen lassan feledésbe merülő tevékenységet kell bemutatni. Idén az 
ún. morván kalács (máshol esküvői kalács néven ismert) sütése volt a kézműves 
program. Lépésről lépésre ki lehetett próbálni a kelt tészta készítés fortélyait, 
majd hamarosan a konyhai masinában sülő kalácsban tudtunk gyönyörködni.  
A felhívásunkhoz híven a gazdasági udvar eseményeiből a kézi birkanyírás folyama-
tát lehetett végigkísérni. Mire elkészültek, addigra a birkák, lehet, kicsit dideregtek 
a hideg időjárás miatt, de a mester, aki a munkát végezte, egész biztosan nem fázott. 
A tevékenységek mellett természetesen a tájházat is meg lehetett tekinteni és a fény-
képalbumok is előkerültek.
 A programot a szokásos csatornákon (plakát, Facebook oldal, honlap, digitális 
kábel TV, programturizmus.hu, szóbeli invitáció) hirdettük.
 A rendkívül hűvös, esős, szeles idő miatt a rendezvény családias jellegű volt, 
kisebb látogatottsággal, de akik eljöttek, ebben az évben is maradandó élménnyel 
térhettek haza.

Buzás Eszter
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Előkészületek a kalácssütéshez (Fotó: Buzás Eszter)

Morván kalács (Fotó: Buzás Eszter)
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Birkanyírás (Fotó: Buzás Eszter)

Új ruhában (Fotó: Buzás Eszter)
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Szent György nap a Fertőhomoki Tájházban

Fertőhomokon a Tájházak Napja hívta fel újra a figyelmet Szent György napjára, 
amely jeles nap volt a falu múltjában. Ezt a napot ünneppé fogadta, fogadott ün-
neppé választotta a község. Ezen a napon a mezőre csak az állatok takarmányáért 
lehetett kimenni. A délelőtt a ház körüli rendrakással, a délután a szentmisével telt. 
 A mi Szent György napi programunk április 27-én 15.15 órakor búzaszentelés-
sel kezdődött a Szent György szobornál. Itt a jó termésért fohászkodtunk Németh 
József atya vezetésével. 
 16 órakor az Atya tábori misét celebrált a tájház udvarán. A szentmisét követő-
en Szilágyi Jéger Teréz pasztellkrétával készült munkáit csodálhattuk meg.
 A kiállítást Czanik Ferenc képzőművész nyitotta meg. A tájház természetesen 
látogatható volt egész nap. A vendégek a pajtakocsmában csillapíthatták éhségü-
ket, szomjukat.

Horváth Attila

Búzaszentelés a Szent György szobornál (Fotó: Horváth Attila)
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Szentmise a tájház udvarán (Fotó: Horváth Attila)

Szilágyi Jéger Teréz kiállítása (Fotó: Horváth Attila)
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Tavaszi illatok és ízek a Hosszúhetényi Tájházban

Az országosan meghirdetett tájháznyitogató eseményhez, a Tájházak Napjához  
immáron hatodik alkalommal csatlakozott tájházunk. Ebben az évben a tavasz il-
lataira, ízeire és szimbólumaira helyeztük a hangsúlyt. A családi program lebonyo-
lítói a helyi kézművességet képviselő, nemrég alakult Szociális Szövetkezet tagjai 
voltak. A programra látogató vendégek kipróbálhatták magukat ékszerkészítésben 
Ilovay Zsuzsával, kerámiavirágokat festhettek Szalai Dórával. Amrein Ildikótól – 
Mi fán terem az aromavíz címmel –, majd gyógy- és fűszernövények modern fel-
használásáról hallhattak. A kemencében sült  ízletes fűszeres pogácsákat és rá való 
mártogatósokat, valamint  a tavaszi frissítő italokat Garamváriné Csanálosi Andrea 
varázsolta az asztalra és kínálta nagy szeretettel. A programon Takácsné Hegedüs 
Erika finom lekvárjait, Tíber Mihály ízletes mézeit kínálta a vendégeknek. Köszön-
jük Wágnerné Magdi néninek és a közösségi szolgálatot teljesítő fiataloknak mun-
kájukat, valamint a Hosszúhetényi Fejlődésért Alapítványnak a sátrak biztosítását.  
A program a kedvezőtlen időjárás ellenére is jól sikerüt, közel száz vendég válasz-
totta a Hosszúhetényi Tájház programját 2019. április 27-én. 

Poór Gabriella

Tájházak napi tárlatvezetés (Fotó: Müller Zsuzsanna)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

26

Kemence körüli finomságok (Fotó: Poór Gabriella)

Mi fán terem az aromavíz (Fotó: Poór Gabriella)
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Tavaszi Tájházmustra

Jöjjön el hozzánk a szép mulatságba, tiszta szívvel várja a háznak a gazdája! – en-
nek a kedves népi rigmusnak a szavaival hívtuk a látogatókat 2019. április 27-én 
Hosszúpályiba, a Bődi István Falumúzeumba.
 A nap kiemelt programja volt a Kistelepülési Múzeumpedagógiai Program 
alapdokumentumának aláírása, amelyet a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
nagylelkű támogatásával a Dr. Bihari Szakértő Iroda valósít meg az elkövetkező 
hónapokban a tankerülethez tartozó három járásban. Ennek keretében 13 tele-
pülésen – köztük Hosszúpályiban is – összesen mintegy 1200 tanuló vehet majd 
részt múzeumpedagógiai foglalkozáson saját településük tájházában, helytörténeti 
kiállítóhelyén a tavaszi és őszi félévek folyamán. A program célja, hogy a kistelepü-
lések diákjai saját tájházukban ismerjék meg falujuk történelmét, néprajzi értékeit, 
természeti adottságait és ezen keresztül erősítsük bennük a szülőföldhöz való kö-
tődést, identitástudatukat. Az alapdokumentum aláírói voltak: Kapornai Judit, a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója, mint támogató, a kedvezményezet-
tek nevében Berényi András Hosszúpályi Nagyközség  polgármestere, Hegedűsné 
Majnár Márta ügyvezető elnök a Magyarországi Tájházak Szövetsége nevében és 
dr. Bihari-Horváth László irodavezető, mint megvalósító. 

Látogatók a Bődi István Falumúzeumban (Fotó: Korompai Balázs)
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 Az ünnepélyes aláírást a Bokréta Citerazenekar és a Margaréta Néptánccsoport 
gyermek és felnőtt táncosainak szívet-lelket gyönyörködtető műsora köszöntöt-
te, majd bemutató múzeumpedagógiai foglalkozásra is sor került Mesélő tárgyak 
címmel a tájházban. S mivel tavaszköszöntő programunk Szent György napjához 
kötődik, ugyanis a néphagyomány szerint egykor ezen a napon hajtották ki először 
a jószágokat a legelőkre, így mesélő tárgyaknak mi is a pásztorélet eszközeit válasz-
tottuk. A meghívott pedagógusok tárlatvezetéseken ismerkedhettek meg a falumú-
zeum kiállításaival, és tájékozódhattak a környező települések múzeumi kínálatáról 
is. A rendezvényre vendégségbe hívtuk a Kölcsey Ferenc Emlékház és Álmosdi 
Kiállítóhelyei, valamint a létavértesi Rozsnyai Gyűjtemény munkatársait is, akik ki-
rándulási lehetőségeket és múzeumpedagógiai foglalkozásokat ajánlottak az érdek-
lődőknek, amiből ízelítőt is kaptak a látogatók. A fellépő gyerekek népi játékokat 
próbálhattak ki és kézműves tevékenységekben (csutkababa készítése, mézeskalács 
díszítés) vehettek részt. A pedagógusok és a szülők is megtapasztalhatták, hogy 
felkészültek munkatársaink, és azt is, hogy milyen élményt szerezhetnek a gyere-
kek a foglalkozásokon. A nap során a Kultúrbónusz Program szervezői (MOKK), 
megvalósítói (Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény) és kedvezményezettjei (pe-
dagógusok) is kicserélhették tapasztalataikat a Tavaszi Tájházmustra –Tájházak és 
a pedagógusok közös pedagógiai programjának bemutatása című rendezvényen.
 Hosszúpályi Olga-kert nevű részén a Bokrétaünnep régi, szép hagyományát is 
felelevenítettük a Tájházak Napján, amely szerint a készülő épület ormára bokrétát 
tűznek, ezzel is jelezve, hogy az építkezés a tetőfokára hágott, vagyis fordulóponthoz 
ért. Hosszúpályiban hamarosan elkészül a helyi bormúzeum épülete. Az építtetők, 
vagyis a helyi önkormányzat nevében Berényi András polgármester köszönte meg a 
kivitelezők munkáját. Az ünnepi alkalom lehetőséget adott a helyszíni bejárásra is, 
ahol Dr. Bihari-Horváth László kulturális szakértő bemutatta az általa tervezett új 
kiállítás főbb egységeit is. A bejárást egy finom ebéddel zártuk. 
 A Tavaszi Tájházmustrán résztvevő közel 300 gyermek és felnőtt a kezdetben 
szomorkás idő ellenére sok élménnyel zárta a napot, s mi magunk is úgy éreztük, 
hogy a látogatóink örömmel fogadták a rendezvényt, ezért érdemes lesz jövőre is 
csatlakozni a Tájházak Napjához.

Dr. Bihari-Horváth László
Korompainé Mocsnik Marianna
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A Kistelepülési Múzeumpedagógiai Program aláírása. Dr. Bihari-Horváth László irodavezető, 
Berényi András, Hosszúpályi polgármestere, Kapornai Judit, a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ igazgatója, Hegedűsné Majnár Márta, a Tájházszövetség ügyvezető elnöke 
(Fotó: Korompai Balázs)

Bokréta Citerazenekar (Fotó: Korompai Balázs)
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Margaréta Néptánccsoport 
(Fotó: Korompai Balázs)

Mézeskalács díszítése
(Fotó: Korompai Balázs)

Népi játékok a tájház udvarán (Fotó: Korompai Balázs)
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Isaszeg
Az első Szent György napi hagyományőrző délután a múzeumkertben 

György napja volt a magyaroknál az állatok első kihajtásának legfontosabb időpont-
ja, a legeltetés kezdésének napja, a pásztor, a kanász, a juhász munkába állásának a 
napja. Ilyenkor mágikus praktikákkal igyekeztek védeni a legelőre tartó jószágokat. 
A Zala mentén első kihajtáskor az istállóküszöb mellé belülről láncot, kívülről to-
jást tettek, ezen kellett a jószágnak átlépnie, s azt tartották, hogy olyan erősek lesz-
nek, mint a lánc, olyan gömbölyűek, mint a tojás.
 Ilyenkor vetették a kukoricát, a babot, az uborkát. Termésjósló és időjárásjósló 
hiedelmek is kapcsolódtak a naphoz. Ha a varjú nem látszik ki a vetésből, jó lesz a 
termés. Ha e nap előtt megszólalnak a békák, az korai tavaszt és nyarat jelent, vagy 
esőtlen nyarat. A Szent György nap előtti mennydörgés bő termést jósol.
 Többhetes egyeztetés, szervezés után, 2019. április 27-én 14 órától várták a szer-
vezők Isaszeg apraját-nagyját, kicsiket és nagyokat egyaránt az első Szent György 
napi hagyományőrző délutánra. Köszönetünk és hálánk a Csatangoló Tánccso-
portnak a sokrétű szervező munkájáért és a gyönyörű táncokért, énekekért! Külön 
köszönet az anyagi támogatásukért!
 A Tánccsoport tagjai nyitották meg a rendezvényt isaszegi táncbemutatójukkal, rá-
adásul élő zenés kísérettel!  Az igazi talpalávalót A Banda (Samu Zoli és bandája) szol-
gáltatta mindenki nagy örömére a délután során végig. Köszönjük nekik!
 A szépen gondozott múzeumkertben rendezett programra 14 órától érkeztek a 
vendégek. Mivel is vártuk ezen a délutánon az érdeklődőket?

A Csatangoló Tánccsoport fergeteges műsora (Fotó: Szmolicza József)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

32

 Nagy Zoltán kosárfonó a kosárfonás rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket, a 
Mozaik Alkotóműhely tagjai nemezeléssel és rokkás bemutatóval, Jakócs Zsuzsan-
na és a Búzavirág Tánccsoport népi gyermekjátékokkal, a Csatangoló Tánccsoport 
a pásztorkodással kapcsolatos asztali játékokkal, valamint ugrókötél készítésével 
kedveskedtek a kicsiknek, melyhez egy igazán elfeledett mesterséget, a kötélverést 
is kipróbálhattak az érdeklődők.
 Bemutatkozott a Csatangoló Tánccsoport ifjúsági csoportja, a Szöktető Tánc-
csoport, akik felcsíki táncokat adtak elő, fantasztikus hangulatot teremtve ezáltal.  
A megérdemelt jutalom, a közönség tetszését kifejező tapsvihar sem maradhatott el.
 A táncprodukció után a Hadak Útja Lovas Sportegyesület tagjai érkeztek meg 
hozzánk az állataikkal. Lehetett simogatni póni lovat, racka juhot, kecskét, nyuszit, 
kismalacot. Nagyon sokan érdeklődtek az állatok tartása, etetése iránt is. 
 Majd ezt követően a Dózsa György Művelődési Otthon anyagi támogatásának 
köszönhetően kb. 16 órától az Elrabolt királykisasszony c. élőszereplős mesejátékot 
tekinthette meg a nagyérdemű közönség, a Csillangó Meseműhely előadásában.  
A gyerekek nagyon élvezték, az előadók bevonták őket a mesejátékba. 
 A mesejáték közben egy kis gasztronómiai élménynek is hódolhattunk, hiszen a 
múzeumkertben lévő kenyérsütő kemencénkben elkészült az isaszegi finom kalács, 
majd később a kenyérlángos is. A kínálást a népviseletbe öltözött asszonyok, a tánc-
csoport tagjai végezték.
 A kalács elkészítéséért külön köszönet jár Kovácsné Halomházi Zsuzsanna el-
nök asszonynak (Múzeumbarátok Köre) és férjének, Kovács Jánosnak a kemence 
felfűtéséért, a kalácsok sütéséért és a Csatangoló Tánccsoport asszonyainak a da-
gasztásért. Majd a délután zárásaként a Csatangoló Tánccsoport néptánc bemuta-
tója következett, melyhez a végén bárki csatlakozhatott. Programunk 18 óra körül 
zárult. Aki részt vett ezen a szép délutánon, az örülhetett ennek, aki pedig nem, az 
bánhatja, hogy lemaradt erről, hiszen legközelebb csak egy év múlva találkozha-
tunk majd újra Szent György nap alkalmából.
 Minden résztvevőnek, segítőnek és támogatónak köszönöm önzetlen munká-
ját, és azt, hogy ez a nap megvalósulhatott! 
 Végezetül egy kedves kis dallal zárom soraimat. Bár nagyon vártuk, hogy a na-
pocska kisüssön, mert nagyon hűvös volt az idő, de elmondhatjuk, hogy legalább 
az égi áldás elmaradt, nem esett az eső. 

Szmolicza József

Süss föl nap, Szent György nap,
Kert alatt a kislibáim
megfagynak.

Terítsd le a köpönyeged
Adjon Isten jó meleget!
(Gyermekdal)
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Az Elrabolt királykisasszony című élőszereplős mesejáték (Fotó: Szmolicza József)

Állatsimogató (Fotó: Szmolicza József)
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A kosárfonás ősi mesterségét Pásztor Andrea és férje, Nagy Zoltán őrzi. 
Köszönjük, hogy eljöttek közénk és bemutatót tartottak! (Fotó: Szmolicza József)

Csatangolósok és az éppen kisült kemencés kalács (Fotó: Szmolicza József)
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Tájházak Napja Jászkiséren

Rendezvényünket a Tájházak Napján sajnos a kellemetlen időjárás a vártnál is job-
ban elrontotta. Ennek ellenére, a helybeliek, bár kevesen voltak, mégis jól érezték 
magukat. A tervezett programunkat megtartottuk, kivéve a kemencés ételek süté-
sét, mivel a zuhogó esőben nem tudtuk a kemencét befűteni. 
 A gyűjtemény megtekintése kellemes beszélgetéseket, visszaemlékezéseket hí-
vott életre. Volt, aki többször is megtekintette a kiállítást, így sikerült részletesebb 
betekintést nyernie. A látogatók örömmel látták a felújított fagádort, mely visszaad-
ta eredetiségét az 1926-ban épült épületnek. 
 Tisztelettel adóztunk Csete Balázs emléke előtt, hiszen ő volt az, aki elsőként 
gyűjtötte össze hagyományainkat, szokásainkat. Munkássága mindig példaként 
szolgál számunkra. 
 2019. június 7–9. között, a XXV. Jász Világtalálkozó egyik programja a gyűjte-
mény meglátogatása lesz, a Csete Balázs Honismereti Szakkör játszóházi munkái-
ból rendez kiállítást.
 A Tájházak Napjára ellátogató kedves vendégeinket a kemencés ételek helyett 
paprikás-hagymás zsíros kenyérrel kínáltuk meg. Volt, aki nem érkezett üres kézzel, 
és elhozta díjnyertes borát, melyet megkóstolva koccintottunk a „jól eső” esőre. 
 A szövetség felhívásához szívesen csatlakozunk, és szívesen vesszük látogatásu-
kat is, ha kedvük van megtekinteni a 10 éve felújított, akadálymentesített gyűjtemé-
nyünket. 1981-ben nyitottuk meg a tájházunkat, melyről szeptember 7-én kedves 
ünnepség keretén belül fogunk megemlékezni. 

Szüle Katalin

Szüle Katalin bemutatja a tájház kiállítását (Fotó: Illés Anita)
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Tárlatvezetés (Fotó: Illés Anita)
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A Tájházak Napja országos megnyitója Kiskőrösön

 A kiskőrösi Szlovák Tájházban zajlott az idei Tájházak Napja országos rendez-
vénysorozat megnyitó ünnepsége 2019. április 27-én. Kiskőrös először csatlakozott 
ehhez a 2013-ban indult kezdeményezéshez, melynek célja az volt, hogy a tájházak 
tavasszal a megszokott látnivalók mellett érdekes, egyedi, a tájegységükre jellemző 
programokat kínáljanak az érdeklődőknek, ingyenesen várják a látogatókat. Az ün-
nepséget megtisztelte jelenlétével dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múze-
um ágazatokért felelős főigazgató-helyettese, a Tájházszövetség elnöke, aki köszön-
tötte az egybegyűlteket és megnyitotta a rendezvényt.
 A Szlovák Tájházban a város újrate-
lepítésének 300. évfordulója és a Szent 
György naphoz kapcsolódó népszokás-
ok kerültek a középpontba. Autentikus 
környezetben léptek fel a kiskőrösi Szűcsi 
Óvodások szlovák nyelvű dalok és gyer-
mekjátékok előadásával Kecskemétiné 
Krizsán Ilona és Bolemányi Bernadett 
vezetésével. Szintén szlovák dalcsok-
rot hallhattunk a dunaegyházi Jasna 
Jeszen – Derűs Ősz Hagyományőrző 
Népdalkörtől. Gyönyörű kiskőrösi vi-
seletben táncoltak a helyi Szivárvány 
Néptáncegyüttes tagjai. Az állatok első 
kihajtásához és Szent György legendájá-
hoz kisállat simogató és „sárkányos” kéz-
műves foglalkozások kapcsolódtak olyan 
mértékben, ahogy a hűvös, esős idő en-
gedte. Az alkotni vágyó gyermekeknek a múzeum önkéntesei, Kovács Lajosné Margó 
és Nagy István segített. A tájház kemencéjében finom ebéd és kenyérlángos készült 
Pazdernyik Sándorné Marika, Petróczi-Kissné Kamasz Ágnes és Udvardi Zoltánné 
Margó jóvoltából, a jelenlévők megkóstolhatták a hólabdát, ami Kiskőrösön is ünnepi 
tésztaféle volt. A szemnek is tetszetős finomságokat Bolemányi Györgyné Zsuzsa és 
Maczkó Pálné Marika, a sajtos tallérokat Szűcsné Hajdú Mária készítette.
 A gyűjtemény is gyarapodott, Marton Istvánné hagyatékából 71 db dísztányért 
ajánlott fel a leánya, ami bekerül a Szlovák Tájház kollekciójába.

Dr. Filus Erika

Hólabdával és sajtos tallérral is kínálták a 
vendégeket a Szlovák Tájházban 

(Fotó: Vira Magazin)
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A kiskőrösi Szivárvány Néptáncegyüttes (Fotó: Vira Magazin)

A kiskőrösi Szűcsi Óvoda hagyományőrző műsora (Fotó: Vira Magazin)
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Szent György-heti vigasságok és Tájházak Napja Móron

A Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás sváb tájháza idén is csatlakozott a Tájhá-
zak Napja országos eseményhez. Elmondható, hogy már hagyományt teremtet-
tünk ezzel.
 Az első sikeres bemutatkozások megmutatták, hogy nem csak a gasztronómia 
iránt nagy az érdeklődés, hanem van igény a népi kultúra ily módon történő felele-
venítésére is. Idén ez a nap is egybeesett a Móri Szent György-heti Vigasságok fő 
napjával, az Ezerjó Fakanálforgató borral készülő ételek országos főzőversenyével. 
A finom nedű nem hiányozhatott, hisz a méltán híres ezerjó hazájában vagyunk. 
 Ehhez csatlakozott a sváb tájházunk, mely bepillantást enged az idetelepített 
sváb lakosság mindennapjaiba. Bár az időjárás előrejelzés nem kecsegtetett ben-
nünket semmi jóval, a várva várt napon az égiek kegyesek voltak hozzánk, mert 
napsütésre ébredhettünk. Talán ennek is köszönhettük, hogy rengeteg főzőcsapat, 
érdeklődő, látogató jelent meg a rendezvényünkön.
 A tájház konyhájában a kastély dolgozói rég elfeledett helyi sváb ételeket ké-
szítettek és kínálták az érdeklődők számára. Sonkás hagymamártást és krumplis-
pogácsát (schinken mit ramcvivetunk, krumpienpogatschl), mely mellé fröccsel és 
bodzavirágszörppel kedveskedtek a vendégeknek.

Móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesület (Fotó: Lamberg-kastély)
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 Nemcsak finom ételekkel, hanem 
változatos kulturális programokkal is 
vártuk a hozzánk látogatókat. Német 
nemzetiségi egyesületek szórakoztat-
ták a jelenlévőket: a Liederkreis Német 
Nemzetiségi Kamarakórus és a Móri 
Ezerjó Nyugdíjas Klub énekkel, míg az 
Edelweiss Német Nemzetiségi Tánc-
együttes és a Rozmaring Táncegyüttes 
táncokkal.
 Hagyományőrző, illetve diákművé-
szeti csoportok egy-egy produkcióval 
színesítették a rendezvényt és lovagi 
tornát izgulhattak végig a látogatók. 
A móri fúvószenekar a mazsorett-
csoporttal együtt lépett fel.
 A rendezvényük nem ért véget 
a finom ételek kóstolásának befeje-
zésével, díjazásával, délután a nagy-
színpadi fellépők, többek közt az 
Anna end the Barbies zenekar mu-
tatkozott be. A napot az utcabál zár-
ta, ahol, aki napközben nem perdült 
táncra, ott megtehette.
 A Lamberg-kastély állandó tárlatait, időszaki kiállításait és a tájház néprajzi 
gyűjteményét egész nap ingyen tekinthették meg az érdeklődők.
A rendezvényünk lebonyolításához segített a Humán közszolgáltatások fejlesztése 
Móron és térségben című projekt.

Viola Andrea

Csalogató (Fotó: Lamberg-kastély)
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Készül az étel (Fotó: Lamberg-kastély)

Kóstoltatás (Fotó: Lamberg-kastély)
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Ócsai Tájház
Mit rejt a katonaláda?

Ezt a címet kapta az idei Tájházak Napja alkalmából megnyitott időszakos kiállítás 
az Ócsai Tájházban.A kiállítás zömében Alsónémedin, Bugyin és Ócsán élt és beso-
rozott férfiak tárgyait mutatja be az 1930-as évekből. Leszármazottaik, családtagja-
ik a tárlat berendezéséhez visszaemlékezésekkel és tárgyakkal járultak hozzá.
 Évek óta tervezzük Magyar Ilona, Magyar Mária nénikkel – akiket nem kell az 
ócsaiaknak bemutatnunk – és Molnárné Hegedűs Magdolnával – aki társunk az 
ócsai viseletek gondozásában –, hogy a hajdani regrutasághoz kapcsolható szoká-
sokat megelevenítsük. Az idei esztendő a II. világháború kitörésének 80. emlékéve, 
így idei kiemelt programunkat a katonai bevonultatás köré szerveztük.
 Regrutának nevezték azokat a fiatalembereket, akiket a katonai szolgálatra alkal-
masnak talált a katonaorvos. Ők nemzetiszín szalaggal a kalapjukon jelezték ezt az 
új szerepkörüket közösségük felé. A regruta kalapját díszítette még a leányoktól, a 
regruta bálok alkalmával kapott sok színes szalag. Ezt a jellegzetes viseletet büszkén 
hordták a legények. A katonai hagyományban remondának nevezik azt a lovat, amit 
a gazdája a haza szolgálatára szán. A besorozások alkalmával a ló megtekintése után 
a besorozó bizottság ajánlatot ad a gazdának, amit elfogadva a remonda a hadsereg 
állományába és tulajdonába kerül. 
 Az eseménysorozat 2019. április 28-án, vasárnap 10 órakor emlékezeti istentiszte-
lettel kezdődött. Az évszázados vallási helyszínen az 1939-es katonai rendnek megfe-

Egy katona személyes tárgyai (Fotó: Peer Réka)
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Sorozó bizottság és a jegyző, Mihályi Attila, Sándor Zsolt, Rózsa Attila, Nyári Tibor
(Fotó: Peer Réka)

Kendőkötés az istentisztelet előtt, Ordasi 
Jánosné, Kormos Rebeka (Fotó: Peer Réka)

A megemlékező istentisztelet 
hagyományőrzői (Fotó: Peer Réka)
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lelő ruházatban álltak a díszőrséget adó katonai hagyományőrzők. A visszaemlékezés 
évének megfelelő ócsai viseletek is megjelentek, valamint a félgyász öltözetet is felölt-
hettük. A megemlékező igékben is helyet kaptak a hazáért harcba induló katonák fo-
hászai, amelyek a résztvevők elé tárták a hajdani ember gondolkozásmódját is. Hantos 
Péter lelkész így fogalmazott: minden magyar családot érintő világégésre emlékezünk. 
Mondata visszhangzott a katonaláda kiállítást megnyitó Rózsa Attila hadtörténész sza-
vaiban is, aki elmondta, hogy az ócsai bevonulókkal együtt 1.500.000 férfit soroztak be 
ebben az időben. A kiállítás tárgyaiért köszönet: Farsang Flórisnak, Jobbágy Magdol-
nának, Kránicz Csabának, Lautner Viktornak, Nagy Lászlónak és családjaiknak, hogy 
megőriztek az élő emlékezet számára a nagyszülők, dédszülők hagyatékát.
 Regruta és remonda besorozás elevenedett meg jeles napunk koradélutáni órá-
iban. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület Katonai Hagyományőrző Szakosztályának, 
az Ócsai Népdalkörnek, az Ócsai Polgárőrségnek, Farsang Flórisnak, Horváth Ká-
rolynak, Kránicz Csabának, Mihályi Attilának köszönhetően hiteles történésként 
élhették meg a jelenlevők a bevonulás folyamatát. A legfiatalabbak számára készül-
tünk katonákról, huszárokról és obsitosokról szóló mesékkel, de aztán minden kor-
osztály képviseltette magát az eseményzáró programon. 
 A Tájházak Napját az Ócsai Tájház portáinak tárlatvezetésével zártuk, amelyben 
különlegeségekkel is készültünk azok számára, akik már jól ismerik épületegyütte-
sünk minden sarkát. Az 1975 óta itt gyűlő tárgyak viszont mindig adnak lehetősé-
get, hogy valami olyan hangozzon el, amit még eddig nem hallott az ember.
 Várjuk az ócsai lakosokat is emlékeik felelevenítésére, vagy a hajdan itt élt embe-
rek évszázados bölcsességét idéző tárgyak bemutatására az Ócsai Tájházba, az idén 
is november 30-ig, péntektől-vasárnapig, 10.00–16.00 óra között.

Kormos Rebeka

A programra beöltözött hagyományőrzők (Fotó: Peer Réka)
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Őrtilosi lakodalom

2019. április 27-én, szombaton ismét megrendeztük az Őrtilosi lakodalom progra-
mot a Szelence-portán, már ötödik alkalommal. 
 A kis létszámú szervezőgárda (Szelence Hagyományőrző Egyesület) rutinosan 
végezte az előkészületeket. Toboroztuk a fiatalokat, akik vállalták a menyasszony-
vőlegény, illetve koszorúslány-vőfély szerepeket. Első vőfélyünknek olyan fiatalem-
bert sikerült találni, aki mint ifjú néptáncos mindegyik lakodalmunkban részt vett 
és aktívan segített. Régi vágyunk volt, hogy táncházzal zárjuk a napot, ehhez a Tal-
léros Zenekart találtuk. A lakodalom színesítésére az alábbi csoportokat hívtuk:
– Gyékényesi Nótakör
– Murakeresztúri Rozmaring Asszonykórus
– Boróka Senior Néptáncegyüttes – Barcs
– Viola Népdalkör – Liszó
– Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület
– Együtt Egymásért Hagyományőrző- és Nyugdíjas Egyesület
– Labdarózsa Néptánccsoport – Belezna
– Surdi Gyöngyszemek – Surd
– Nosztalgia Egyesület – Iharosberény

A vendégek köszöntése (Fotó: Hegyi Bernadett)
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 A Motiva Zenekar, mint országosan ismert fellépő műsora is színesítette a ren-
dezvényt. Kunos Zoltánné, Őrtilos polgármestere köszöntötte és nyitotta meg a 
lakodalmat, majd dr. Simon András tanszékvezető egyetemi docens, a Szegedi Tu-
dományegyetem BTK, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék vezetője (aki 
a leltározási munkákat végezte munkatársával, dr. Mód Lászlóval és a hallgatókkal) 
szólt a vendégsereghez.
 A falu lakossága süteményekkel járult hozzá a vendégek kínálásához, vadásztár-
saságunktól a vadpörkölt alapanyagát kaptuk. A gyerekeknek népi játszó szerzett 
örömet, a helyi termelők pedig finom portékáikat (kecskesajt, aszalványok) kínálták. 
Füstös Gábor néptánctanár vezetésével vidám hangulatú táncházban rophatták a 
vendégek.
 Különleges lakodalmi szokásokból most sem volt hiány, dr. Eperjessy Ernő 
gyűjtése alapján volt cerefa mászás, itatás (vagy mosdatás), ahol alakoskodó maska-
ra halad, seprűvel hadonászva, hogy elriassza a rossz szellemeket, deresre húzás, és 
megjelent a halál is kaszájával.
 A nap folyamán a tájház folyamatosan tele volt vendégekkel, ifjú önkénteseink 
lelkesen kalauzolták az érdeklődőket.

Tóthné Iváncsics Gyöngyi 

Ifjúság a tájház előtt (Fotó: Hegyi Bernadett)
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Itatás – mosdatás (Fotó: Hegyi Bernadett)

Néptáncosok a színpadon (Fotó: Hegyi Bernadett)
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Tájházak Napja Rózsaszentmártonban

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat ebben az évben második alkalommal 
szervezte meg a Tájházak Napja rendezvényt a Tájházszövetség felhívására.
 Az önkormányzat nagyon fontosnak tartja a hagyományok ápolását és azt, hogy 
mindazt, aminek a mostani felnőttek és idősek tudatában vannak, tovább adják a 
következő generáció számára. Ennek ismeretében hívtuk meg fellépőinket a ren-
dezvényünkre. Színpadra léptek a helyi óvodások, iskolások népi hagyományokat 
bemutató műsoraikkal, a helyi népzenét éltető Rózsafa és Rózsaszirom citerazene-
karok és az idősebb korosztályt képviselve a Rózsaszentmártoni Bányász Nyugdí-
jasklub asszonykórusa, valamint a faluban nagy tiszteletnek örvendő Fáczán József, 
aki szájharmonikával bűvölte el a közönséget. Vendégfellépőnk volt a Lőrinci Pity-
pang Együttes, akik szintén nagy sikert arattak műsorukkal.
 Az időjárásra való tekintettel a rendezvényünket a Művelődési Házban tartot-
tuk meg. Ezen a napon ingyenesen látogathatták az érdeklődők a Faluházat, ahol 
idén két újabb kiállítást rendeztünk, az egyik a disznófeldolgozás, a másik a szőlő-
feldolgozás eszközkészletét mutatja be. A Lignitbányászati Kiállítás is bővült Nagy 
Ferenc cipész és Dóra Győző fotográfus relikviáival. A parókián lévő egyháztörté-
neti kiállítást is megtekinthették az érdeklődők. Rendezvényünk idén is elnyerte a 
résztvevők tetszését, a Művelődési Ház megtelt érdeklődőkkel.

Kalyóné Törzsök Tünde

A Bányász Nyugdíasklub asszonykórusa (Fotó: Szalontai Erika)
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A Rózsaszirom Citera Zenekar (Fotó: Szalontai Erika)

A Pitypang Egyesület műsora (Fotó: Szalontai Erika)
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A Vilma-ház évnyitója

A Vilma-ház is csatlakozott a Tájházak Napja rendezvényhez, csak mi egy kicsit 
előbb tartottuk a programjainkat, ugyanis ezek a húsvéti ünnepkörhöz kapcso-
lódnak. Nagycsütörtökön délután tartottuk a tojáspingálást. Régi somogyi min-
tákat pingáltunk viasszal és gicával a tojásokra, s hagymahéj főzetében festettük 
meg őket.
 A Vilma-ház református ház (lakói is azok voltak), s a hagyományai is ennek 
megfelelőek. Régi szokás volt, hogy a tisztaszobát fehérbe öltöztették föl nagypén-
teken, a reformátusok legnagyobb egyházi ünnepén, azaz az asztalokat, tükröt, stb. 
fehér szőttessel takarták le, mivel fehér volt régen a gyász színe. Az 1960-as évekig 
megtartották a településen a tükör letakarásának szokását. Mióta a Vilma-ház mű-
ködik, mi is letakarunk mindent fehérrel nagypénteken.
 A nagyhéten kiállítást rendezünk – már évek óta – az ősztől tavaszig tartó fo-
nóban készített kézimunkákból. Így volt az idén is. A húsvéti rét kezdete előtt szép 
megnyitóval tettük lehetővé a kiállítás megtekintését, amit sokan meg is néztek.
 Gyönyörű, napsütéses időben, 14.30 órakor kezdődött a húsvéti rét. A háború 
előtt, a régi időkben, a húsvéti réten gyűlt össze a falu apraja-nagyja, vallásra, kor-
ra, nemre való tekintet nélkül  húsvét hétfőjének délutánján. Hoztak süteményt, 

Rajt... (Fotó: Spanics Katalin)



51

Tájházi Hírlevél • 2019. 1. szám

bort, pálinkát, s ezzel kínálgatták egymást. A fiatalok játszottak, ismerkedtek, be-
szélgettek, a keresztszülők is itt adták át ajándékaikat, legtöbbször almát, a kereszt-
gyerekeiknek. Ezt elevenítjük fel már évek óta. Fiataljaink (Berta-Szabó Georgina, 
Berta Antal és Pecsét Emőke a többi fiatallal) szervezik és le is bonyolítják a prog-
ramokat, az idősek csak asszisztálnak. Idén nagyon sokan (120–130 fő) voltunk.  
A fiatalok felöltöztek népviseletbe, innen lehetett megismerni a szervezőket. A ki-
csik a néptáncos ruhájukban várták a locsoló fiúkat, akik nem fukarkodtak a vízzel. 
Az AtádTV nagyon szép filmet készített az egész napról. Györke József újságíró is 
fotózta az eseményeket. A délután folytatásaként sokat játszottak (sokszor a szülők-
kel, nagyszülőkkel együtt) a sok fajátékkal, ügyességi játékkal, melyeket feladatként 
kellett teljesíteni a játék-állomásokon. A nap csúcspontja a tojáskeresés, majd az 
eredményhirdetés volt.
 Nagyon szép napot zártunk húsvét hétfőjén.

Spanics Ágnes

Locsolás (Fotó: Spanics Katalin)
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Tordasi életképek a Tájházak Napján

Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület fenntartásában működő Tordasi Táj-
ház 2019. április 28-án nyitotta kapuit. Hagyományainknak és sajátosságainknak 
megfelelően ezen a napon Tordasra az 1700-as évek elején betelepült szlovákok 
életvitelét biztosító, a régmúltban használatos eszközöket, berendezési tárgyakat és 
a paraszti gazdaságok mindennapi eszközeit mutattuk be.
 A színesen és ízlésesen berendezett tájház hátsó szobájában a Tordasi életké-
pek III. címmel a 20. század első feléből származó fotók segítségével a falu éle-
tének négy terültét mutatjuk be. A tablók az óvoda, a gazdák – gazdaasszonyok 
– háziipar, a falu bolti kiskereskedelme témaköröket és a tordasi leventéket tárja 
a látogatók elé.
 A képen többségében Tordas korabeli lakói jelennek meg (de van a szomszéd 
településről, Gyúróról származó képanyag is) korabeli öltözékekben és viselet-
ben. Az időszaki kiállítás egész évben a nyitva tartás ideje alatt megtekinthető.  
A képek mellett írásos tájékoztató is található, mely emeli a kiállítás komplexi-
tását, segíti az időben történő elhelyezést és a megértést. Külön program nem 
került szervezésre, de a látogatókat a tájház őrei finom süteményekkel és tájjelegű 
borokkal tudták kínálni. 
 A látogatók nagy többsége az internetről tudott a nyitásról, az ország más terüle-
téről érkeztek (de voltak helyi látogatónk is), és bár nem kimondottan csak a tájház 
érdekelte őket, de mi örültünk a látogatásuknak. A nyitva tartás ideje alatt (10–17 
óra) több mint hatvan fő látogatott meg bennünket, kérésre szakmai vezetést biz-
tosítottunk. Az idő kevésbé volt kegyes, de ha kissé dideregve is, de szép napot 
tölthettünk együtt az érdeklődőkkel. 
 Tevékenységünk, de egyben küldetésünk is a tájház színvonalas működtetése, 
ezért amíg tehetjük, minden évben csatlakozunk a Tájházak Napja rendezvényhez.

Márki Ferenc
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