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Az Év Tájházvezetője

A 2019. április 6-án tartott közgyűlésen átadtuk az Év Tájházvezetője díjat, melyet 
a Tájházszövetség elnöksége Vaskó Istvánnénak, a hajdúszoboszlói Gazdaház tulaj-
donosának ítélt oda.
 A hajdú hagyományaira büszke fürdővárosban, Hajdúszoboszlón a város szélén, 
a helyiek által Czeglédy-házként ismert műemlék épületben a Városszépítő Egyesü-
let szakmai, a város anyagi és a telket megvásárló Vaskó-házaspár több éves, kitartó, 
sok-sok munkával járó épület-felújításának köszönhetően 1995. szeptember 15-én 
nyitotta meg kapuját – a korabeli bútorokkal berendezett épületben – a Gazdaház. 
 A telket megvásárló fiatal házaspár nemcsak otthont, munkájukhoz műhelyt vá-
sárolt évtizedekkel ezelőtt, hanem azt is bebizonyította, hogy a helyi védettség alatt 
álló, majd műemléki státuszt kapó épületet berendezve, értékteremtő munkájukkal 
magánszemélyként is hozzájárulhatnak a város múltjának bemutatásához.
 A Vasvári Pál utcán haladva a vasas téglából rakott járda, a feketére festett lécke-
rítés és a 150 éves műemlék ház homlokzata már messziről felkelti a figyelmünket. 
Az 1841-ben elkészült várostérképen már házas telek szerepel itt. A térkép szerint 
a tulajdonos Czeglédy István volt, a III. Ferdinánd királytól nemességet kapott 
Czeglédy Jeremiás városi hadnagy leszármazottja. A Czeglédy család birtokában 
levő telek a mainál jóval nagyobb volt, és rajta a leszármazottak emlékezete szerint 
az utolsó időkben két hasonló lakóház állt egymással szemben. A most is meglevő 
épületet csak a családi ünnepeken használták, a család a másikban lakott. A telken 
több gazdasági épület is állt.
 A ház alföldi típusú, klasszicista, a telek belseje felé elnyúló, nyeregtetős, cse-
réppel fedett épület. Pitvarából nyílnak a szobák, tornácáról lejárat vezet a pincébe, 
amely fölött grádicsos kamra helyezkedik el. A ház berendezésével bemutatja, ho-
gyan, milyen használati tárgyak között élt hajdanán egy kisnemesi család. A házat 
építtető Czeglédyek vezető szerepet vállaltak Hajdúszoboszló életében. Közülük 
került ki a „tizedes város” utolsó főkapitánya is, aki a Hajdúkerület megszűnése 
után az első polgármestere lett a városnak.
 A ház előtti gyógynövénykertben mintegy ötven fajta gyógynövény fogadja a 
portára belépő látogatót. A ház gazdasszonya mint fitoterapeuta mutatja be az ér-
deklődőknek a kert gyógynövényeit, élvezetes bemutatóján sok ismeretet szerez-
hetünk termesztésükkel, begyűjtésükkel, felhasználásukkal, alkalmazásukkal kap-
csolatban arról is, hogy betegségekre javallottak, mik az esetleges ellenjavallatok a 
használatuknál. Majd a házba belépve a 19. század végi enteriőrben a köpöly, nadály, 
frászkarika jelentésével, valamint a népi gyógyítás eszközeivel ismerkedhetünk 
meg. A bemutató végén nem maradhat el a gyógynövényteák kóstolása sem.
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 A ház előtt téglával kirakott, 6–8 méter mély, mai napig bővizű gémeskút áll.  
A gémeskút körüli területen zajlanak nyaranta a hétvégi programok, melyeken a há-
zimunkák, azok hagyományos időrendi sorrendjében kerülnek sorra a kora tavaszi 
szappanfőzéstől a késő őszi káposztasavanyításig.
 A portán kialakított kézműves műhelyben látható az Endrődi Sándor 
pécsváradi gyűjtőtől kapott nagyszámú zománcedény gyűjtemény, valamint a 
100 év 10 perc alatt című kiállítás, amely a korabeli háztartások konyhai edényeit, 
eszközeit mutatja be. 
 A Gazdaház nemes küldetése, miszerint elődeink tárgyait nemcsak ismerni, ha-
nem tudásukat megismerni, átörökíteni is kötelességünk, nap mint nap tapasztalhat-
juk, hogy megvalósul. Felnőtt- és gyermekcsoportok részére rendszeresen tartanak 
bemutatókat, hétvégeken családi programokat. Az állandó, 16 féle tematikát felölő 
foglalkozásaik között szerepel a keltetés, a szövés, a szappanfőzés, a gyertyamártás, 
a textilfestés, a befőzés – tartósítás – aszalás, a lekvárfőzés, a káposztasavanyítás, a 
kenyérsütés, a kolbásztöltés, a tésztakészítés, valamint a sár-és agyagmunkák, iga-
zodva egy gazdasszony évszakokhoz kapcsolódó aktuális feladataihoz. A látogatók 
részt vehetnek a munkákban, maguk is kipróbálhatják hogyan készítették egykor, 
és hogy készíthetjük ma is hagyományos módon a tárgyakat, illetve az élelmisze-
reinket. Cukor hozzáadása nélkül főzik a lekvárt, s ennek további feldolgozásával 
készítik a gyümölcspálinkát, főként szilvából és almából. Tartósítószer nélkül, csak 

A hajdúszoboszlói Gazdaház (Fotó: Kapitány Orsolya)
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A szoba és a konyha részlete (Fotó: Kapitány Orsolya)
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sóval készítenek ételízesítőket. Hőkezeléssel tartósítják szörpjeiket, az ivóleveket, a 
befőtteket, a savanyúságokat, s így készülnek a zöldség alapú ízesítők, a sokfűszeres 
paradicsommártás is.
 Programjaikon nagy figyelmet fordítanak a hagyományos népi kézművességre. 
Egyedi használati tárgyakat, gyermekjátékokat, lakástextileket készítenek hagyo-
mányos technikákkal, szívesen dolgoznak természetes anyagokból. De emellett 
foglalkoznak az újrahasznosítással: a háztartásban feleslegessé vált, hulladéknak 
számító anyagokat alapanyagnak tekintve készítenek hasznos, esztétikus, egyedi 
tárgyakat.
 A Tájházak Napjára gazdag programmal készül minden évben a Gazdaház. 
2018-ban Elvárjuk Kendteket! címmel közös főzésre várták az érdeklődőket. Az 
új szabadtéri főzőhelyen edényben, platnin, kemencében jó fajta ételek készültek: 
dübbencs, lebbencs, kenyér, lángos és pampuska.
 Találkozhattunk már a Gazdaházzal a Múzeumok Majálisán Budapesten, szíve-
sen részt vesznek a megye többi tájházával közösen olyan rendezvényeken, ahol a 
hagyományok éltetése, bemutatása a cél.
 Gondot fordítanak a marketingre is, hiszen a Gazdaház épületéről részletesen 
olvashatunk a Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtár sorozatában, naprakész prog-
ramismertetőket, felhívásokat, a gyűjtemény egy-egy különleges darabjáról, a kert-
ben fészkelő madarakról, aktuális kerti munkáikról élvezetes írásokat olvashatunk a 
Gazdaház Facebook oldalán.
 A közel 30 éves munka, az elmúlt évek kiemelkedő fejlesztéseinek és a Gazda-
ház élettel teli működtetésének elismeréseként az Év Tájházvezetője díjat 2019-ben 
Vaskó Istvánné Borikának, a hajdúszoboszlói Gazdaház gazdasszonyának adomá-
nyozta a Tájházszövetség.

Korompainé Mocsnik Marianna
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Tájházak lehetőségei – A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki 
kultúrára – pályázatban

A somogyszobi Vilma-ház példája

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2016 februárjától (egészen 2020-ig) a 
Debreceni Egyetemmel közösen részt vesz „A nagy háború hatása és emlékezete a vi-
déki kultúrára” OTKA (NFKIA) K115873 és K 115886 pályázatban, a jelen publiká-
ció a pályázat keretében készült. A pályázat célja a front és a hátország mindennapjai-
nak megismerése, a még fel nem dolgozott dokumentumok, írott, tárgyi, képi, hangzó 
és audiovizuális emlékek összegyűjtése, majd azok közzététele egy online felületen 
elérhető tematikus adatbázisban. Az így létrejövő adatbázis nemcsak népszerűsíti a 
különböző gyűjteményeket, hanem jelentősen meg is könnyíti azok kutatását. Az eh-
hez kapcsolódó anyagok összegyűjtéséhez a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a megyei 
hatókörű városi múzeumok, a területi múzeumok mellett a tájházak és magángyűjte-
mények bevonását is fontosnak tartja, hiszen ezek az intézmények sok esetben rendel-
keznek családi hagyatékokból fennmaradt első világháborús tárgyakkal, emlékekkel. 
 A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Magyarországi Tájházak Központi 
Igazgatósága (MTKI) munkatársai a helyszíni szemléik során a felkeresett intéz-
mények első világháborús dokumentum- és tárgyi emlékeit is felmérik azzal a cél-
lal, hogy a készülő online tematikus adatbázis tartalmát gazdagítsák. Azon tájházak 
esetében, ahol nagyszámú első világháborús emlékanyag található, egy előzetes tá-
jékoztatás után az intézmények (ti. Szabadtéri Néprajzi Múzeum és az adott tájház) 
között együttműködési megállapodás jön létre. A megállapodás azonban létrejöhet 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és magánszemélyek között is. A megállapodás ré-
szeként a Skanzen munkatársai vállalják az emlékanyag digitalizálási folyamatának 
segítését, valamint azok excel-táblázatba történő felvezetését. A digitalizálási fo-
lyamat nyomán az adott tájház tárgyainak metaadatai válnak elérhetővé az adatbá-
zisban (gyűjtemény, ahol található; leltári szám, leírás, készítés és használat helye, 
anyag, technika, méret, állapot stb.).
 A tájházak esetében kiemelkedő jelentőségűek a helyi közösséghez tartozó 
személyes történetek, amelyek a gyűjteményben lévő tárgyakhoz kapcsolódnak.  
Így volt ez a somogyszobi tájház esetében is. A Vilma-ház képviseletében Spanics 
Ágnes, a Vilma Háza Alapítvány elnöke az MTKI Kubinyi Ágoston Program moni-
toring miatt esedékes helyszíni szemléje során – az előzetes tájékoztatás után – jelez-
te az adatbázisba kerülési szándékát. Az együttműködési megállapodás megkötése 
után az MTKI munkatársai – a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Néprajzi Osztályának 
történész kollégájával kiegészülve – 2019. február 6-án megérkeztek a helyszínre, 
hogy a tárgyak- és dokumentumok digitalizálási munkálatait megkezdjék.
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 A munkálatok során számos tárgy- és dokumentumtípus került elő a tájház gyűj-
teményéből. Az első világháborúra vonatkoztathatóan 18 tárgyi emlék fotódoku-
mentációja készült el, amik között található keretezett falikép, hímzett falvédő, tabló 
az elesett katonák portréival, katonai sapka, szolgálati emlékkép, szurony, lámpás, 
dögcédulatartó, ismétlőpuska stb. A digitalizáció során a Skanzen munkatársai a tár-
gyakhoz tartozó személyes történeteket is feljegyezték, melyek közül jelen írásomban 
részletesebben ismertetem a dögcédulatartó és az ismétlőpuska történetét.
 A dögcédulatartó1 egykori tulajdonosa Bogdán István, aki a közelben lévő 
Marcali településen született 1892-ben. A világháború kitörésekor a szerb harctér-
re került a 10. királyi huszárezred tagjaként. Később harcolt az orosz, a galíciai, a 
kárpáti és a bukovinai hadszíntéren is egészen 1916 augusztusáig. A háború végén 
1918-ban az olasz hadszíntérre került, ahol innen az összeomlás után hazatérhetett. 
A dögcédulatartó rézből készült, fém zsanérokkal ellátott kinyitható tok, melynek 
mérete nyitott állapotban 10 × 3,5 cm, csukottan 5,5 × 3,5 cm.

1 Az elesett katonák azonosítására szolgáló azonossági jegy. A nemzetközi szakirodalom az amerikai 
polgárháború (1861–1865) idejére teszi megjelenését, Európában a Poroszország Franciaország 
ellen vívott háborúja (1870–1871) idején kezdték alkalmazni. A dögcédulákról bővebben lásd 
FEITH László cikkét a Magyar Honvéd folyóirat 2014-es februári számában. https://www.
honvedelem.hu/cikk/42421_dogcedulak (letöltés dátuma: 2019. 03. 11.)

A dögcédulatartó (Fotó: Fancsalszki Noémi)
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 Az ismétlőpuska – amely valószínűleg egy M95 Mannlicher lehetett – Tóth 
Imre fegyvere volt az első világháború során. Az 1899-ben Kaposváron született 
Tóth Imre nagyon fiatalon került a harctérre. Az olasz fronton harcolt, Isonzónál és 
Doberdónál is részt vett az összeütközésekben. A gyűjteményben található puska 
nem teljes állapotban látható, fa részei hiányoznak, fém részei erősen korrodálód-
tak. Ennek az az oka, hogy Tóth Imre a háború végével a fronton használt fegyverét 
hazahozta, majd elásta, ami csak nyolcvan évvel később került újra elő. A föld alatt 
töltött idő nyomai látszanak jelenleg a tárgyon.Az ismétlőpuska hossza jelen álla-
potában 99,5 cm, legszélesebb pontján 10 cm. A gyűjteményben a puskán kívül 
megtalálható még Tóth Imre nagyméretű keretezett katonaportréja is.

 A tárgyi emlékek mellett 45 do-
kumentum és 60 fénykép szkennelése 
történt meg. A 45 dokumentumból 17 
típus különböztethető meg, amelyek 
között található katonai igazolványi 
lap, levelezőlap, kézzel írott levél, csalá-
di lap, egyházi adókönyvecske, átvételi 
elismervény stb. A fényképek között 
találunk csoportképeket, katonaport-
rékat, valamint a fronton töltött hét-
köznapokat megörökítő felvételeket is.
 A helyszíni szemle után a tájház 
fenntartóitól utólagosan három kato-
naláda, egy igazolványi lap és egy fotó 
került digitalizálásra. Az így elvégzett 
munka által összesen 123 tétellel gaz-
dagodott az épülő adatbázis.

Kmellár Viktória

Tóth Imre ismétlőpuskája (Fotó: Fancsalszki Noémi)

Pillanatkép a munkálatokról
(Fotó: Kmellár Viktória)
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 A Magyarországi Tájházak Szövetségében az elnökségi tagságáról 2019. április 
6-án lemondott: Berecz Lászlóné, Danter Izabella, Andó György, Czeglédi Ákos 
és Szonda István. A helyükbe lépő elnökségi tagok bemutatkozóját az alábbiakban 
tesszük közzé.

A Dél-alföldi régió új képviselője: Kulik Melinda

Középiskolai tanulmányaim után felvételt 
nyertem a Szegedi Tudományegyetem tör-
ténelem – néprajz szakára. Egyetemi éveim 
alatt önkéntesként részt vettem a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum több kiállításának a 
megvalósításában, illetve a kiállításokhoz 
kapcsolódó interaktív játékok megalkotásá-
ban és a múzeumpedagógiai foglalkozások 
kidolgozásában, megvalósításában.
 2011 júliusában kerültem a szegedi Nap-
sugaras Tájházba, ahol jelenleg is, mint in-
tézményvezető dolgozom. Feladataim közé 
tartozik: kiállítások szervezése, tárlatvezetés, 
kultúrséták szervezése és megtartása, ismeretterjesztő előadások tartása, szabadidős 
és gyermekprogramok kidolgozása és szervezése, valamint a köznevelésben dolgozó 
szakemberek számára szervezett szakmai napok megtartása. Az intézmény egyik fő 
profilja a múzeumpedagógia. Az Európai Unió pályázatainak köszönhetően (TÁMOP- 
3.2.8/B – Múzeumok mindenkinek és a jelenleg is futó EFOP-3.3.2-16 – Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért) sikerült színes, sokrétű, helyi néprajzi 
értékeket bemutató foglalkozásokat kidolgozni, melyeken szegedi és Szeged környéki 
nevelési és oktatási intézmények (óvodáktól középiskolákig) részt vesznek. Emellett 
civil szervezetekkel folytatott közös munka eredményeként gyakran mentorálok kül-
földi diákokat és biztosítunk számukra gyakornoki helyet a tájházban.
 Intézményünk évek óta részt vesz az országos rendezvényeken, a Tájházak Nap-
ján, a Múzeumok Őszi Fesztiválján és a Kulturális Örökség Napjain, melyek prog-
ramjainak a kidolgozása és megvalósítása szintén az én feladataim közé tartozik.
 2012-től a Móra Ferenc Múzeum pályázati koordinátora is vagyok, melynek kö-
szönhetően sok tapasztalattal rendelkezem hazai és európai uniós pályázatok meg-
írásában, lebonyolításában, elszámolásában.
 Eddigi munkám eredményeként a Magyarországi Tájházak Szövetségétől 2017-
ben megkaptam Az Év Tájházvezetője elismerést. 
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A Közép-dunántúli régió képviselője: Miszlai Zsolt

Személyes adatok
Név: Miszlai Zsolt
Született: Orosháza, 1973. 04. 14.
E-mail (Tájházszövetség, Közép-dunántúli 
régió): tajhazszovetsegkdr@gmail.com
Telefon: +36-20-430-8324

Képzettségek
2019 – Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszerta-
ni Központ: Szabadtéri muzeológiai és táj-
házi szakági képzés
1999 – Miskolci Egyetem BTK: Történelem 
szakos bölcsész
1999 – Miskolci Egyetem BTK: Okleveles középiskolai tanár
1999 – Miskolci Egyetem BTK: Muzeológus

Egyéb tanulmányok
2014. – PhD doktori szigorlat a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris 
Doktori Iskola Történelemtudományi Doktori Programján, doktori védés a köz-
eljövőben várható.

Szakmai tapasztalatok
2017–2019 Lamberg-kastély Kulturális Központ, Móri Emléktár és Művészeti Ki-
állítás és Sváb Tájház: Történész-főmuzeológus
2004–2017 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum: Adattárvezető főmuzeológus 
2000–2004 Közlekedési Múzeum: Adattári muzeológus
2000 Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma: Római kori gyűjte-
ménykezelő

Nyelvtudás
1991 ELTE – ORIGO nyelvvizsga: középfokú német komplex
2002 DELF A1-A4 (Franciaország) egynyelvű középfokú francia nyelvvizsga komplex 
(2006 DELF A1-A4 általános egynyelvű középfokú francia nyelvvizsga komplex 
honosítása)
2006 PÉCS ORIGO nyelvvizsga: középfokú francia szóbeli
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Szakirányú tudományos tevékenység
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közlekedési területének Adattára, 
illetve Audiovizuális gyűjteményének vezetőjeként a közlekedéstörténet vala-
mennyi ágában fellelhető és a múzeum birtokába került dokumentációk, fotók, 
hanganyagok, videók, mozgófilmek, digitalizált állományok rendszerezése, nyil-
vántartása, kiállítások illusztrálása, kutatószolgálat ellátása, koordinálása volt 
feladata. A tudományághoz tartozó néprajzi gyűjtés, illetve régészeti feltárások 
dokumentálása, archiválása, illetve a védett műtárgyak nyilvántartása is szintén 
adattári feladata volt.
 Kutatási területe: Magyarország két világháború közötti története, közlekedés-
története, különös tekintettel a békeszerződések és terület visszacsatolások idő-
szakára, mely témában számos konferenciakötetben publikált, valamint társszerző-
je a „Második világháború teljes története” című 20 kötetes kiadványnak.
Megjelenések, publikációk listája megtalálható a Magyar Tudományos Művek Tára 
honlapján https://vm.mtmt.hu/www/index.php#

Egyéb
 A Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedéstörténeti Szakosztályának titká-
ra (2002–2017), a Magyar Múzeumi Történész Társulat, valamint a Pulszky Társa-
ság – Magyar Múzeumi Egyesület tagja.
 Az azóta megszűnt Történelemportál című történelmi magazin főszerkesztő-
helyettese, a Nagy Magyarország című történelmi magazin munkatársa, a Trianoni 
Szemle című történelmi magazin munkatársa
 A Magyarországi Tájházak Szövetsége Közép-dunántúli régió vezetője, elnök-
ségi tag.

Személyes bemutatkozás
 Orosházán születtem, középiskolai tanulmányaimat is ott végeztem. A történe-
lem és a néprajz mindig is élénken foglalkoztatott, így egyértelmű volt a pályavá-
lasztásom. Felsőfokú tanulmányaimat Miskolcon végeztem, ahol a történelem mel-
lett a frissen induló muzeológiai képzést is elvégeztem még 1999-ben. Néprajzos 
muzeológusként végeztem, muzeológiai záródolgozatom címe: Tanyai település és 
építkezés Orosháza környékén a megtelepedéstől a 20. század közepéig.
 Az élet úgy hozta, hogy Budapestre költöztem, ahol is mindenképpen 
muzeológiával szerettem volna foglalkozni, így egy felvételi pályázat sikeres elnye-
rése után az akkor még méltán népszerű és remélhetőleg kapuit majd újra megnyitó 
Közlekedési Múzeumban kezdtem meg pályafutásomat. Itt közlekedéstörténész-
ként, illetve műszaki muzeológusként tevékenykedtem. Egy újabb kihívásként fel-
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vételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem PhD doktori képzésére, amit el is végez-
tem, sikeres doktori szigorlatot tettem.
 A közelmúltban egy merész elhatározás után úgy döntöttünk családommal, 
hogy a Dunántúlt még nem igazán fedeztük fel, a Balaton és a Bakony pedig min-
dig is legnépszerűbb úticéljaink közé tartozott. Ezért fogtuk magunkat és áttettük 
székhelyünket erre az országrészre, Öskü nevű bakonyi kis faluba költöztünk fele-
ségemmel. Merész elhatározásunk életünk egyik legjobb döntése volt, a „pesti élet” 
után egy óriási szabadság, nyugalom és csodálatos vidék várt és fog várni minket a 
jövőben is.
 A móri Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállító-
hely múzeumi tevékenységét irányítottam szakmailag, illetve a szintén a múzeumi 
részleghez tartozó sváb tájházat vezettem egészen a közelmúltig.
 2018–2019 folyamán elvégeztem a szabadtéri muzeológia és tájházi szakági 
képzést a Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatásának keretében. A néprajzi isme-
reteknek és a jövőbeli gyümölcsöző együttműködés reményében nagy örömmel 
fogadtam el dr. Bereczki Ibolya elnök asszony felkérését a Tájházszövetség részéről 
a megtisztelő Közép-Dunántúli Régió képviseletére az elnökségben.
 A jövőbeni terveim fő iránya kicsiny, de gyönyörű falum, Öskü közösségi életé-
nek fejlesztése, tájház megvalósítása, muzeális helytörténeti, illetve néprajzi gyűj-
temény létrehozása. Mindezt kiegészítve múzeumpedagógiai foglalkozásokkal ak-
tualizálva az egyes jeles néphagyományi eseményekre, kézműves foglalkozásokkal 
egybekötve, főleg a gyermekek részére, az ifjú generációban elültetve a hagyomá-
nyok ápolását, megőrzését, majd továbbadását.
 Szándékomban áll a közeljövőben a régió tájházainak feltérképezése, felkere-
sése, megismerése, tájházszövetségi aktivitást, tagságot is szervezve. Egyelőre a 
régió szövetségi élete még gyerekcipőben jár, de bízva önmagamban és a kollégák 
aktivitásában, segítségében, nagyon jól működő hálózat, közösség kiépítésébe 
kezdhetek. 
 Remélem a közeljövőben egy regionális találkozón térségünk is vendégül láthat 
minden érdeklődőt!
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Az Észak-magyarország régió képviselője: Urbán Anett

Urbán Anett vagyok. 1984. március 17-én 
születtem Miskolcon. Jelenleg is itt élek.  
A miskolci Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnáziumban érettségiztem biológia ta-
gozaton. Ekkor még biológus szerettem 
volna lenni, később viszont érdeklődésem 
másfelé terelődött. A Miskolci Egyetem 
kulturális antropológia szakára jelentkez-
tem, ahol eldöntöttem, hogy múzeumban 
szeretnék dolgozni. Emiatt az antropológi-
ai tanulmányaimmal párhuzamosan a Mis-
kolci Egyetem történelem-régészet képzé-
sén is részt vettem. Ezek eredményeként 
2010-ben kulturális antropológus, 2011-
ben pedig történelem és régészet alapsza-
kos bölcsész diplomát szereztem. Néprajzi 
tudásom bővítése érdekében 2014-ben néprajz mesterszakos bölcsész oklevelet 
szereztem a Pécsi Tudományegyetemen. 2018-ban elvégeztem a MOKK múze-
umi menedzser képzését a Skanzenben. 2016. január 1-jén sikerült muzeológus-
ként elhelyezkednem, innentől a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
– Helytörténeti Gyűjteményben dolgozom. Ez egy kis, két fős gyűjtemény, így a 
gyarapítás, gyűjteménykezelés, kiállításrendezés, múzeumpedagógia, kutatás és 
tárlatvezetés is a feladataim közé tartozik.
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A magyarországi szlovák tájházak képviselője: Király Katalin

Személyes adatok
Állampolgárság: magyar
Nemzetiség: szlovák
Születés helye és ideje: Szentendre, 1966. 
október 18.

Végzettség
2011 PhD fokozat – etnológia – Filozofická 

fakulta Univerzity Komenského v 
Bratislave, 

2003 Munkaügyi szaktanácsadó – Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kar, 

1993 Néptáncoktató – Magyar Művelődési 
Intézet,

1990 Közismereti tantárgyak előadója (orosz nyelv és irodalom, szlovák nyelv és iro-
dalom) felsőfokú nyelvvizsgával.

  Filozofická fakulta Univerzity J. Á. Komenského v Bratislave (Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság, Comenius Tudományegyetem – Bölcsészettudomá-
nyi Kara)

1973–1985 Szlovák Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium – Budapest.

Munkahely
2015 igazgató (Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete)
2013 ügyvezető (Legatum Nonprofit KHT.)
2004 igazgató (Szlovák Közművelődési Központ)
2001 újságíró, tudósító (magyarországi szlovákok hetilapja)
1990–2001 szerkesztő-riporter (Magyar Televízió Rt. – Szlovák Rovat)  
 1999–2001  rovatvezető
 1993–1999  belsős munkatárs
 1990–1993  külsős munkatárs
    
Tevékenységi kör
Szellemi kulturális örökségvédelem (évnegyedes szokások és táncok kutatása, 
szakirányú előadások, kutatásvezetés, – oktatás, együttműködés a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Zenetudományi Intézetével,
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 2013 óta élő néprajzi gyűjtemények kialakítása, néprajzi vándorkiállítások be-
rendezése (Magyarországi szlovákok lakodalmi viselete a XX. század elején, Jövőnk 
a múltunkban – Hazai szlovákok élő hagyományai a Munkácsy Mihály Múzeum 
felkérésére, Hajamat fésülöm, varkocsra megfonom...),
– kulturális rendezvények szervezése (például: nemzetközi néprajzi szimpózium:  
A kisebbség szerepe a többségi kultúrában, Lami István Emlékülés az Alapvető Jo-
gok Biztosának Hivatala felkérésére),
– szlovák etnológia (kutatómunka, képzések szervezése),
– kiadványok szerkesztése, publikációs tevékenység (Náš kalendár 2013)
– tradicionális ételek kutatása (Aszódi CS.A. – K. Király: Takto varila starká – 
Nagyanyáink konyhájából, 2007), 
– szlovák népdalok kutatása (K. Király: Dedičstvo Baňačky – Rudabányácska öröksé-
ge – monográfia, 2013, K. Király: F kestúckem šírem poli... – Pilisi szlovákok népdal-
kincse, 2016, K. Király: F tom jačjanskom kostolíku – Acsai szlovákok népdalkincse, 
2018),
– szlovák vallási hagyományok gyűjtése (Aszódi – Esztergomi – Király: Szent Mi-
hálytól Szent Györgyig, 2018),  
– szlovák művészeti tárgyak oktatása (ének, tánc: együttesek oktatása vendég-
koreográfusként: Budapest, Bánk, Ecser, Csömör, oktatók továbbképzése), 
kéziművesség: szövés, gyöngyszövés, -fűzés, üvegfestés, stb.),
– művészeti tanácsadás, színházi előadások tájolása (Szarvasi Szlovák Színház),
– szlovák nyelvoktatás (Szegedi Szlovákok Egyesülete – Vasárnapi iskola),
– ifjúságnevelés, identitás-kutatás (nemzetiségi fiatalok nyári képzése, tehetséggon-
dozó táborok szervezése, versenyeztetés),
– dokumentumfilm készítése,
– módszertani DVD – hazai szlovák táncok oktatása.

Díj  
2002 – Čadca, Etnofilm Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, Kiszucai Kultu-
rális Alapítvány díja – Már a miénk a menyasszony... című dokumentumfilm (rende-
ző: Király K.)

Társadalmi funkciók:
Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztály titkára,
Szlovákok Világszövetsége Tradicionális Kultúra Munkacsoport elnöke,
Határon Túli Szlovákok Hivatala Kulturális Bizottság tagja,
Határon Túli Szlovákok Vasárnapja program Dramaturgiai Bizottság tagja,
Dolina – Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete tiszteletbeli tagja,
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a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány tagja,
Vasárnapi iskola volt vezetője (Szegedi Szlovákok Egyesülete),
Táncforgatag – Szlovák Táncegyüttesek és Hagyományőrző Csoportok Országos
Minősítő Seregszemléje szakmai zsűri tagja,
Újbudai Szlovák Önkormányzat volt tagja (2006.)
a Budapest XII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat volt tagja,
az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének volt tagja (Kulturális Bizottság 
és a Médiáért és Kiadói Tevékenységért Felelős Albizottság tagja),
a Szarvasi Szlovák Színház volt művészeti előadója.

Filmográfia
Szarvasi fekete menyasszony (1994) 15 perc, video, MTV

Két dudás egy csárdában... (1995) 30 perc, video, MTV
George Druschetzki – játék-dokumentumfilm egy 18. századi zeneszerző életéről, 
munkásságáról (1996) 25 perc, video, MTV
Kisboszorkány – mesejáték (1997) 25 perc, video, MTV
Komlósi színjátszók – 90 esztendő határon innen és túl (1997) 25 perc, video, MTV
Falusi mesék... – Lami István portréja (1997) 25 perc, video, MTV
Múltidéző – Honismeret a Pilisben (1998) 25 perc, video, MTV
A Tessedik (1999) 25 perc, video, MTV
Őseink nyomában – lakodalmi szokások (2000) 43 perc, video, MTV
Magyarországi szlovákok évnegyedes szokásai (2000) 30 perc, video, MNEKK
Szlovák vagyok? Kisebbségi lét gyermekszemmel (2001) 15 perc, video, MNEKK
Már a miénk a menyasszony – Az Ecseri lakodalmas nyomában (2001) 30 perc,    
video, Unio Civilis (2002) Etnofilm Nemzetközi Filmfesztivál különdíja
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A határon túli magyar tájházak képviselője: Kővári Emese

1988. március 20-án születtem Székelyu-
dvarhelyen, pedagógus családba, mely alap-
vetően meghatározta én és a nővérem életét 
is. Tanulmányaimat az udvarhelyi Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskolában kezdtem rajz 
szakon, majd 2007-ben kerámia szakon dip-
lomáztam. Gyerekként a nyári szünidőkben 
különböző tematikájú cserkész, egyházi, kéz-
műves táborok sokaságában voltam résztve-
vő, így az alkotó közösségek felnőtt koromra 
is hívogató közeget jelentenek. Fiatal korom 
egyik meghatározó tábora volt Szentegyhá-
zán, a Haáz Sándor bútorfestő tábora, majd 
az évente megrendezésre kerülő Szejke Szép-
teremtő Kaláka, melyet a Hargita megyei Népművészeti Egyesület szervezett és szer-
vez még a mai napig. Itt kezdtem el bútorfestéssel foglalkozni.
 2010-ben Kolozsváron végeztem a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (három 
éves alapképzés) földrajz –turizmus szakán, majd 2011-ben a Ion Andreescu Mű-
vészeti Egyetem (három éves alapképzés) reklám-grafika szakán, majd 2012-ben 
szintén a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Területfejlesztés szakán mesteriztem.
 Ezután családi okokból Székelyhídra, az ország – Románia – nyugati részére kerül-
tem, dolgozni kezdtem Nagyváradon grafikusként, majd pedagógusként helyezkedtem 
el és négy évig Székelyhídon, Margittán, valamint az érmelléki települések iskoláiban 
Hegyközszentmiklóson, Érköbölkúton földrajzot, történelmet tanítottam, illetve párhu-
zamosan az Ér Hangja Egyesületnél (székelyhídi online TV, havilap) három évig önkén-
tes szerkesztőként, riporterként dolgoztam. 2015 őszén kerültem a létavértesi Rozsnyai 
István Muzeális Gyűjtemény és Bihari Jurtatáborhoz, mint segítő, majd, mint múzeum-
pedagógus és mára már vezetőként dolgozom itt. Néprajzi, múzeumi végzettségem nincs, 
de a téma szeretete mindig önálló tanulásra késztet, illetve megfelelő, hiteles szakemberek 
és munkatársak, koordinátorok által folyamatosan próbálok felzárkózni, fejlődni. 
 A népi értékek, hagyományok iránti vonzalmam, tiszteletem gyerekkorom óta 
megmaradt, és ezt a szeretetet próbálom a Rozsnyai Gyűjtemény minden rendezvé-
nyén, családi napján, múzeumi foglalkozásain átnyújtani a mai generációnak, ugyan-
úgy, ahogy egykor velem tették a szüleim, a tanáraim. A bútorfestés és az agyaggal 
való munka, az alkotás egyelőre megmaradt hobbinak, illetve a gyerektáborokban a 
kedvenc foglalkozásaimnak.
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A Múzeumok Majálisán

Idén sem múlhatott el a Múzeumok Majálisa a Tájházszövetség jelenléte nélkül. 
Május 18–19-én a megújult Múzeumkertben 24. alkalommal megrendezett esemé-
nyen ismét ott voltunk a 105 kiállító múzeum között.
 Szövetségünk sátrában a Budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 
(mint az Év Tájháza) és az oszkói Hegypásztor Kör mutatkozott be, látványos meg-
jelenéssel, gazdag kínálattal csalogatva a látogatókat.  
 A 2018 tavaszára megújult, majd októberben „Az Év Tájháza” címet is elnyerő 
budaörsi gyűjtemény német nemzetiségi örökségére irányította a figyelmet, ajánlva 
az érdeklődőknek a Heimatmuseum állandó és időszaki kiállításait, valamint prog-
ramjait, foglalkozásait. Dr. Gajdos-Frank Katalin vezetésével a múzeum munkatár-
sai teljes hétvégén lelkesen és kedvesen fogadták a sátorhoz érkezők kérdéseit és az 
asztaluknál kézműveskedő gyerekeket.
 A Vasi-Hegyhát közel két hektáros Hegypásztor Birtokának képviseletében 
szombaton Drimmer Lászlóné Kati és Bihari Ádám ajánlották a látogatók figyel-
mébe a népi építészet ottani emlékeit, a szőlőhegy zsúpfedeles présházait. Ízelítőt 
nyújtottak a hagyományos életvitelt bemutató programjaikról is, segítségükre volt 
ebben számos kiadványuk, szemléltető eszközeik, közöttük egy présház makett is.
 A majális két napja alatt több mint 40 ezren fordultak meg a Múzeumkertben, 
büszkék vagyunk arra, hogy ilyen nagyszámú érdeklődő előtt szövetségünk két ki-
váló tagja méltó módon reprezentálta a hazai tájház hálózatot.
 Köszönet mindenkinek, aki munkájával, segítségével hozzájárult bemutatkozá-
sunk sikeréhez!

Hegedűsné Majnár Márta
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A Tájházszövetség sátra a Múzeumok Majálisán (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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Tájháztalálkozó Szajkon

A Német Nemzetiségi Tájházak és Dél-dunántúli Tájházak közös találkozójára a 
Baranya megyei Szajkon került sor 2019. június 1-jén. Témánk  „A tájházak újra-
gondolt kiállításai és azok múzeumpedagógiai hasznosítása” volt.
 Farkas Béla polgármester köszöntője és a település vetített képes rövid bemuta-
tása után a szajki óvodások magyar rigmusokból és gyerekjátékokból, az alsó tago-
zatos iskolások német nemzetiségi néptáncból adtak kóstolót.
 A Skanzenben működő Tájházigazgatóság munkatársai, Fancsalszki Noémi és 
Kmellár Viktória a szentendrei múzeumi kiállításrendezői képzés tapasztalatairól, 
illetve a Skanzenben elérhető képzésekről tartottak ismertetőt.
 Jaszmann Gabriella a BudaörsiHeimatmuseum (Év tájháza, 2018.) megújulásá-
ról és a példaértékű munkát folytató német nemzetiségi tájházak jó gyakorlatairól 
beszélt. 
 Korompainé Mocsnik Marianna előadásának címe: Mesélő tárgyak között – 
múzeumpedagógiai tapasztalatok Hajdú-Bihar megye tájházaiban volt, de még kül-
földön szerzett pozitív élményeiről, itthon is hasznosítható jó ötletekről is mesélt a 
számos résztvevőnek.
 A kávészünet után, melynek során a szajki asszonyok cukrászdányi mennyisé-
gű és igen finom házi süteményeit kóstolgathattuk, Spanics Ágnes beszélt a tőle 
megszokott közvetlen és friss stílusban a Somogyszobi Vilma-házánál folytatott 
múzeumpedagógiai tevékenységről. Megint rengeteg, egyszerűen kivitelezhető és 
anyagilag nem megterhelő ötlettel lettünk gazdagabbak.
 Kapitány Orsolya (részben a Vaszilkó Nórától kapott információk alapján) a 
Buzsáki Tájház megújult kiállításának tapasztalatairól beszélt – kritikus szemmel.
 A finom pörkölt és kalács elfogyasztása után megerősödve indultunk neki a he-
lyi nevezetességek megtekintésének, a szajki római-katolikus templomot és a táj-
házat néztük meg. Az utóbbi idén szerzett működési engedélyt, nemrég újították 
fel a lakószobai részét, majd a tájház iránt elkötelezett asszonyok pedig valameny-
nyi textíliát frissen kimosták, kikeményítették és belevarrták a leltári számokat.  
Végezetül, a találkozó résztvevői közül a legkitartóbbak a pincesoron jellegzetes he-
lyi bio-borokat kóstolhattak a Hárs Pincészetben.
 Összességében nagyon informatív, gazdag napunk volt, és itt szeretnék még 
egyszer köszönetet mondani a szajkiaknak a helyszínért, a vendéglátásért, a sok ön-
zetlen munkáért.

Jaszmann Gabriella
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Csoportkép a Szajki Tájház udvarán (Fotó: Hársfalvi György)

Jaszmann Gabiella és Spanics Ágnes a tájház kiállítóterében (Fotó: Kapitány Orsolya)
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Felsőtárkányban találkoztak az Észak-magyarországi tájházak

2019. június 28-án a Felsőtárkányi Művelődési Házban valósult meg az Észak-ma-
gyarországi regionális tájháztalálkozó. A rendezvény központi témája az ismeretát-
adás volt tájházi környezetben. 
 Bajzát Ferenc alpolgármester úr köszöntője után dr. Bereczki Ibolya, a 
Tájházszövetség elnöke kezdte meg az előadások sorát. Összefoglalást hallottunk 
a múzeumi ismeretátadás típusairól. A prezentációban kiemelt szerepet kapott a 
hely, azaz a múzeumi/tájházi környezetben való ismeretátadás fontossága.
 Buzás Eszter, a Felsőtárkányi Művelődési Ház vezetője bemutatta a település 
kulturális életének főbb helyszíneit és eseményeit, kiemelve a település tájházának 
programjait.
 Kmellár Viktória, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának mun-
katársa a képzések fontosságára hívta fel a figyelmet a Skanzen kiállításrendező 
tanfolyamának példáján keresztül. A bemutatott képzések során a tájházban dol-
gozók olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyeket hasznosítva akár önállóan is 
képesek döntést hozni bizonyos helyzetekben, például egy kiállítás létrehozása 
alkalmával.
 Dr. Zábrátzky Évának, a Dobó István Vármúzeum néprajzos muzeológusának 
előadásából megtudhattuk, hogy a múzeum dolgozói szakmai tanácsadást nyújta-
nak Heves megye tájházainak. Ennek tapasztalatairól, elsősorban jó gyakorlatokról 
hallhattunk érdekességeket.
 Az előadások sorát Korompainé Mocsnik Marianna, a Tájházszövetség elnök-
ségi tagja zárta: Mesélő tárgyak között – múzeumpedagógiai tapasztalatok Haj-
dú-Bihar megye tájházaiban című előadásával. Hajdú-Bihar megyében egy olyan 
projekt zajlik, mely példaértékű lehet mindannyiunk számára. A tankerülettel való 
összefogás eredménye, hogy eddig már több mint 1000 gyerek vett részt ingyenes 
múzeumpedagógiai foglalkozáson. A projekt különlegessége még, hogy az adott te-
lepülés gyűjteményének sajátosságaihoz igazodik a múzeumpedagógiai kínálat.
 Ebéd után a Felsőtárkányi Tájházat tekintették meg a résztvevők, Marika és 
Mariska néni személyes történeteivel fűszerezett tárlatvezetéssel. Láthattunk he-
lyi viseletbe öltözött lányokat, valamint megkóstolhattuk a helyi édes és sós túrós 
rétest is.

Urbán Anett
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Szántósi Rafaelné Marika néni és Erdélyi Tiborné Mariska néni tájház bemutatóját a 
résztvevők lenyűgözve hallgatják (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

Felsőtárkányi lányok a vendég tardi asszonyokkal (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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A Vilma-ház 2019-től Örökségünk – Somogyország Kincse

Nagy megtiszteltetés érte 2019. január 10-én a somogyszobi Vilma-házat, a Somogy 
Megyei Önkormányzat döntése alapján megkapta az Örökségünk – Somogyország 
Kincse kitüntető címet, amit a Megyeházán adtak át.
 A Vilma-házat a somogyszobi önkormányzat terjesztette fel, ami a laudációban 
is elhangzott: a Vilma-ház népi műemlék, közérdekű muzeális kiállítóhely, közössé-
gi tér, kézműves foglalkozások színhelye és rákerült a magyarországi tájház hálózat 
tagjaként a Világörökség Várományos Helyszínek listájára. 
 A Vilma-háznak jelentős számú a tárgyi gyűjteménye, amit kiállítások kereté-
ben tár a látogatók elé. A település szellemi örökségének az átadására azok a foglal-
kozások kínálnak lehetőséget, melyek nemzedékek közti kapcsolatokra épülnek. 
 Az utóbbi négy évben – különböző pályázati forrásokból – három épületet sike-
rült a telekre építeni, melyek a gyűjtemény elhelyezésére és a foglalkozások megtar-
tására szolgálnak.
 A kitüntető cím átadása ünnepélyes keretek között zajlott le Kaposváron, Bíró 
Norbert, a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket és 
méltatta a díjazottak munkáját. Először a „kincsek”, utána a somogyi „értékek” kap-
ták meg az elismerést, melyet a Vilma-ház részéről az alapítvány elnöke, Spanics 
Ágnes vehetett át. A megtisztelő cím a Vilma Háza Alapítvány közösségének szól, 
ami még több munkára inspirálja a tagokat.
 A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke pezsgővel köszöntötte a díjazottakat.  
A Somogy TV és a Somogyi Hírlap is tudósított az eseményről.

Spanics Ágnes

Spanics  Ágnes az ünneplők körében (Fotó: Gőzsy Gáborné)
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Közgyűlési jegyzőkönyv

A Magyarországi Tájházak Szövetsége megismételt Közgyűléséhez, melyre 2019. 
április 6-án 10.00 órakor került sor a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
konferencia termében.
 Jelen vannak: 42 fő, a szövetség tagjainak képviselőjeként a mellékelt jelenléti ív 
szerint.
 Dr. Bereczki Ibolya a közgyűlés hivatalos kezdeteként megállapítja, hogy a meg-
ismételt időpontra a közgyűlésen 42 tag képviselője jelent meg. Az alapszabály VI. 
fejezete 1.6 pontja alapján a közgyűlés határozatképes.

 Dr. Bereczki Ibolya köszönti a közgyűlésen megjelenteket.
 A napirendek tárgyalása előtt a tagok nevében is gratulál Dobosyné Antal Anna 
Felügyelő Bizottsági tagunknak, aki március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából  
„A műemlékvédelemért – Forster Gyula-díjat kapott” a népi építészeti örökség 
megóvásában kifejtett több évtizedes szakmai tevékenységéért, a soknemzetiségű 
Dél-Dunántúl népi építészeti emlékeinek tudományos kutatásáért, a népi építésze-
tet érintő örökségvédő munka megújításáért végzett szakmai szervező tevékenysé-
géért, a Békési Népi Építészeti Tanácskozások újraindításáért és népszerűsítéséért, 
publikációs tevékenységéért. 
 Dobosyné Antal Anna szakmai elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, távol-
létében is gratuláltunk az elismeréshez.

 Elnök asszony, a kiküldött meghívó szerint, a közgyűlés napirendi pontjainak az 
alábbiakat javasolja:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnöknek, jegyzőkönyvvezetőnek, 

szavazatszámlálóknak, jegyzőkönyv hitelesítőnek – a megválasztása
2. Az Év tájházvezetője elismerés átadása 
3. Beszámoló a 2018. évben végzett munkáról – Hegedűsné Majnár Márta ügyveze-

tő elnök és az elnökség tagjai
4. Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta ügyveze-

tő elnök
5. A Felügyelő Bizottság 2018. évre vonatkozó jelentése – Horváth Attila, tiszte-

letbeli elnökségi tag
6. Tisztújítás – a lemondott elnökségi tagok helyett új elnökségi tagok választása
7. A Szövetség 2019. évi munkaterve és költségterve – Hegedűsné Majnár Márta 

ügyvezető elnök
8. Tájékoztató a XVII. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról 
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9. A Kubinyi Ágoston Program eredményeinek 2018. évi értékelése – Prikler 
Szilvia (MTKI)

10.  A Kubinyi Ágoston Program és a Népi Építészeti Program 2019. évi felhívásai 
– dr. Bereczki Ibolya elnök

11.  Népi építészeti nyári egyetem 2018-ban és 2019-ben – Bihari Ádám elnöksé-
gi tag

12.  I. világháborús adatbázis létrehozása a Skanzenben – Fancsalszky Noémi és 
Kmellár Viktória (MTKI)

13. Egyebek
14. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya
 A közgyűlésen jelenlévők a napirendet egyöntetű kézfeltartással, egyhangúlag 

elfogadják, más napirendi pont felvételét nem kívánják, a közgyűlés megtartása 
ellen kifogásuk nincs.

 Dr. Bereczki Ibolya levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyvvezetőnek 
Jaszmann Gabriellát, szavazatszámlálóknak Korompainé Mocsnik Mariannát és 
Vass Józsefet, jegyzőkönyv hitelesítőknek Urbán Anettet és Kapitány Orsolyát ja-
vasolja megválasztani. 
 Jelöltek a felkérést elfogadják. Egyéb javaslat nem érkezik.
 Dr. Bereczki Ibolya javasolja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással, kézfelnyújtás-
sal szavazzanak és döntsenek a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról. 
 Kéri, hogy a szavazatszámlálók ismertessék a szavazás eredményét.
 A szavazást követően ismerteti a Közgyűlés által meghozott határozatot:

1/2019.04.06. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 
42 db (100 %), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt sza-
vazással elfogadta, hogy a megismételt közgyűlés levezető elnöke dr. Bereczki 
Ibolya elnök, a jegyzőkönyv vezetője Jaszmann Gabriella, a szavazatszámlálói 
Korompainé Mocsnik Marianna és Vass József, jegyzőkönyv hitelesítők: Urbán 
Anett és Kapitány Orsolya legyenek.

 Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy a Tájházszövetség elnöksége 2009-ben el-
határozta, hogy az „Év tájháza” elismerés mellett az egyéni teljesítményt is díjazni 
kívánja, ezért a színvonalas, példamutató tájházvezetői munka elismerésére mega-
lapította az „Év tájházvezetője” díjat, amit évente egy személynek ítél oda. Az el-
nökség a díjat tizenegyedik alkalommal Vaskó Istvánné Borinak, a hajdúszoboszlói 
Gazdaház tulajdonosának ítélte oda. Elnök asszony felkéri Korompainé Mocsnik 
Marianna elnökségi tagunkat, hogy olvassa fel a díjazott méltatását.
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 A méltatás után felkéri Vaskó Istvánné Borit, hogy vegye át a díjat, illetve az 
azt jelképező kerámiát. További munkájához jó egészséget, kitartást és sok-sok lá-
togatót kívánt.

 Dr. Bereczki Ibolya felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy a 
2018. évben végzett munkáról szóló elnökségi beszámolót tegye meg. 
 Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismerteti beszámolóját.
 Az ügyvezetői beszámolót követően Bereczki Ibolya megkéri a régiók jelen lévő 
képviselőit, hogy 5–5 percben adjanak számot a területükön végzett elmúlt évi te-
vékenységről.
 Megköszöni a területi beszámolókat és megkérdezi a jelenlévőket, hogy az el-
hangzottakkal kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás van-e? 
 Hozzászólás hiányában megerősíti mindazt az információt, amely az ügyvezető 
elnök, valamint az elnökség beszámolójában elhangzott, s kéri, szavazzanak a be-
számoló elfogadásáról.

2/2019.04.06. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 42 db 
(100 %), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással 
elfogadja a 2018. évben végzett munkáról szóló elnökségi beszámolót.
 Dr. Bereczki Ibolya felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy 
ismertesse a szövetség 2018. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelenté-
sét, illetve ehhez fűzött szóbeli kiegészítését. 
 Az elhangzott tájékoztatást követően kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a 
Szövetség közhasznúsági jelentéséről. 

3/2019.04.06. számú határozat:
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 42 db 
(100 %), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással 
elfogadja a Szövetség magyar számviteli törvény szerint elkészített 2018. évre vo-
natkozó beszámolóját és Közhasznúsági jelentését.
 Bereczki Ibolya tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közhasznúsági jelentést a 
www.tajhaszovetseg.hu honlapon nyilvánosságra hozzuk.
 Dr. Bereczki Ibolya az 5. napirendi pontban felkéri Horváth Attila tiszteletbeli 
elnökségi tagot, hogy dr. Vígh Annamária távolléte miatt ő olvassa fel a Felügyelő 
Bizottság 2018. évre vonatkozó jelentését.
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 Horváth Attila felolvassa a FB jelentését. 
 Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a Felügyelő Bizottság tagjainak a lehetősége-
ikhez mérten az elnökségi üléseken való részvételt, együttműködő, segítő tevé-
kenységüket.
 Kéri a jelenlévőket, szavazzanak a Felügyelő Bizottság jelentéséről. 

5/2019.04.06. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 42 db 
(100 %), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással 
elfogadja a Felügyelő Bizottság 2018. évre vonatkozó jelentését. 

 Dr. Bereczki Ibolya ismerteti, hogy következő napirendként soron kívüli tiszt-
újításra kerül sor. 2019. február 22-i elnökségi ülésünkön öt elnökségi tag jelezte 
lemondási szándékát. 
 Az Észak-magyarországi régiót képviselő Berecz Lászlóné Zsuzsa, a Matyó 
Népművészeti Egyesület elnökeként több országos szervezetnek is elnökségi tagja, 
az ezekkel járó elfoglaltságai, valamint megnövekedett nagymamai feladatai miatt 
szövetségünkben nem tudja tovább vállalni az elnökséggel járó teendőket. Jelenleg 
a párhuzamosan zajló Országos Táncháztalálkozón és Kirakodóvásáron a matyó 
néptánc és kézművesség hagyományait reprezentálja egyesülete tagjaival.
 A Közép-dunántúli régió eddigi elnökségi tagja Czeglédi Ákos, Palóznak pol-
gármestereként a településvezetéssel járó kötelezettségei mellett nem tud időt 
szakítani szövetségünk további képviseletére. Külföldi, dublini tartózkodása miatt 
nincs jelen személyesen közgyűlésünkön.
 Andó György szövetségünk megalakulása óta elnökségi tagunk, feladata a ma-
gyarországi szlovák tájházak érdekképviselete, szakmai segítségnyújtása volt. Na-
gyon hosszú időn keresztül – több, mint egy évtizeden át – feladatát maradéktala-
nul ellátta, azonban az utóbbi években a Magyarországon létező több, mint félszáz 
szlovák tájházzal, néprajzi gyűjteménnyel a kapcsolata az információk küldésére, 
fogadására korlátozódott. Megítélése szerint e tevékenység a Magyarországi Táj-
házak Szövetsége elnökségében betöltött pozícióban nem elégséges, ezért kérte 
elnökségi tagsága megszüntetését. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igaz-
gatójaként munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.
 Dr. Szonda István a Dél-alföldi Régióban töltötte be szövetségünk képviseleté-
nek elnökségi feladatkörét. A gyomaendrődi Szent Antal Népház Intézményveze-
tőjeként munkahelyi és egyéb szakmai teendői miatt nem tud eleget tenni a továb-
biakban ennek a szerepvállalásnak.



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

30

 Danter Izabella, a határon túli magyar tájházak képviselőjeként, szövetségünk 
alapításától kezdve töltött be elnökségi tisztséget. A galántai Honismereti Múze-
um munkatársaként, valamint a szlovákiai magyar nyelvterület tájházainak, nép-
rajzi-honismereti gyűjteményeinek dokumentálására létrehozott Mátyusföldi 
Muzeológiai Társaság elnökeként érezte úgy, hogy nem tud az önmagától elvárt 
mértékben eleget tenni a Tájházszövetség elnökségi tagságából fakadó kötelezett-
ségeknek. 
 A lemondott elnökségi tagok helyébe újak választása a jelenlegi közgyűlés feladata. 
 Az elnökség a jelölő bizottság tagjai közé 2019. február 22-én Kapitány Orso-
lyát, Jaszmann Gabriellát és Korompainé Mocsnik Mariannát választotta. 
 Dr. Bereczki Ibolya felkéri a jelölő bizottság elnökét, hogy terjessze elő javasla-
tukat.
 Kapitány Orsolya megerősíti, amit elnök asszony ismertetett: Berecz Lászlóné, 
Danter Izabella, Andó György, Czeglédi Ákos és Szonda István lemondott elnök-
ségi tagságáról.
 A jelölő bizottság a következő személyeket javasolja a megüresedett elnökségi 
pozíciók betöltésére:
–  Észak-Magyarország: Urbán Anett (Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény),
–  Közép-Dunántúl: Miszlai Zsolt (Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás),
–  Dél-Alföld: Kulik Melina (Napsugaras Tájház, Szeged),
–  Magyarországi szlovák tájházak: Király Katalin (Magyarországi Szlovákok Kul-

turális Intézete),
– Határon túli magyar tájházak: Kővári Emese (Rozsnyai István Muzeális 

Gyűjtemény, Létavértes). 
 Nem a tisztújítás része, de tájékoztatásként elmondja a közgyűlésnek, hogy 
az elnökségi ülésekre az elkövetkezendő évben meghívást kap Kicsindi Enikő 
(Nagysallói Tájház), a felvidéki magyar tájházak ügyének képviseletére.

 Kapitány Orsolya röviden bemutatja az elnökségi tagságra jelölt személyeket, 
akiknek a szakmai életrajza a jelen kiadvány 10–18. oldalán olvasható. 

 Kapitány Orsolya megkérdezi a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel és a 
jelöltekkel kapcsolatban van-e észrevétel. Jelzi, hogy Urbán Anett, Miszlai Zsolt, 
Kulik Melinda, Király Katalin és Kővári Emese a jelölést elfogadták, a tisztséget 
megválasztásuk esetén betöltik.
 Kapitány Orsolya kéri, hogy nyílt szavazással, kézfeltartással jelezzék a 
jelenlévők, hogy elfogadják-e Urbán Anett, Miszlai Zsolt, Kulik Melinda, Király 
Katalin és Kővári Emese elnökségi taggá jelölését.
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 Kapitány Orsolya a szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés 42 igen sza-
vazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a javaslatot elfogadta. A szavazólapra az 
elnökség tagjaiként a jelöltek neve kerül fel.
 Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a jelölőbizottság előkészítő munkáját, megkér-
dezi, hogy az elhangzott és elfogadott javasoltak mellett a jelenlévők közül bárkinek 
van-e újabb javaslata a tisztújításnál az elnökségi helyek betöltésére.
 Bodó László felveti, hogy valamennyi Magyarországgal határos országokkal 
erősebben kellene kapcsolatot tartani, illetve felvenni képviselőiket az elnökségbe. 
 Dr. Bereczki Ibolya válaszában kifejti, hogy a szövetség anyagi kerete jelenleg 
nem elég minden szomszédos ország területéről önálló elnökségi tagság létrehozá-
sára, de a törekvés, a szándék megvan.
 Dr. Bereczki Ibolya az új elnökség és Felügyelő Bizottság választásával kapcso-
latban a szavazólapok kiosztásával titkos szavazást rendel el.
Felkéri a szavazatok összeszámlálására a megválasztott szavazatszámlálókat: 
Korompainé Mocsnik Mariannát és Vass Józsefet. 
 A titkos szavazás technikai lebonyolításával kapcsolatban tájékoztatja a 
közgyűlés résztvevőit, hogy a jelölőbizottság által kiosztott szavazólapon hozhatják 
meg döntésüket. A szavazólapon javasolt elnökségi tagok neve melletti négyzetbe 
egyetértésük esetén kék tollal „+” vagy „×” jelet írjanak, amennyiben nem kíván-
ják támogatni az elnökségi tag megválasztását, akkor hagyják üresen a négyzetet. 
Levezető elnök kéri, hogy szavazataikat a tagok a szavazatszámlálóknak adják le.
A szavazatok összeszámlálásának idejére 10 perc szünetet rendel el.
 Szavazatszámlálást követően dr. Bereczki Ibolya megkéri a szavazatszámlálókat, 
hogy ismertessék a szavazás eredményét.
 Korompainé Mocsnik Marianna ismerteti a szavazás eredményét.
 Dr. Bereczki Ibolya megállapítja, hogy a Korompainé Mocsnik Marianna által 
ismertetett eredménnyel a közgyűlés meghozta az alábbi határozatát:

6/2019.04.06. számú határozat

 A közgyűlés titkos szavazással, a következő szavazati aránnyal: szavazatok 
száma: igen: 42 db (100 %), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (%) elnökségi 
taggá választotta Urbán Anettet, Kulik Melindát, Király Katalint, Kővári Emesét és 
Miszlai Zsoltot.
 Dr. Bereczki Ibolya felkéri Hegedűsné Majnár Mártát, hogy 7. napirendi pont-
ként a Szövetség 2019. évi munkatervét ismertesse. 
 Hegedűsné Majnár Márta részletezi az elnökség által előzetesen jóváhagyott 
munkatervet.
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 Dr. Bereczki Ibolya az ismertetést követően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
2019. évi tervekkel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket feltehetik!
 Bodó László javasolja, hogy az egyes találkozók között legalább egy hét legyen.
 Dr. Bereczki Ibolya válaszában elmondja, hogy ez a törekvés, de sajnos nem 
mindig sikerül elkerülni a párhuzamos, illetve az egymást szorosan követő rendez-
vényi időpontokat.
 Dr. Bereczki Ibolya: miután további hozzászólás, kiegészítés nem érkezett, kérte 
a jelenlévőket szavazzanak a Szövetség 2019. évi munkatervéről.

7/2019.04.06. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 42 db 
(100 %), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással 
elfogadja a Szövetség 2019. évre vonatkozó munkatervét.
 Dr. Bereczki Ibolya a meghívó napirendi pontjait követve felkéri Laczkó Ro-
landot, Boldog község polgármesterét, hogy a XVII. Országos Találkozó házigaz-
dájaként invitálja a közgyűlés résztvevőit a településükön 2019. szeptember 26-28. 
között megvalósuló eseményünkre. 
 Laczkó Roland Boldog polgármestereként megfogalmazza, megtiszteltetés szá-
mukra, hogy helyszínt biztosíthatnak a Tájházszövetség országos találkozójához, bí-
zik benne, hogy sok résztvevővel sikeres rendezvény valósulhat meg településükön.
 Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a tájékoztatást, reményei szerint a kiváló 
helyszín és a boldogiak szíves vendéglátása a 2019. évi találkozóra nagyszámú 
érdeklődőt fog vonzani.
 A Kubinyi Ágoston Program várhatóan 2019-ben is hozzájárul a múzeum-szak-
mai fejlesztési tervek támogatásához. Az elmúlt év tapasztalatait a Magyarországi 
Tájházak Központi Igazgatóságának munkatársa, Prikler Szilvia összegzi.
 Prikler Szilvia prezentációja.
 Dr. Bereczki Ibolya a 10. napirendi pont részeként tájékoztatót ad a Kubinyi 
Ágoston Program, valamint a Népi Építészeti Program várhatóan közeljövőben 
megjelenő pályázati felhívásáról.
 Bodó László a Kubinyi Program önrészével és a határidőkkel kapcsolatosan tesz 
fel kérdéseket, melyre elnök asszony rövid válaszban reagál.
 Dr. Bereczki Ibolya: Tájházaink fenntartásában elsődleges feladatot jelent az épü-
let karbantartása, a szükséges beavatkozások időben történő elvégzése. Bihari Ádám 
elnökségi tagunk a 11. napirendi pont keretében a Népi építészeti nyári egyetem el-
múlt évi tapasztalatait, valamint idei terveit azért osztja meg a közgyűlés résztvevői-
vel, hogy minél több tájházfenntartó megismerhesse és elsajátíthassa azokat a techni-
kákat, amelyek elősegítik az épületük szakszerű megóvását, felújítását. 
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 Bihari Ádám megtartja a témához kapcsolódó prezentációját.
 Dr. Bereczki Ibolya: Tizenkettedik napirendként Kmellár Viktória (MTKI) a 
Skanzenben létrehozandó I. Világháborús adatbázisról tart tájékoztatót.
 Kmellár Viktória ismerteti az I. világháborús adatbázissal kapcsolatos tudniva-
lókat.
 Dr. Bereczki Ibolya kéri, hogy aki az „Egyebek” napirendi pont keretében szót 
szeretne kérni, az idővel gazdálkodva rövid, tömör hozzászólásokkal éljen.
 Hozzászólások hiányában dr. Bereczki Ibolya megköszöni a jelenlévőknek a 
részvételt, mindenkinek eredményes munkát kíván az elkövetkezendő hónapokra, 
a közgyűlést berekeszti.

Jaszmann Gabriella
jkv. vezető

Dr. Bereczki Ibolya
elnök

Kapitány Orsolya
jkv. hitelesítő

Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök

Urbán Anett
jkv. hitelesítő
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottságának 
jelentése a Szövetség 2018. évi tevékenységéről 

(készült a 2019. április 6-i közgyűlésre)

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Asszony!

A Felügyelő Bizottság a beszámolót a szövetség alapszabálya VI. fejezet 6.3 pontjá-
nak megfelelően állította össze, feladat- és hatásköre alapján a szabályszerű műkö-
dést, a gazdálkodást és a célok megvalósulását vizsgálta. 
 A szövetség ellenőrző szerve az elmúlt év során kapcsolatot tartott az ügyveze-
téssel, folyamatosan minden szükséges információt, tájékoztatást megkapott a mű-
ködéssel és a szakmai tevékenységgel kapcsolatban. Az elnökség a FB tagjait üléseire 
rendszeresen meghívta, felmerülő problémák esetén konzultált a FB tagjaival. 
 Az egyesület eleget tett a jogszabályokban előírt követelményeknek, kötelezett-
ségeknek, működése jogilag szabályos volt. 
 A szövetség a 2018. évben a közgyűlésén elfogadott munkaterve alapján folytat-
ta tevékenységét: 
–  Elnökségi ülésre háromszor került sor, közgyűlést egy alkalommal tartott a 

szervezet, ezek megfelelően előkészítettek voltak, hatékonyan szolgálták a tag-
ság érdekeit.

–  Az Év tájházvezetője díjat Csáki Balázsnénak, a cigándi „Bodrogköz Tájmúzeu-
máért” Alapítvány kuratóriumi elnökének, 

–  A Szablyár Péter Emlékplakettet Kispálné Lucza Ilonának, a Petőfi Emlékmúze-
um és Szülőház igazgatójának,

–  Az „Év Tájháza” elismerést a budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény-
nek ítélte oda a szervezet.

–  Gazdag szakmai- és továbbképzési programokat valósított meg a szövetség 
2018-ban, regionális találkozókra Hajdúnánáson, Tiszaújvárosban, Oszkón, 
Turán, Vörsön, Hartán került sor, a Dunaszentbenedeken rendezett országos 
találkozó méltó volt a 15 éves múltat maga mögött tudható egyesülethez.

–  A Tájházi Hírlevél a korábbi évek gyakorlata szerint négy alkalommal megje-
lent, a szövetség honlapjával és közösségi oldalával együtt jól szolgálta a tagság 
és a szövetség partnereinek tájékoztatását. 

–  Előremutató a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságával történő 
együttműködés: a közösen megvalósított Tájházi Műhelyek, a Kubinyi Ágos-
ton Programról és a Népi Építészeti Programról szóló információs napok, a Ha-
gyományaink vendégségben c. rendezvény éppúgy a tájház fenntartók számára 
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jelentettek hasznos, tapasztalatokban és élményekben gazdag alkalmakat, mint 
a felpéci Népi Építészeti Nyári Egyetem. 

 A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Tájházszövetség elnöksége által a közgyű-
lés elé terjesztendő, a számviteli törvénynek megfelelően elkészített éves beszámo-
lót. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a beszámoló megfelel a törvényi elő-
írásoknak, annak tartalmával a FB egyetért. 
 A gazdálkodással kapcsolatos információk, a szabályszerűen elkészült közhasz-
núsági jelentés, a mérleg és az eredménykimutatás alapján a szövetség gazdálkodása 
stabil, eredménye pozitív, az egyesület 2018-ban is folytatta a korábbi években már 
megszokott kiegyensúlyozott, konzervatív gazdasági tevékenységét. 
 Az éves beszámoló eredménykimutatása szerint a tárgyévi közhasznú eredmény 
191 ezer Ft, a szervezet a 2019. évet 1 463 ezer forint pénzeszközzel kezdhette meg.
 Tagdíjakból 2 629.- ezer Ft befizetés történt, ez 8 %-kal (199 ezer Ft-tal) maga-
sabb, mint a megelőző évben, az SZJA 1 % támogatások összege 58 e Ft volt.
 A szövetség teljes bevételét közhasznú tevékenységek megvalósítására fordította. 
 Az elnyert pályázatokból 1 340.- e Ft segítette a szervezet működését. Sajnálatos 
módon a szervezet a 2018-as évben nem részesült a Nemzeti Együttműködési Alap 
működési és szakmai pályázati támogatásaiból. 

 Összességében: megállapítható, hogy a Magyarországi Tájházak Szövetsége 
2018-ban eredményes évet zárt, ismertsége, elismertsége hazai és nemzetközi vi-
szonylatban is növekedett. Érdemi, tevékeny része van ebben az elnök és az ügyve-
zetés stratégiai gondolkodásának, folyamatos tevékenységbővítő célkitűzéseinek, 
elkötelezett, lelkiismeretes munkájának.
 A Felügyelő Bizottság 2019-ben is igyekszik minden tőle telhető segítséget meg-
adni a tervezett továbblépésekhez, mind szakmai, mind szervezeti kérdésekben.

Szentendre, 2019. április 06.
 

Dr. Vígh Annamária
a FB elnöke

  Dobosyné Antal Anna         dr. Páll István 
           a FB tagja                  a FB tagja
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Jegyzőkönyv

Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2019. február 22-én (pénte-
ken) 11.00 órától tartottunk Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatási 
épületében.

 Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Andó György, 
Czeglédi Ákos, Danter Izabella, Jaszmann Gabriella, Szonda István.

 Köszöntő: a jelenlévő elnökségi tagokat dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte, 
ismertetve egyben azt az információt is, hogy az ülést megelőzően Bihari Ádám 
elnökségi tagunkkal és Krizsán András építésszel a „Nagyapám háza” mester-inas 
program projektgazdájával értekeztek. Céljuk, hogy a népi építészeti nyári egye-
temmel a párhuzamosságot elkerülve meg lehessen teremteni a „Nagyapám háza” 
programmal az együttműködést. Fontos, hogy a potenciális célcsoportok minél ha-
tékonyabb elérésével a tájház működtetők közül is mind többen sajátíthassák el a 
hagyományos házépítés technikáit, mesterfogásait.
 Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismertette, hogy az előző elnöksé-
gi ülés óta eltelt időszakban kik jelezték csatlakozási szándékukat a szövetséghez. 
Jogi tagként a Nagyberegi Tájház fenntartójaként a Pro Cultura Subcarpathica ci-
vil szervezet, egyéni tagként Kardos Andrea, a Vashosszúfaluban születendő tájház 
képviseletében, valamint Szarvasról Urbancsokné Pjesovszky Ildikó gyékény, csu-
hé, szalma szakoktató kértek felvételt a szövetség tagjai sorába.
 Az elnökség, miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó Nagyberegi 
Tájház, Kardos Andrea és Urbancsokné Pjesovszky Ildikó rövid bemutatását, egy-
hangúlag jóváhagyta a tagfelvételi kérelmeket.

 Az első napirendi pontban értékelés, összegzés hangzott el a 2018. évről.
 Dr. Bereczki Ibolya elnök szerint remekül sikerültek a megtervezett események, 
sajnálatos azonban, hogy néhány regionális találkozó elmaradt. A 15. éves évfordu-
ló – a kapacitások függvényében – a tervek szerint szépen megvalósult. Az orszá-
gos találkozó magas színvonalon, jó hangulatban zajlott, az éves közgyűléssel és az 
elnökségi ülésekkel a szakmai irányvonalak meghatározása mellett eleget tettünk a 
jogszabályi előírásoknak is. 
 Új elemként az Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága által szervezett 
események is fontossá váltak a szövetség tagsága számára. A Tájházak Napja esetében 
örvendetes volt a jelentős résztvevői szám növekedés. A Kubinyi Ágoston Program-
ban az eddigi legjobb eredményt sikerült elérni, a benyújtott támogatási kérelmek 
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között arányában több is volt a tájházas pályázó, mint a megelőző években. A Tájházi 
Hírlevél szerkesztési munkáiért köszönetét fejezte ki Kapitány Orsolyának.
 Hegedűsné Majnár Márta a működés, a gazdálkodás jellemzőit foglalta össze.  
A Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatok eredménytelenek vol-
tak, de az utólagosan megítélt 2017. évi támogatás a 2018-as évben vált felhasznál-
hatóvá, így a tagdíj bevételekkel együtt a működés feltételei biztosítottak voltak.
 Dr. Bereczki Ibolya ismertette, hogy a szövetség megalapításától kezdve, vagyis 
15 éve az ügyvezető elnök díjazása nem változott. Javaslatot tett arra, hogy 2019-től 
15 %-kal növekedjen az ügyvezető titkárság működtetésére szánt összeg.
 Hegedűsné Majnár Márta jelezte, hogy erre csak abban az esetben lát lehetősé-
get, ha a működési támogatásra benyújtott pályázat sikeres lesz.
 Dr. Bereczki Ibolya előterjesztésére az elnökség szavazott a kérdésben, egyhan-
gú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadva, hogy amennyi-
ben nyertes lesz a NEA működési pályázat, akkor 15%-os mértékben növekedjen 
az ügyvezető titkárság díjazása.

 Második napirendi pontban a 2019. évi munkaterv kialakításáról tárgyalt az 
elnökség. 
 Bereczné Zsuzsa szót kért, jelezve, hogy maximálisan lojális a szövetség ügyeit 
illetően, de személyes okokból a közgyűlésen lemond az elnökségi tagságról, ezért 
nem tudja elkötelezni magát helyszínnel, időpontokkal. 
Dr. Bereczki Ibolya sajnálkozásának hangot adva megfogalmazta, hogy Bereczné 
Zsuzsán kívül a megelőző hetekben szóban és írásban Andó György, Czeglédi Ákos, 
Danter Izabella és Szonda István is jelezte, hogy egyéb elfoglaltságaik, feladataik 
mellett nem tudják tovább vállalni a szövetség hivatalos képviseletét. Kérte, hogy 
ők maguk segítsenek az utódaik megtalálásában, illetve az elnökség tagjai részéről 
is vár javaslatokat. A lemondó elnökségi tagok helyébe újak választása a közgyű-
lés feladata. A jelölő bizottság tagjainak Kapitány Orsolyát, Jaszmann Gabriellát és 
Korompainé Mocsnik Mariannát javasolta. 
Az elnökség a jelölő bizottság tagjaira tett javaslatot egyhangúan (tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül) elfogadta.
A továbbiakban megtörtént az egyeztetés a közgyűlés, az elnökségi ülések, a Tájhá-
zak Napja, a Múzeumok Majálisa, az országos találkozó időpontjairól, helyszíneiről. 
Az ügyvezető elnök az éves munkatervet táblázatban foglalja össze és a közgyűlés 
dönt az elfogadásáról.

 A harmadik napirendi pontban a 2019. évi közgyűlés napirendjének és a be-
számoló tartalmának egyeztetése került középpontba.
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 Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök a következő javaslatot tárta az elnök-
ség elé: a közgyűlés időpontja és helyszíne: 2019. március 28-án 10.00 órától Szenna, 
a Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, illetve határozatképtelenség esetén a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum konferencia terme 2018. április 6-án (szombaton) 10.00 óra.
 Napirend:
 Köszöntők 
1. A közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnöknek, jegyzőkönyvvezetőnek, 
szavazatszámlálóknak, jegyzőkönyv hitelesítőnek – a megválasztása
2. Az Év tájházvezetője elismerés átadása 
3. Beszámoló a 2018. évben végzett munkáról – Hegedűsné  Majnár Márta ügyve-
zető elnök és az elnökség
4. Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök
5. A Felügyelő Bizottság 2018. évre vonatkozó jelentése – dr. Vígh Annamária 
FB elnök
6. Tisztújítás – a lemondott elnökségi tagok helyett új elnökségi tagok választása
7. A Szövetség 2019. évi munkaterve és költségterve – Hegedűsné Majnár Márta 
ügyvezető elnök
8. Tájékoztató a  XVII. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról 
9. A Kubinyi Ágoston Program eredményeinek 2018. évi értékelése – Prikler Szil-
via (MTKI)
10 A Kubinyi Ágoston Program és a Népi Építészeti Program 2019. évi felhívásai – 
dr. Bereczki Ibolya elnök
11. Népi építészeti nyári egyetem 2018-ban és 2019-ben – Bihari Ádám elnökségi tag
12. I. világháborús adatbázis létrehozása a Skanzenben – Fancsalszky Noémi és 
Kmellár Viktória (MTKI)
13. Egyebek
14. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya
 Beszámoló tartalma:
 Szervezetünk 2018. évi működése, gazdálkodása és szakmai tevékenysége. 
A régiókat képviselő elnökségi tagok készítsenek prezentációt a saját területükön 
végzett munkáról (a rendelkezésre álló idő 5–5 perc). 
 Az elnökség a napirendet és a beszámoló tartalmát egyhangú szavazattal (tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta).

 A negyedik napirendi pontban az Év tájházvezetője kitüntető díj adomá-
nyozásáról tárgyalt az elnökség. Az elhangzó javaslatok közül az elnökség Vaskó 
Istvánné Borinak, a hajdúszoboszlói Gazdaház tulajdonosának elismerését szavaz-
ta meg egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül). 
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 Elnök asszony felkérte Korompainé Mocsnik Mariannát, mint az érintett régiót 
képviselő elnökségi tagot, hogy készítse el a közgyűlésre a díjazott méltatását.
 
 Az ötödik napirendi pontban az április 27–28-i Tájházak Napja programsorozat 
előkészítéséről Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök tartott tájékoztatást. 
 Központi helyszínként – Kispálné Luca Ilona igazgató asszonnyal történt előze-
tes egyeztetés alapján – a kiskőrösi Szlovák Tájházat javasolta. Dr. Bereczki Ibolya 
pozitívan reagált a javaslatra, megfogalmazva, hogy ugyan az elmúlt évben is Bács-
Kiskun Megye adta a központi helyszínt, de a szomszédolás, a szlovák tájházak 
közösségének, valamint a 300 éves jubileumuk jegyében támogatja a Kiskőrösre 
vonatkozó ajánlást.
 Korompainé Mocsnik Marianna: a megyéjükben a tájházak szeretnének fel-
hívással élni, hogy a Tájházak Napján minden tájház udvarán/kertjében egy almafát 
ültessenek el. Terveik között szerepel továbbá egy közös kiadvány készítése, mellyel 
az érdeklődés felkeltése a cél, hogy egy-egy tárgyon keresztül felhívják a figyelmet 
egymás értékeire.
 Az elnökség megköszönve a kapott információkat egyhangú szavazattal (tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül) fogadta el a Tájházak Napja hivatalos megnyitó 
helyszíneként a kiskőrösi Szlovák Tájházat.

 A hatodik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya elnök nyújtott tájékoztatást 
a Skanzen Tájházaink vendégségben programjáról, valamint a Magyarországi Táj-
házak Központi Igazgatósága 2019. évi terveiről. 
 Szeptember 7-én a látogatók a tájházakban újra megélt hagyományokkal, kéz-
művességekkel ismerkedhetnek meg a Skanzenben. Ebben az évben olyan tájháza-
kat hívnak meg, amelyek rendelkeznek a Nagy Háborúhoz kötődő tárgyi és folklór 
anyaggal. A résztvevő kórusok és néptáncegyüttesek előadásai is az I. világháborús 
témához kötődnek. A rendezvény a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósá-
ga és a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség közös programja. 
 Bereczné Zsuzsa felhívta a figyelmet arra, hogy a Csoóri Sándor Program átalakul, a 
néptánc-, a népzenei együttesek és népdalkörök szakmai munkájának fejlesztésére irá-
nyuló támogatás sokkal inkább a tájoltatásra fog irányulni a jövőben, a tájházak számára 
is jelenthet is előrelépést a programjaik gazdagítására. Érdemes figyelni továbbá arra is, 
hogy kézműves alkotóházak finanszírozására ugyancsak alkalmas ez a program. 
 Dr. Bereczki Ibolya az MTKI terveivel kapcsolatban elmondta még, hogy folytat-
ni kívánják a műtárgyvédelmi mintaprojektet, két Tájházi Műhely megvalósítása is a 
céljaik között szerepel. Tavaly az épület és műtárgyvédelem állt a középpontban, idén 
a múzeumpedagógiai gyakorlatokat szeretnék két régióban a fókuszba állítani. 
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 A Népi építészeti programról elöljáróban annyi az információ, hogy a lebonyo-
lító a Teleki László Alapítvány lesz, várhatóan a nyár elején jelenik meg a felhívás. 
Az elnökség abban tudja támogatni a potenciális pályázókat, ha a régiójukban az 
önkormányzatoknál ösztönzi, erősíti a településképi arculati kézikönyvek kidolgo-
zását, a településképi rendeletek elkészítését, a helyi védelem meglétét.

 A hetedik napirendi pontban a 2019. évi boldogi országos találkozó program-
jának meghatározására került sor.
 Dr. Bereczki Ibolya elnök javaslatára a szeptember 26–28-i dátumot, hatvani 
megnyitót, regisztrációs napot fogadott el egyhangúan az elnökség, valamit a talál-
kozó tematikájaként a „Élő hagyomány a tájházakban” témakört.

 A nyolcadik – egyebek – napirendi pontban Bihari Ádám ismertette, hogy 
az oszkói Hegypásztor Kör sikeres pályázatának köszönhetően uniós támogatással 
egy szlovén – magyar határon átnyúló projektet valósít meg, melynek egy része 
kötődik a tájházakhoz is. Kovács István, a Hegypásztor Kör elnöke és dr. Bereczki 
Ibolya, a Tájházszövetség elnöke fognak ebben együttműködni, Zalaegerszegen ke-
rül sor az első műhelymunkára.
 Dr. Bereczki Ibolya röviden kiegészítette az elhangzott információt: a cél a 
Szellemi Kulturális Örökségi elemek felfűzése egy útvonalra, ez egészülhet ki egy 
tájházi örökség útvonallal. Bihari Ádám visszautalt az elnökségi ülést megelőző 
megbeszélésre, melyen dr. Bereczki Ibolyával és Krizsán Andrással, a Magyar Épí-
tőművészek Szövetségének elnökével tárgyaltak a Falufejlesztési Társaság „Nagy-
apám háza” projektjéről, valamint a Skanzen MTKI népi építészeti táboráról. A cél 
a kettő erősítése, a párhuzamosságok megszüntetése. Az idei év még egy pilot év 
lesz, de 2020-tól akkreditált, a szemléletformálás mellett gyakorlati tapasztalatot is 
biztosító képzésként valósulhat meg. 

 További napirendi pont, illetve hozzászólás hiányában dr. Bereczki Ibolya elnök 
megköszönte az elnökség aktív részvételét, s bezárta az elnökségi ülést.

Készítette:
Hegedűsné Majnár Márta

ügyvezető elnök
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