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In memoriam Horváth Attila
(Fertőhomok,1960. május 1 – Szombathely, 2021. március 22.)

Horváth Attila Fertőhomokon horvát 
nemzetiségű családban született. Szülei 
otthon horvátul beszéltek, így csak óvo-
dás korában tanult meg magyarul. Az ál-
talános iskola alsó tagozatát Fertőhomo-
kon, a felső tagozatot a hegykői iskolában 
végezte, majd 1978-ban a soproni Széche-
nyi Gimnáziumban érettségizett. 1982-
ben szőlész-borász szakon szerzett dip-
lomát a Kertészeti Egyetem Kecskeméti 
Főiskolai Karán. 1981-ben megnősült, 
két fia született. A főiskola befejezését 
követően a Soproni Állami Gazdaság-
ban kezdett el dolgozni. A rendszerváltás 
után a privatizációt követően megalakult  
SOP-VIN Kft., melynek egyik tulajdono-
sa lett, ahol maga is borászként dolgozott.
 Több mint harminc éven át, 1990 óta 
haláláig Fertőhomok társadalmi megbízatású polgármestere volt, s a település veze-
tőjeként számos beruházás kezdeményezőjeként és koordinátoraként járult hozzá 
Fertőhomok fejlesztéséhez. Kiemelkedő szerepet játszott a horvát hagyományok 
újraélesztésében és továbbvitelében. Így született meg a Tambura zenekar 1999. 
március 11-én, majd 2003-ban a tánccsoport, majd 2004-ben a Kajkavci Horvát 
Kulturális Egyesület. Kezdeményezte a horvát testvértelepülési kapcsolat kialakítá-
sát. 2000–2019 között minden évben személyes találkozásra is sor került az együtt-
működés keretében, ez 2020-ban is csak a koronavírus-járvány miatt maradt el. 
2001–2010 között Horvát tábort szervezett, 2006-ban és 2016-ban a helyi közös-
ség bevonásával valósította meg a Fertőhomoki lakodalmast. Vezetőségi tagja volt 
a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesületnek, elnöke a Kajkavci Horvát 
Kulturális Egyesületnek, tagja a Megyei Horvát Önkormányzatnak. 
 Nevéhez kötődik a Fertőhomoki Tájház létrehozása és a 2001-es megnyitása, 
majd a tájház gazdag programkínálatának kialakítása, többek között a Tájházak nap-
jának évente történő megrendezése. Az általa irányított Fertőhomoki Tájház 2004-
ben a Magyarországi Tájházak Szövetsége első alkalommal meghirdetett pályázatán 
elnyerte Az Év Tájháza elismerést. Résztvevője volt a Tájházszövetség első országos 

Horváth Attila Úriban, 
az Országos Tájháztalálkozó szakmai 

kirándulásán 2019-ben
(Fotó: Bereczki Ibolya)
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2008-ban Szennában a szövetség országos találkozóján
(Fotó: Bereczki Ibolya)

A Fertőhomoki Tájháznál 2011-ben a Tájházszövetség országos találkozójának résztvevőivel
(Fotó: Bereczki Ibolya)
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találkozójának (Noszvaj, 2003. november 6–8.), ezt követően hamarosan elnöksé-
gi tagként, majd 2019-től tiszteletbeli elnökségi tagként végezte kiemelkedő értékű 
munkáját szervezetünkért, a tájházas közösségekért. Kezdeményezésére 2011-ben 
Fertődön és Fertőszéplakon Örökségünk, a Fertő-táj – tudás és élmény tájházainkban 
címmel tarthattuk meg a szervezet nagysikerű, IX. országos találkozóját. Tájházi tu-
dását folyamatosan bővítette, Tájházi Műhelyek, regionális tájházi találkozók szerve-
zőjeként is. Felesége, Zsuzsa legközelebbi társa volt tájházas hivatásában.
 Horváth Attila hagyományhoz való, de 21. századi kötődése, az általa kezde-
ményezett, a megtartást, újraélést segítő programok példaértékűek a magyar és 
nemzetiségi tájházak vezetői, a Tájházszövetség valamennyi tagja számára. Sokrétű 
tapasztalatai, szervezőkészsége, a jó ügyek iránti elkötelezettsége, bölcsessége, hu-
mora erőt és kitartást adnak számunkra a jövőben is.

Szentendre, 2021. március 24.

       Dr. Bereczki Ibolya

Horváth Attilát szűk családi körben helyezték örök nyugalomra.

Kolozsvár, 2013. Konferencia a Kriza János Néprajzi Társaságban
(Fotó: Bereczki Ibolya)
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Emléktöredékek Attiláról

Horváth Attilával a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnökségi ülésein és 
más rendezvényein találkoztunk leginkább évi néhány alkalommal, hiszen a szö-
vetségben a megalakulásától 2019-ig mindketten elnökségi tagokként, egy-egy 
régió képviselőjeként tevékenykedtünk.A tájházmozgalom elkötelezett tagjaként 
ismertem meg őt, egy szimpatikus és gyakorlatias embert, aki maga is az alapoktól 
kezdve ismerte e munka sikereit és buktatóit. Feleségével, Zsuzsával együtt azért 
a helyi közösségért dolgoztak, amelynek megbecsült tagjai voltak. Gyermekeit is 
így ismertük meg, amikor egyéb alkalmakon találkoztunk. Csodáltam munkássá-
gának sokoldalúságát, a Fertőhomoki Tájház létrehozását és sikeres működtetését, 
a Tambura zenekar, a helyi tánccsoport és a Kajkavci Horvát Kulturális Egyesület 
színes tevékenységét. Felvidéki magyarként érdekelt az is, hogyan valósul meg a 
nemzetiségi kultúrák ápolásának módja Magyarországon, mit tudnak tenni a helyi 
horvátok kulturális értékei megmaradásának érdekében. Beszélgettünk a családi és 
faluközösségi értékekről, a vallás megtartó szerepéről, a hazáról és a jó borról. Attila 
fáradhatatlanul és kitartóan tevékenykedett annak érdekében, hogy a helyi fiatalok 
megismerjék elődjeik múltjának történetét és hagyományait. S ezen téren az érde-
mei elévülhetetlenek.
 A nem bíztató hírek ellenére reménykedtünk, hogy Attila legyőzi a kórt. Sajnos, 
fiatalon veszítette el őt szerető családja, a betegség megfosztotta attól, hogy uno-
káit, akikről mindig büszkén számolt be, lássa felnőni. Halálának hírét megrendült 
szívvel vettük tudomásul.
 Tevékeny és példaértékű földi élete után hamvai szülőfaluja temetőjében találja-
nak nyugalomra. Béke poraira! 

Danter Izabella



7

Tájházi Hírlevél • 2021. 1. szám

Elnökségi ülésen Boldogfán 2009.11.21-én Jaszmann Gabriellával és Füzes Endrével
(Fotó: Danter Izabella)

A magyarok tárgyi emlékei a szlovákiai múzeumokban című kiállítás megnyitóján a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban Szentendrén 2013-ban, Bereczki Ibolyával és Szablyár Péterrel

(Fotó: Danter Izabella)
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Búcsú Attilától

Horváth Attilát, a Tájházszövetség elnökségi tagját 2004-ben ismertem meg, ami-
kor felkérésre én is csatlakoztam a szövetség képviselő testületéhez. 
 Évente többször is találkoztunk, hisz az elnökségi ülések többségén ő és én is je-
len voltunk, az országos találkozókon részt vettünk, de olyan is volt, amikor a Fertő 
tó környéki kirándulásunkon a férjemmel meglátogattuk őt. 
 Az elmúlt 16 év alatt sok helyen megfordultunk, ahol az idő egy részében mód 
nyílott a tájházak ügyének megbeszélése mellett a kötetlen beszélgetésekre, a jóízű 
viccelődésekre, a sok-sok nevetésre, aminek az Attila szinte mindig a középpontja 
volt. Sok-sok derű, életkedv, a helyzetek, szituációk komikus oldalának az elkapása 
volt a jellemző rá. Ezzel a tulajdonságával szinte mindig maga köré gyűjtötte az em-
bereket, így volt a régiója képviseletével is, mert hiteles volt a küldetésben. Nagyon 
szép példával járt elől a Fertőhomoki Tájház létrehozásában, fejlesztésében, olyan 
közösségi színteret megálmodva és kialakítva, mely példaértékű a felnövekvő nem-
zedék előtt is.
 Emlékezetes számunkra a Fertőhomokra összehívott elnökségi ülés, a Fertő-
dön rendezett országos találkozó is. Az Oszkóra szervezett országos találkozó is 
nagyszerűen sikerült, amit még emlékezetessé tett a Vasváron és a környékben tett 
kirándulás is. Nagyon jó szervezőkészsége, kitűnő kapcsolatai és azok mozgósítá-
sának a képessége a népi épített örökségek érdekében nyilvánvalóvá vált ezeken az 
eseményeken.

 Amikor a férjemmel értesültünk az Attila állapotáról, hittünk benne, hogy az 
erős szervezete és az orvostudomány jelenlegi lehetőségei felül tudnak kerekedni a 
diagnosztizált betegségén. Attilának e-mailekkel próbáltunk erőt adni, de sajnos az 
állapota egyre romlott. Halála nagyon megrendített bennünket. Temetése napján 
az érte égő mécsesek mellett idéztük fel a vele kapcsolatos nagyon kedves emléke-
ket, amit továbbőrzünk a mi időnk végezetéig.

Kapitány Orsolya és Lövétei Lajos
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2007.11.17. Mecseknádasd, országos találkozó
(Fotó: Kapitány Orsolya)

2008.10.03. Szenna, országos találkozó
(Fotó: Kapitány Orsolya)
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2009.09.26. Nyíregyháza-Sóstó, országos találkozó
(Fotó: Kapitány Orsolya)

2017.10.5. Algyő, országos találkozó
(Fotó: Kapitány Orsolya)
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Búcsúzom Attilától

15 éve is van már annak, amikor családommal a gyönyörű Fertő-tó vidékén nyaral-
tunk. Sorra bebarangoltuk a takaros kis falvakat, s így jutottunk el Fertőhomokra is.  
A felfedezésből nem maradhatott ki természetesen, a tájház sem, amely akkoriban 
kapta meg Az Év Tájháza elismerést. Amíg a gyerekek ragyogó szemmel birtokba 
vették a porta minden egyes épületét, különösen a számukra ezer „kincset” tarto-
gató pajtát, mi örömmel beszélgettünk a tájházat bemutató vezetőnkkel a faluról, a 
horvát hagyományokról, az élénk kulturális életről. Egy szeretetteljes közösség kör-
vonalazódott előttünk, ahol a „mi közösen” kifejezésnek súlya van. Ez csak olyan 
polgármesterrel az élen valósulhat meg, akinek fontosak a gyökerei, aki számára a 
település mindennél előbbre való, akinek a szülőfaluja a világot jelenti. Ilyen volt 
Horváth Attila – talpig becsületes ember. Ismeretlenül is tiszteltem őt, már akkor 
is. Előveszem időnként az ott vásárolt Homoki lakodalmas DVD-t, amelynek meg-
születésében hatalmas szerepe volt, s a vidámság mindig elvarázsol.
 Aztán jött az első személyes találkozás. 2016. április. A Tájházszövetség új el-
nökségi tagjaként egy kicsit megszeppenve, megilletődve beszélgettem az elnökség 
tagjaival, amikor hozzám lépett Attila. Mosolyogva, kedves, dörmögő hangján csak 
annyit mondott: Köszöntelek, örülök, hogy köztünk vagy. Ez egy olyan természe-
tes kedvesség, őszinte figyelmesség volt, amit azóta sem felejtettem el. Aztán jött 
még sok-sok beszélgetés…
 2020. szeptember. Fülemben csengnek utolsó, szentendrei találkozásunk mon-
datai is. Mert neki mindig volt egy kedves szava... Viccelődött, nagyokat nevet-
tünk... Ropogtattuk a finom tepertőt, ízlelgettük a zamatos borokat és tervezgettük 
a jövőt... Hogyan töltsük meg újra vidámsággal tájházainkat? Hogyan folytassuk az 
évtizedes munkát?...

Semmi sem lesz már ugyanolyan! Elment egy jó ember. De bölcsességeidet itt 
hagytad nekünk, s ezt a becsületet köszönettel a lelkünkbe zárjuk. Hálás vagyok, 
hogy ismerhettelek. 

Isten áldjon, Attila! Ma a gyertya érted ég!

Korompainé Mocsnik Marianna
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Szavak helyett fotóimmal búcsúzom Attilától. Nyugodj békében!

Hársfalvi György
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A folyamatosan újuló tájház

Nagysalló (Tekovské Lužany) közigazgatásilag a Nyitrai kerülethez, azon belül is a 
Lévai járáshoz tartozik. A Duna-menti alföld keleti részét képező termékeny Garam  
völgy egyik legismertebb, gazdag múltú községe. A 4394 hektáros kiterjedésével és 
a valamivel több, mint 2900 lakosával a Felvidék nagyközségeihez tartozik.
 A község mostani kiterjedésében 1965. január 1-én jött létre a három szom-
szédos község – Nagysalló, Kissalló és Hölvény – egyesítésével. Közülük mindig is 
Nagysalló bírt központi, társadalmi és gazdasági jelentőséggel, és ez megnyilvánul 
az egyesített település végső megnevezésében is.
 A faluközösség mindig fontosnak tartotta a múlt hagyományainak megőrzé-
sét, ápolását, ezért vásárolta meg az önkormányzat 2005-ben a faluban lévő egyik 
parasztházat tájház céljára. A választás a falu 769. számú házára, a Duna utca 40. 
szám alatti házra esett. A megvásárolt, a 20. század elején épült ház előnye, hogy a 
főút melletti utcában könnyen megközelíthető helyen található. A porta jól tagolt 
és melléképületeivel együtt hűen képviseli a település hagyományosan gazdálkodó 
háztartásainak a képét.
 A faluban lassan eltűnnek, vagy felismerhetetlenségig átalakulnak az egykor 
épült parasztházak. Ugyanis az utóbbi másfél évtizedben az olcsóbb parasztházakat 
megvásárolják a fiatal családok átalakítás céljából, vagy csak a telek érdekében.

A tájház tetőszerkezetének a cseréje
(Fotó: Koncz Richard)
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 Évek során azonban az önkormányzat anyagi helyzete nem tette lehetővé a táj-
ház felújításának megkezdését. Több pályázat is elkészült a pénzügyi források meg-
szerzésére, de sikertelenek voltak. Közben a ház állapota romlani kezdett, gondolva 
itt a szándékos rongálókra is. Az önkormányzat kísérletet tett, hogy munkásaival 
állagmegőrző felújítást kezdeményezzen. A rossz hozzáállás, a szakemberek hiánya 
azt eredményezte, hogy a ház fala beomlott, amikor megpróbálták eltávolítani a 
nedves, penészes részeket.
 2012-ben a Folk-Art Polgári Társulás lelkes tagjai és a Csemadok1 helyi szerve-
zetének tagjai úgy döntöttek, hogy bérleti szerződést kötnek az épületre, amelyet 
felújítanak és tájházként működtetnek tovább.
2008-ben Buzás Miklós okleveles építészmérnök és dr. Vass Erika néprajzkutató,  
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai eleget tettek meghívásunk-
nak. Segítségükkel készült el egy felmérés állagmegóvás céljából, amely végül nem 
valósult meg, mivel a háznak a két szervezet még nem volt a bérlője.
 A háttérmunkálatok azonban folytatódtak: a bérleti szerződés megírása, ügyvé-
di tárgyalások mellett folyamatosan történt az anyagbeszerzés és a pénzgyűjtés: a 
lebontásra kerülő régi házak cserepeinek gyűjtése és tisztítása, pályázatok írása és 
beadása, jótékonysági vásárok szervezése, magánszemélyek és vállalkozók megke-
resése, adományok gyűjtése.
 Pályázati finanszírozás: Bethlen Gábor Alapítvány, Nagysallói Önkormányzat, 
ZSE (Nyugat-szlovákiai Elektromos Művek), Bátaszék város önkormányzata.
 Ez a helyi építészetre jellemző „hosszúház” a 20. század elején épült, melynek 
istállóját a harmincas évek divatja szerint téglából átépítettek. Felosztása: tisztaszo-
ba, pitvar, hátsó szoba, kamra kemencével, nyári konyha, istállók. A házhoz tartozik 
még egy pince, csűr (pajta), szénatartó, kukoricatároló, fészer, kocsiszín, gazdasági 
udvar és egy nagyobb kert. 

1 Pozsonyban, 1949. március 5-én alapították Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete 
néven, innen ered a Csemadok mozaikszó. A szervezet gondozásában kiadott hetilapot Fáklya 
néven 1951-ben alapították. A hetilap 1957 és 1995 között A Hét címmel jelent meg. Hivatásos 
néptáncegyüttese, a Népes 1953 és 1955 között tevékenykedett. Az 1950-es évek közepétől 
kezdődően hagyományt teremtve számos országos kulturális rendezvény alapjait rakták le, 
amelyek közül a Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál és a Gombaszögi Országos Kulturális 
Ünnepély több tízezer fős látogatottsággal rendelkezett.

 A szervezet elnevezését 1968-ban módosították először, kulturális tevékenységét ezt követően 
Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége név alatt folytatta. Nevét 1990-ben 
Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetségére változtatták. Csehszlovákia szétesése 
után elnevezését 1993-ban ismét módosították, ekkor vette fel a Szlovákiai Magyar Társadalmi és 
Közművelődési Szövetség nevet.
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Cseréptisztítás a tájház tetejének a megújításához
(Fotó: Koncz Richard)

Vályogtégla készítése a tájház falazatához
(Fotó: Koncz Richard)
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 A 2006-os sikertelen felújítási kísérlet után néhány fal kidőlt. A födémet az 
egyik szobában kibontották, hogy a gerendákat eltüzeljék. A homlokzat a rossz 
vízelvezetés miatt (alámosás) megrepedt, ami évek során megsüllyedt és egyre na-
gyobb repedés keletkezett.A munkálatok során először a tetőszerkezet lett felújít-
va, mivel teljesen beázott a tető, elkorhadtak a cseréptartó lécek. Fedésére a falu 
lakosai által megtisztított régi cserepek kerültek vissza, pótlásként a bontásokból 
beszerzett cserepek. Megtörtént a vízelvezetés is. Buzás Miklós javaslatára elké-
szült a téglából kirakott járda a ház mellé teljes hosszában, hogy a vízelvezetés ez 
által is fokozottabb legyen. A két szervezet tagjai, a falu lakosai társadalmi munká-
ban vályogtéglákat állítottak elő, amelyeket a kidőlt falak befalazására használtak 
fel. Elkészült a homlokzat rendbetétele, az eredeti vakolatdísz visszaállítására saját 
készítésű sablonnal.
 Végül a tájházat 2017-ben sikerült megnyitni. Megtörtént a belső terek helyre-
hozatala, meszelés, ablakok visszahelyezése és festése, a padló tisztítása, kezelése. 
Megvalósult a kemence tapasztása, a padlástérben található füstölő felfalazása vá-
lyogból és tapasztása, a teljes ház meszelése: kívül, belül. Megtörtént a ház első há-
rom helyiségének teljes rendbetétele („elsőház” vagy tisztaszoba, pitvar és a hátsó 
szoba vagy „hátsóház”), a villamos áram bevezetése.

A tájház felújítás közben
(Fotó: Koncz Richard)
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 A megnyitás időpontjára kész lett a tisztaszoba berendezése. A többi helyiség-
ben pedig a lakosságcsere, a kitelepítés 70. évfordulójára készült kiállítás volt látha-
tó, korabeli iratok és dokumentumok bemutatásával. A tájház udvarán a régi kapu 
és az utcaajtó új szerepet kapott, rákerültek azok a képek, amelyek a felújítás egyes 
mozzanatait ábrázolták. A nyári konyhában pedig kivetítettük azokat a képeket, 
amelyek az idejüket nem sajnáló lakosokról készültek a munkálatok során.
 2018-ban folytatódtak a külső és belső munkálatok. Újraépítették az eső által 
megrongált kéményt. A leomlott füstölőt csak a kémény lebontásával lehetett rend-
be hozni. Sorra került az istálló felújítása is, a falak megerősítése, a kidőlt részek fel-
falazása, a vályúk rendbetétele. Előkerült a régi, téglából kirakott padló, amelyet az 
önkéntesek gondosan megtisztítottak. A nyár végén, a Nagysallói Falunapok alkal-
mával sikerült átadni a pitvart, amelyben a régi konyha berendezését mutattuk be, 
a bútorokat, konyhaeszközöket. A kimeszelt istálló a gazdasági eszközök bemutató 
helye lett.
 2019-ben a ház mögött található kocsiszín tetőszerkezetének a megújítása való-
sult meg. A kocsiszín két helységből áll. A falak helyreállítása után az egyik helyi-
ségben ács, asztalos és egyéb, fával dolgozó mesterségek eszközkészletét mutatjuk 
be. A falu híres volt a lábasólak készítéséről, valamint dolgozott kádár, bognár, ács 
asztalos is a faluban 1947-ig.
 A 2020-as járványhelyzetben a pajta tetőszerkezetét sikerült felújítani. Fontos 
volt a tető megerősítése, a lécek, gerendák cseréje. A falak megerősítése, meszelése 
és a padló döngölése, valamint a szénatárolók újraépítése még várat magára.
 Reméljük, idén is folytathatjuk a felújítási munkálatokat. Egyelőre a tájház első 
három helyisége, a kemence és a felújított istállók tekinthetők meg. 2017 óta folya-
matosan szervezünk kiállításokat, programokat a tájházban. A helyi alapiskolák ál-
landó vendégeink. Az évente megrendezett Falunapok egyre több lehetőséget biz-
tosítanak számunkra. Néptánccsoportok találkozóját szervezzük meg, kézműves 
foglalkozásokat tartunk, hagyományos ételeket készítünk, szappant főzünk, stb.
 Bekapcsolódunk a Tájházszövetség által megrendezett rendezvénysorozatok-
ba is. Sok munka vár még ránk, hogy teljes szépségében meg tudjuk mutatni tájhá-
zunkat.

Kicsindi Enikő
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A konyha részlete
(Fotó: Koncz Richard)

A szoba részlete
(Fotó: Koncz Richard)
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A visszatért tárgyak

 A Felvidékről kitelepítettek emléknapját minden év április 12-én tartják.  
A Nagysallói Tájház maga a megemlékezés tájháza, hiszen 2017-ben a kitelepítés 70. 
évfordulója alkalmából nyitotta meg először a kapuját. A megnyitás időpontjára kész 
lett a tisztaszoba berendezése, amelyet úgy alakítottak ki, hogy tükrözze az 1947-es 
hangulatot, amikor sok nagysallói, főleg református család csomagolni kényszerült, 
hogy elhagyja otthonát. A másik két helyiségben a kitelepítés 70. évfordulójára ké-
szült kiállítás volt látható, korabeli iratok és dokumentumok bemutatásával.
 Nagysallóban, Kissallóban, Hölvényben a „fehér lapot” már 1946 tavaszán ki-
osztották. 1948 végéig mintegy 260 családot telepítettek át Magyarországra, Bara-
nya és Tolna megyébe, sokukat Bátaszékre és környékére. Összesen 1116 személyt: 
Nagysallóból 860, Hölvényből 166, Kissallóból 90 személy volt kénytelen elhagy-
ni otthonát. Helyükre 130 család érkezett Kondorosról, Szarvasról, Békéscsabáról 
és Csabacsűdről. 1947. március 19-én több szlovák család érkezett Bulgáriából is. 
Nagysallóból három transzportot indítottak, konkrétan 1947 májusában, októbe-
rében és novemberében.

Énekeskönyv
(Fotó:  Kotoráné Tóth Andrea)
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 Annak ellenére, hogy a Magyarországra kitelepített családok a hazatérés szem-
pontjából nehezebb helyzetben voltak, mint a deportált családok, 1949 őszétől 
már több család kérvényezte a visszatelepülését. Az ötvenes években családegye-
sítés céljából néhányan haza is térhettek. Több édesanya levelet írt az otthoniak-
nak azzal a nem titkolt szándékkal, hogy gyermekeiket összeházasítsák, így ha ők 
nem is, de legalább a fiatalok ily módon hazatérhessenek. Nagyon sokan hosszú 
évekig nem pakoltak ki bőröndjeikből, ládáikból, abban bízva, hogy ez csak át-
meneti állapot. Voltak, akik földet vittek magukkal a temetőben fekvő családtag 
sírjáról vagy földjeikről, hogy haláluk után azzal temessék el őket, ne idegen föld 
legyen a szemfedőjük.
 Maga a tájház az 1947-es éveket bezárólag mutatja be a falusi életet, hiszen 
ekkor történt a legnagyobb változás a falu életében. Bizonytalanság, félelem, el-
keseredettség, fájdalom lett úrrá azokon is, akiket akaratuk ellenére elszakítot-
tak szülőfalujuktól, de hasonló érzések kavarogtak az itthon maradottakban is. 
Nagysalló 1947-ben több felvidéki magyar ajkú községhez hasonlóan hatalmas 
tragédiát élt át, eltávolították a magyar, zömében református vallású lakosságának 
nagy részét.

A visszatért szék
(Fotó: Kicsindi Enikő)

A visszatért szék címkéje
(Fotó: Kicsindi Enikő)
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 Az emberek menni kényszerültek. A tájház megnyitása után Bátaszékről több 
tárgy is visszakerült a faluba. A leghosszabb története egy széknek van. A kitele-
pítéskor a család magával vitte. Amikor családalapítás céljából hazatértek, a szék 
címkével ellátva érkezett vissza a vasúton. Mivel az akkori kommunista faluveze-
tő nem engedte meg a család újra letelepedését, kénytelenek voltak a rokonokhoz 
más faluba költözni. Idővel viszont mégis visszatérhettek Nagysallóba, így a szék 
is hazatalált.
 Bátaszékről tejes köcsögök, szőttesek, ruhák és apróbb tárgyak kerültek vissza 
a faluba. Köztük egy református énekeskönyv is. A tájház istállójának a terébe be-
került az a kukoricamorzsoló, amely 70 évig Bátaszéken volt, ahová a tulajdonosait 
telepítették.

Kicsindi Enikő

Tejesfazekak 
(Fotó: Kicsindi Enikő)

Kukoricamorzsoló
(Fotó: Kotoráné Tóth Andrea)
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A Csicsóka Tájház bemutatkozása, 2013–2021

Biharkeresztes az ország keleti részében, a román határszélen található. Itt élünk, 
tisztelve a hagyományokat, elődeinket és a múltunkat. Otthonunk melléképü-
letében kialakítottunk egy kis gyűjteményt régi tárgyakból, eszközökből, melyek 
nagyszülők, rokonok hagyatékából maradtak ránk. Ahogy nőtt a gyűjtemény, kezd-
tük kinőni az általunk csak „paraszt szobának” nevezett helyiséget. 2013 február-
jában megvásároltunk egy tornácos bihari parasztházat, amelyet apró lépésenként 
próbálunk szépítgetni. 
 Elérkezett a számvetés ideje, ezért az eltelt nyolc év alatt megvalósult tevékenysé-
geket szeretném bemutatni és beszámolni a jövőbeni terveinkről. Néprajzi, építészeti 
végzettséggel és tapasztalattal ugyan nem rendelkezünk, de bejártuk a környék tájhá-
zait, inspirálódtunk, és a fontossági sorrendet felállítva láttunk neki a munkálatoknak. 
Felvertük a ház körüli beton burkolatokat, téglajárdát készítettünk, a ház előtt lévő 
szőlőlugas düledező oszlopait kicseréltük, levertük az utcai homlokzat kőpor bevona-
tát, melyet tapasztással, meszeléssel eredeti állapotba állítottunk vissza. 2013 nyarán 
a cseréptetőt nádtetőre cseréltük. A ház folytatásában lévő melléképület: pince, fö-
lötte kamra, utána istálló együttes teljesen leomlott állapotban volt, melyet a szom-
széd településen megvásárolt vályogház bontási anyagaiból újjáépítettünk. Akkor 
még sikerült találni olyan idős embereket, akik a sártaposást, tapasztást elvégezték. 
A ház gazdasági udvarán lévő gémeskút és az állatok otthonául szolgáló ólak is na-
gyon rossz állapotban voltak, azokat állattartásra alkalmas állapotba hoztuk és bete-
lepítettük őshonos magyar baromfikkal (fodros tollú lúd, magyar kacsa, gyöngytyúk, 
tyúkok, pulyka). A melléképülethez később újabb helyiségeket építettünk, jelenleg 
ott találhatók a rackák, a kecskék és Márti, a szamarunk. A ház konyhája betonos 
volt, felvertük a beton burkolatot, visszaállítottuk az eredeti döngölt, földes aljzatot 
és egy kemenceépítőtől interneten kapott segítséggel visszaépítettük a korábban ott 
álló rakott spórt. Az utcai beton alapon lévő fémkerítés helyett léckerítést és fakaput 
raktunk. A ház körüli konyhakertbe kis fűszerkertet alakítottunk ki, a virágoskertbe 
régi évelő fajtákat és egynyári virágokat telepítettünk. A veteményeskertben minden 
megtalálható, ami egy régi parasztportán is megtermett. A portán megtermelt zöldsé-
gekből, gyümölcsökből, teákat, lekvárokat, szörpöket készítünk, melyeket kézműves 
vásárainkon árusítunk. Az udvar utcai részébe egy sor csicsókát ültettünk, ami az őszi 
virágzáskor olyan nagyra nő, hogy kilátszik a kerítésen. Olyan szép látványt nyújt az 
élénk, sárga csicsóka virág, hogy elkereszteltük róla a házikót, így lett a neve Csicsóka 
Tájház. A szükséges munkálatok elvégzését követően berendeztük a kis parasztházun-
kat, elhelyeztük benne a meglévő gyűjteményt és gyönyörködtünk az eredményben. 
Biharkeresztesen nincs nádtetős ház és bemutató céllal működő népi épület, ezért a 
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A Csicsóka Tájház felső szobájának részlete
(Fotó: Marosánné Fésűs Judit)

Konyha részlet
(Fotó: Marosánné Fésűs Judit)
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lakosság részéről is megnőtt az érdeklődés, egyre többen szerettek volna ellátogatni 
hozzánk. Bár csak saját magunk örömére, hobbiból vettük a házat és végeztük a mun-
kálatokat, egyre inkább úgy tűnt, hogy ezt másoknak is meg kell mutatni. 
 2015-ben csatlakoztunk a Tájházszövetség Tájházak Napja programjához, és 
megnyitottuk a kapunkat a látogatók előtt. Az eseményen helyi termelői és kézmű-
ves vásárt rendeztünk, a gyerekeknek népi játékokkal és kézműves foglalkozással 
készültünk, valamint élő népzenét szolgáltatott a határ túl oldaláról érkező Soroglya 
Népzenei Együttes. A rendezvényünknek nagyon nagy sikere volt, ezért ezt követően 
minden évben megrendeztük, mindig egy- egy téma köré csoportosítva a nap esemé-
nyeit és a meghívott előadókat, kiállítókat. Vendégül láttuk Agócs Gergelyt, a délvidéki 
Pendergő Tambura Zenekart, vásárainkra már nemcsak a környező településekről, 
hanem a hátár túl oldaláról is érkeznek kézművesek és termelők. Több alkalommal 
helyet adtunk a biharkeresztesi Román Önkormányzat éves rendezvényének, óvo-
dás és iskolás csoportok kedvelt helyszínévé váltunk. Gyerekcsoportok látogatása 
esetén igény szerint kézműves foglalkozásokat tartunk, melyben egy kedves nyug-
díjas dajka néni segít nekünk. A rendezvények során szükséges technikai segítséget 
(asztal, pad, színpad, székek biztosítása ) a helyi művelődési háztól kapunk, melyek 
szállítását, pakolását lelkes szomszédaink közreműködésével oldjuk meg. Program-
jainkat saját magunk szervezzük és rendezzük, a plakátok, hirdetmények, facebook 
felület karbantartása leginkább egyetemista leányunk feladata. 
 Amire büszkék vagyunk: A Magyar Néprajzi Társaság Gyűjtőpályázatán 2017-
ben emléklapot kaptunk, amelyet Budapesten, a Néprajzi Múzeumban adtak át. 
2018-ban városunk önkormányzata helyi védelem alá helyezte tájházunkat. A Bihari 
Múzeum meghívására bemutatkozhattunk a Budapesten megrendezett Múzeumok 
Majálisa című rendezvényen, valamint 2018-ban részt vettünk Szentendrén a Hagyo-
mányok vendégségben elnevezésű programon. 2019-ben megkaptuk Biharkeresztes 
Város Kultúrájáért díjat a helyi önkormányzattól, ugyanez év augusztusában meghí-
vást kaptunk Nagyváradra a várban megrendezett  Nagyváradi Magyar Napokra, ahol 
bemutató és kézműves standdal népszerűsítettük a magyar népi kultúrát . 
 Szoros kapcsolatot ápolunk a római katolikus egyházzal, volt olyan év, amikor 
a tavaszi rendezvényünk egy időpontra esett a Gyomaendrődről Nagyváradra tar-
tó Szent László Zarándoklattal, ekkor tájházunk is egyik megállója volt a zarándo-
koknak. 2019-ben az utcai kerítés vonalában Mária emlékhelyet alakítottunk ki, 
amelyet Gyümölcsoltó Boldog Asszony napján szenteltünk fel, meghitt ünnepség 
keretében. Sajnos, az elmúlt évben és idén a – a COVID-19 járvány miatt – a tavaszi 
rendezvényünk elmaradt, de bízunk benne, hogy jövő évben már nem lesz akadálya 
annak, hogy ismét kitárjuk kapuinkat az érdeklődők előtt. 2020-ban a rendkívüli 
helyzet miatt egyetlen programot sikerült megvalósítanunk: augusztus hónapban 
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vendégül láttuk tájházunk udvarán a Nem Adom Fel Együttest, akik fantasztikus 
koncerttel bűvölték el látogatóinkat. A nyár folyamán gyermekcsoportok, táboro-
zók, hazalátogató elszármazottak tértek be hozzánk. 
 A vírusos kényszerhelyzetet és a Népi Építészeti Program által kínált pályázati le-
hetőséget kihasználva, 2020 júliusában sikeres pályázatot nyújtottunk be az elektro-
mos hálózat korszerűsítésére, a falazat javítási és meszelési munkálataira és a nádtető 
hét év után soron következő karbantartási, javítási munkálataira. Bízunk benne, hogy 
a megvalósítást és az elszámolást követően lesz lehetőségünk újra pályázni, hiszen 
még terveink között szerepel az udvaron lévő rossz állapotú kukoricagóré teljes újjá-
építése, az állatok takarmányának tárolására szolgáló szénásszín és kocsiszín eredeti 
állapotban történő visszaépítése. Szeretnénk a tornác víztelenítését is elvégezni, vala-
mint téglaburkolatra való cseréjét megvalósítani. Számunkra nagyon nagy segítséget 
jelentett a pályázat, hiszen az eltelt évek alatt megvalósított munkálatokat eddig saját 
erőből finanszíroztuk, mert az eddig megjelent pályázatok szempontjainak nem tud-
tunk megfelelni. Bízunk benne, hogy jövőbeni terveinkhez is tudunk majd sikeresen 
pályázni és egyre szebbé tenni tájházunkat. Ugyan mindketten dolgozunk, így állandó 
tájházi nyitvatartás nincs, de telefonos időpont egyeztetés után szívesen bemutatjuk  
a bihari paraszti kultúra tárgyait, eszközeit és háziállatait az érdeklődőknek. Várjuk 
szeretettel a tájház kedvelőket!

Marosánné Fésüs Judit, Marosán György, Marosán Gréta

Tájházi stand a házigazda Marosán családdal
(Fotó: Marosánné Fésűs Judit)
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Csökmő feketén-fehéren.
Egy bihari község fotógyűjteménye 

Az elején azt hittük, hogy a Csökmői Tájház megnyitásával 2005-ben pusztán egy 
szépen berendezett kiállítóhelyet nyitunk meg, ahol a látogatók tárgyakat szemlél-
hetnek meg. Később rájöttünk, hogy sok-sok év önkéntes munkájával egy sokkal 
nagyobb tárgyi gyűjtemény büszke tulajdonosaivá váltunk. A tájház megalakulási 
évében kezdődött a helyi fotók gyűjtése is. Eleinte a felajánlott tárgyakhoz kap-
csolódó fotókat kaptunk, később egy hagyaték felajánlása magával hozta a többit. 
Egy gyűjtőmunka során derült ki, hogy Csökmőn működött egy helyi fényképész. 
Vincze József 1910-ben végzett Nagyváradon és az 1940-es évekig fényképezett 
Csökmőn. Sajnos, a teljes hagyaték nem maradt meg. 
 2008-ban a tájházat üzemeltető Csökmői Hagyományőrző Egyesület Vincze 
József fényképész halálának 50. évfordulójára emlékkiállítást szervezett. Ekkor kér-
tük a leszármazottak segítségét, így került elő a fényképész néhány műtermi tárgya 
és sok fénykép, üvegnegatív. Az évek során több fotó került magánkézbe, valamint 
a berettyóújfalui Bihari Múzeumba és a szeghalmi Sárréti Múzeumba. Mind a két 
múzeumtól sok segítséget kaptunk a gyűjtésben. 
 A fotók gyűjtése folyamatos volt az elmúlt években, és folyik a mai napig is.  
A fotók digitalizálását és rendszerezését Nagy András Balázs végezte, aki a Csökmői 
Hagyományőrző Egyesület egyik alapító tagja. Ennek köszönhetően ma már több 
mint 1200 csökmői fotó van a birtokunkban digitalizált változatban. A legrégebbi 
fotók az 1880-as évekből származnak és csökmői épületeket, mesterségeket és élet-
képeket ábrázolnak, valamint műtermi családi fotók. A helyi általános iskola fotó-
szakköri munkáiból (1970-ből) sok anyag került hozzánk. 
 2019-ben pályázati forrást nyertünk 60 darabos Csökmő múltja és jelene című 
kiállítás rendezésére, amit a Csökmői Tájház közösségi termében 2020 augusztusá-
ban nyitottunk meg. A kiállítást időszakosnak terveztük, de jó látni, amikor a beté-
rő látogatók vagy a Csökmőről elszármazottak meghatódva  nézegetik és nosztalgi-
áznak a képek előtt. Ezért úgy döntöttünk, hogy a képeket időközönként cseréljük.  
A közel 1500 kép lehetőséget biztosít arra, hogy akár témákra osztva tárjuk a közön-
ség elé a gyűjteményt. A Települési Értéktár vezetőjeként javasolni fogom a helyi 
értékek közé való felvételét. Célunk közreadni és megismertetni a helyi fiatalokkal 
és az idelátogatókkal Csökmő múltját. 

Nagy Tibor
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A bírói hivatal Csökmőn az 1940-es években. A kép bal szélén a kisbíró áll
(Fotó: Vincze József)

A csökmői Községháza az 1920-as évekből
(Fotó: Vincze József)
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Kosárfonó tanfolyam résztvevői a csökmői Népház előtt
(Fotó: Vincze József)

Népház avatása Csökmőn
(Fotó: Vincze József)
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Özv. Piros Jánosné kocsmája az 1940-es években Csökmőn
(Fotó: Vincze József)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

32

Hagyományőrzés pandémia idején is
a Rozsnyai István Muzeális Gyűjteményben

Új év, új kezdet, új lehetőségek…mondjuk ezt minden esztendő elején, amikor 
megújult erővel kezdünk neki a munkahelyi tervezéseknek. Mármint normál eset-
ben. De mit tehetünk ebben a pandémiás helyzetben, amikor nem a gyermekzsi-
vajtól hangos múzeumpedagógiai foglalkozásokról és különböző múzeumi prog-
ramjainkról számolhatunk be? Sajnos, mi is az online térbe szorultunk, ahogyan az 
oktatás is ehhez a megoldáshoz folyamodott. Szerettünk volna mi is a köztudatban 
maradni, a visszajáró és a játékos kedvű látogatóinkat, érdeklődőinket kicsit meg-
mozgatni, kedves emlékeket ébreszteni az idősebb korosztályban. Ennek jegyé-
ben januárban egy négy héten át tartó online játékot, egy szócsatát indítottunk el 
a Facebook oldalunkon. Az első hét témája a nagyszüleink, dédnagyszüleink által 
használt konyhai eszközök, bútorzatok, ételek nevei, az akkori megnevezéssel és a 
mai megfelelőivel, néhol magyarázattal ellátva. A második heti téma hasonlókép-
pen a ruházatok, viseletek nevei. A harmadik héten a munkafolyamatok, játékte-
vékenységek neveit, szokásait, utolsó héten pedig a kedves gyermekkori emlékek 
megosztását, elmesélését vártuk. Sok érdekes kifejezéssel, történettel gazdagodott 
tudásunk, napi szinten kapcsolódtak be új szócsatázók. Nagy örömünkre sokan 
csatlakoztak a nyeremény-, -sorsolás- vagy like gyűjtés nélküli játékba.
 A tavalyi év februárjában Farsangi Csinnadratta címen új programot indított 
útjára múzeumunk, hagyományteremtő céllal a településünkön, Létavértesen. Ezt 
a lovaskocsis, zenés, néptáncos, maskarás felvonulást hagyományőrző színjáték, 
kézműveskedés, farsangi játékok, szalmabáb égetés és közös táncház követte a mú-
zeum udvarában. Az Irinyi Nyugdíjas Kör tagjai farsangi fánkkal kedveskedtek a 
látogatók, résztvevők számára. Idén sajnos farsangi mulatságot nem tarthattunk, de 
az elindított hagyományőrzést nem akartuk megszakítani. Ezért két lovasszekérrel, 
egy-egy napi szinten találkozó közösséggel, egy népi zenekarral, a Zimberi ban-
dával és a Csárda muri színjátszókkal kollégáink útra keltek a településen. Több 
helyszínen, rövid hagyományőrző műsorunkkal próbáltuk felvidítani a lakosságot 
és elűzni a telet. Az Ujváry Zoltán professzor által gyűjtött farsangi néphagyomány-
ból összeállított műsorunkból nem hiányzott a kecske, a gólya, a medve, a huszár a 
patkoló kováccsal és az álesküvő sem. Először a Vértesi Református Szeretetotthon 
lakóit örvendeztettük meg, természetesen kellő távolságból, a járványügyi előírá-
sokat betartva, majd előre meghirdetett helyszíneken, útkereszteződésekbe vártuk 
a nézőket. A farsangi maszkokat új alapokra helyeztük, a napi használatban levő 
maszkjainkat próbáltuk népiessé, vidámmá varázsolni. A program megjelent a Haj-
dú-Bihari Napló napilapban és az M5 televízió is közvetített egy rövid összeállítást 
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a programról. Bízunk benne, hogy hamarosan újra megnyithatjuk kapuinkat a gyűj-
teményünk látogatói, és a Bihari Jurtatábor táborozó gyerekei előtt!

Szilasi Zsanett Ildikó

Álmenyegző
(Fotó: Kővári Krisztián)

Farsangi álmenyegző, az idősek szeretetháza udvarán
(Fotó: Kővári Krisztián)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

34

Kódot keresett a család Dadán
A legkisebb közösségek is játszottak

Ha nincs a pandémiás helyzet, általában február elején – közepén rendezzük 
meg Tiszadadán a tájházban a Nagy Családi Társasjáték Napot, szokás szerint 
részt veszünk a Kultúrházak Hete eseményeiben, s részesei vagyunk a Nemzet-
közi Könyvajándék Napnak is, nem beszélve a sokak által várt kiszebáb égetésről.  
Ebben az évben, ha nem is a hagyományos formában, de három programot egy-
begyúrva rendeztük meg a Kódot keres a család Dadán! címet viselő, részben élő, 
részben online társasjátékot településünkön. A cél az volt, hogy a családok, mint 
helyi kisközösségek együtt kimozduljanak. Mozogjanak, s eközben úgy ismerjék 
meg községünk történelmét, helyi nevezetességeit, hogy játékos formában, együtt 
tevékenykedve, információkat keressenek, amiket aztán online kellett eljuttatniuk 
hozzánk. Tizenkét helyszínt jelöltünk ki a településen, melyhez tizennégy kérdés 
kapcsolódott. A legtöbb helyszínen egy évszámot kellett megkeresni, s az utolsó 
számjegyét leírni, vagy épp a rendelkezésre álló adatokból rövid számolással ered-
ményt készíteni, s ezekből a rész adatokból egy számsor, egy kód képződött. Így 
szerezhettek információt a családok arról is, hány tiszadadai vett részt az 1848-as 
szabadságharcban, mikor íródott a szövegkönyve a Csárdáskirálynőnek, melyben 
községünk is megemlítésre kerül, vagy épp hány darab dór oszlop díszíti, az 1837-
ben épült Zathureczky-kúria főbejáratát.

 Gondoltak az elszármazottakra is
 Tudjuk, hogy sokan vannak, akik nyomon követik községünk életét, eseményeit 
a közösségi oldalakon is. Rájuk is gondoltunk, de még az esetleges rossz időjárásra 
is, amikor a feladatsort összeállítottuk. Bár a fő cél a közös családi kimozdulás, a kö-
zös játék élménye volt, de nagyon sok internetes kereséssel, aprólékos adatbázisos 
kutakodással, ha nehezen is, de meg lehetett találni a helyes számokat.

 Sok jó válasz érkezett
 Négy nap állt a családok rendelkezésére, hogy az önkormányzatunk közösségi 
oldaláról letölthető feladatlapot, akár okos telefonon, akár papír alapon kitöltsék, 
és Messenger üzenetben elküldjék a helyes számsort, azaz a kódot. 
 Nagyon jó érzés volt látni, ahogy a kis családok helyszínről-helyszínre haladtak. 
Míg az egyik gyermek olvasott, a másik jegyzetelt, s kipirosodva, elfáradva, élvezet-
tel kontrolálták, hogy helyes-e a lejegyzett eredmény. A szülők elmondták, hogy 
ők is nagyon élvezték a kódkereső játékot, mert amellett, hogy együtt a szabadban 
töltötték az időt, számos hasznos információt is szereztek Tiszadada történetéről.



35

Tájházi Hírlevél • 2021. 1. szám

 Olvasni való a jutalom
 Természetes, hogy minden játéknak van tétje, s van jutalma. Mi volt a célunk?
Az egyik, hogy a családok kimozduljanak, mozogjanak, helytörténeti informá-
ciókat gyűjtsenek, s általuk az ismereteik gyarapodjanak, s az „élő műveletet” az 
online tevékenységgel összhangba hozzák. A másik, hogy olvassanak a hagyomá-
nyos módon. Mivel a könyv jó barát és az olvasás hasznos időtöltés, így a Nemzet-
közi Könyvajándék Napokon összegyűlt, egyszer olvasott könyvekből válogattunk 
10–10 darabot vegyes, a család minden tagját érdeklő témákból – de azért ismerve 
a résztvevők érdeklődési körét is – s ebből képződött az ajándék, amit láthatóan 
nagy örömmel fogadtak a résztvevő családok.  

ifj. Kovács Géza

A Novák testvérek a közösségi ház ablakkiállításában szereplő információkat olvassák 
és jegyzetelik, hogy hozzájussanak a megfelelő kódhoz (Fotó: Kovács Géza)
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Virágoskert
Miért kezdtünk bele?

Gyönyörködni lehet benne. Közösség formáló képessége van. A hétköznapok elen-
gedhetetlen része volt, és ma is annak hisszük. Élettel tölti meg a portát, az utcát.  
Az asszony dicsősége, ha ápolt és gondozott. Nevelő – oktató – mintaadó szereppel 
bír. Az igényesség jele. Ahogy kezdtem: széppé teszi a környezetet.
 Munka volt vele!
 Az utolsó vírusmentes évben – 2019-ben – a tájház kertjében-udvarán ültettünk 
30 méter hosszan Canna virágot. Szépen díszlett, sok új rizómát, azaz gyökértörzset 
nevelt, amelyeket sikeresen átteleltettünk. Az áttelelt rizómákat – 2020 márciusában 
– közterületre, a tájházhoz közeli, főút melletti sávba ültettük 150 méter hosszan. 
 A hagyományos termesztési eljárásokat alkalmaztuk: a területet felszántattuk, 
boronáltattuk, majd magágyat készítettünk. Ültetés után – vízigényes növényről 
lévén szó – több alkalommal öntöztük.
 Legtöbb munkával a terület gyommentesen tartása járt: többször kellett kapál-
ni, gyomlálni. A virágok júliustól – októberig díszlettek a faluba érkezők örömére. 
 A virágoskert közösség formáló-alakító szerepére is számítottunk. Közös virág 
– rizóma – felszedő délutánra hívtuk a közelben, s a távolban élőket. Meghirdettük, 
hogy aki a kertjében szeretne ilyen virágot jövőre, jöjjön, szedjen szaporítóanya-
got magának. A rizómákat hazaviheti, csak hozzon magával zsákot, kosarat, vödröt.  
A területet előkészítettük: ekével kifordítottuk a rizómákat, hogy a virágot szere-
tő – azért tenni is akaró – érdeklődők könnyebben boldoguljanak. A november 
elejére eső kültéri – virágoskerti – rendezvényhez kapcsoltunk még két előadást.  
A Canna virág termesztésének a lépéseit egy képsorozattal mutattuk be. A másik 
előadás a dátumhoz, Márton napjához kapcsolódott: Korompainé Mocsnik Ma-
rianna etnográfust kértük fel, hogy e jeles naphoz kapcsolódó hagyományokat is-
mertesse meg az érdeklődőkkel. Az előadás után sült libát ettünk, hiszen Marianna 
mondta, hogy aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.
 Mi történt a színfalak mögött?
 Itt be is fejezhetném az írást, hiszen a kedves tájház látogatók, vendégek ezt lát-
hatták, tapasztalhatták. E hírlevél célközönségének, a tájházasoknak ezért a motivá-
ciót, a késztetést szélesebb látószögből is bemutatom. A MúzeumCafé 44. számában 
jelent meg egy körkérdés: milyennek kellene lennie ma egy, a 21. századi elvárások-
nak megfelelő, egyszerre tudományos és népszerű mezőgazdasági múzeumnak?  
Ha a címben szereplő múzeum szót tájházra cseréljük, akkor is számos ötletet,  
javaslatot meríthetünk az írásból, mint ahogy tettük mi is. Ezeket itt is köszönöm 
Szikra Renáta művészettörténésznek.
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 A Canna virág projektünket ezekre a gondolatokra építettük fel. Önmagában 
egy kiállítás megtekintéséért ritkán utazik egy turista, hacsak nincs mellé csoma-
golva egy kis gasztronómia: libasültet szolgáltunk fel. A falu – városszépítő gerilla 
akciók, melyek közösségi kertészkedésig fajulnak, a kortárs kertművészet irányza-
tai. Gerilla volt, mert senkivel nem egyeztettünk.
 Az állandó kiállítás a látogatók periférikus látásába fér bele. A kiválasztott témát 
– virágos kertet – szórakoztató módon kell tálalni: a rizóma felszedés közben az 
emberek sokat kacagtak. A felhalmozott tudásanyagot közérthetően, praktikusan 
és szórakoztató formában érdemes közvetíteni: az úton elhaladók folyamatosan 
nyomon követhették az aktuális munkákat. A rizómákért érdemes – praktikus volt 
eljönni: a piacon a rizóma darabjáért 100–300 Ft-ot kell fizetni. 
 Befogadható és feldolgozható információt kell adni enciklopédikus és hang-
súlyok nélküli adattömeg helyett – csak egy virágra koncentráltunk, mely tapintha-
tó, kézbevehető és hazavihető volt.
 A ma felnövő nemzedékben (egy részében) él a föld utáni vágy. A megművelé-
se legtöbbjüknek újratanulandó készség. A virágtermesztésünkkel lépésről lépésre 
mutattuk a soron következő, a növény igényeit szolgáló ápolási munkákat. 
 Összegzés 
 Az állóképbe dermedt agrárlenyomatot – a kiállítási anyagunkat – életre tudtuk 
kelteni, élő anyagot, színt, virágot vittünk a hétköznapokba. Az örökségmegőrzé-
sen túl aktív és közvetlen kapcsolatot teremtettünk a gyűjteménylátogatók újabb 
körével, akik érdeklődésükkel az intézmény jövőjét biztosíthatják. 

Ványai Gusztáv

Ültetés (Jakab Tibor, Hochrein Balázs, Kenderesi Ferenc) (Fotó: Bogya Pál)
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A Canna virág gyomlálása, gondozás (Fotó: Bogya Pál)

Rizóma szedésen (Fotó: Bogya Pál)

Virágos utcakép (Fotó: Bogya Pál)
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A Kelet-magyarországi régió szövetségi tagjainak tájékoztatása 

 Kedves Barátaim!
2021.  február 25-én tartotta a Tájházszövetség elnökségi ülését és a részt vehettünk 
a Népi Építészeti Program információs napján is, amelyek rövid összefoglalóját kül-
döm most Nektek szeretettel.

1.  A tavaszi járványügyi helyzet, sajnos, nem teszi lehetővé sem a Tájházak Nap-
ja, sem a Közösségek Hete programjainak lebonyolítását személyes jelenléttel, ha-
nem minden átkerül az online térbe. Azt azonban szorgalmazzuk, hogy minél több 
online megjelenésünk legyen, hogy minél többen felkerüljünk a látogatók bakancs-
listájára és a szigorítások feloldása után személyesen is ellátogassanak a vendégek 
tájházainkba. Előző levelemben elküldtem a Közösségek Hete tematikáját, most 
néhány ötletet írok a Tájházak Napja programjaihoz:
– Mivel az állatok kihajtását nem befolyásolja a pandémia, lehetne ezt is egy rövid 

videóban rögzíteni. De a pásztorok viselete, eszközei is jöhetnek... Múlt évben 
Ványai Gusztáv remek ötlete volt a gémeskút javításának bemutatása, hiszen ez 
is hozzátartozik a pusztai állattartáshoz, s a folyamat dokumentálása is jól sike-
rült. Sokat tanultunk belőle!

– Az állatok a ház körül témakörnek is mindig van aktualitása. A fajták bemutatá-
sától, a gondozáson át, a hasznosításig, bármi jöhet fotókon, szöveges ismerte-
tésben, videón.

– A kézművesség – kifogyhatatlan témát ad. Sok mindent tanulhatunk egymástól, 
taníthatunk egymásnak.

– A gasztronómia – a látogatók nagy kedvence. Akár készíthetne mindenki slam-
bucot/öhönt, mert ennek is megvan a különböző fortélya, praktikája. Jelleg-
zetes alföldi étel, de ahányan készítjük annyi féle! Az online főzésre láttunk jó 
példát Balogh Sándorné Ilikééknél Nagyrábén múlt évben. Fotó, videó jöhet!

– Ezek csak ötletek, de tudom, hogy a Ti kreativitásotok, ötletgazdagságotok ki-
fogyhatatlan!

2.  Facebook: Kelet-magyarországi tájházak
– Nagy dicséretet kaptunk az aktivitásunkért, ami a Ti híreitekből áll össze. Kö-

szönet érte mindenkinek. Ez is bizonyítja az összefogásunkat. 390 tagja van cso-
portunknak, de a mai napon is van már 18 új jelentkezőnk. Köszönöm Vaskó 
Istvánné Borika ajánlását. Szóval, érdemes magunkról hírt adni.

3.  Fontos dátum: 2021. június 5. (szombat) Regionális Találkozó Nyírbogdányban 
– Köszönjük Bogdányi Ferinek a lehetőséget. Bízunk benne, hogy addigra ren-
deződik a helyzet.
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 Téma: Ötletbörze – Megvalósult ötleteink, rendezvényeink a pandémia alatt
Szeretettel várunk mindenkit.
4. Országos rendezvények, amit már most érdemes a naptárba beírni:
– szeptember 18–19. (szombat – vasárnap) Hagyományaink vendégségben (Szent-
endre)
– október 7–9. (csütörtök-szombat) a Tájházszövetség Országos Találkozója (Bu-
daörs)
5.  Készül a Tájházi Hírlevél új száma
 Várjuk a tájházak bemutatását, jó gyakorlatát 2–3 oldalas terjedelemben 4–5 
fotóval. Csak bíztatásként írom, szívesen olvasnánk: Kővári Emeséék szócsatáját, 
a Kézai Simon Programot Balogh Sándornétól, a hajdúnánási karácsonyi recept-
gyűjtést, Ványai Guszti canna-akcióját, Vaskó Istvánné évfordulós ünnepét, ifj. Ko-
vács Géza Kódot keres a család játékát, Marosán Gyuriék fejlesztési terveit, Nagy 
Tiborék fotógyűjteményét, a sóstói kisfilmeket, Nagy Gergőék határon túli kapcso-
latait, a NÉP fejlesztéseket az érintetteknek. Sok sikeres programunk van, amiről 
érdemes írni. Most rajtatok a sor!
 Ahová az írásokat el lehet küldeni: kapitany.orsolya@gmail.com
6.  Népi Építészeti Program
– nagyon szigorúan vett benyújtási határidő: 2021. március 16. 17.00
– pályázat előkészítésre (tervek, szakvélemény) és kutatásra
– fontos a helyi védettség
– pályázni népi vonatkozással bíró lakóházra, gazdasági épületre, de akár útszéli 

keresztre is lehet
– részletes kiírás: nepiprogram.hu 
– információ kérhető: kapcsolat@nepiprogram.hu (Erdélyi Erika)
– igényelhető összeg: 500.000–1.500.000 Ft (vissza nem térítendő támogatás)
– megvalósítás időszaka: 2021. ápr. 1 -aug. 31.
– a Miniszterelnökség honlapján megtalálható a szakértők névsora
– a műemléki törzsszám megtalálható a muemlek.hu oldalon

 Ennyi információ után jó munkát és tartalmas évet kívánok mindenkinek.

Korompainé Mocsnik Marianna
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Jegyzőkönyv

Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2021. február 25-én (csütör-
tökön) 15.45 órától tartottunka Microsoft Teams felületén.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Bajnóczy-Kovács 
Edina és Horváth Attila.
 Köszöntő: a jelenlévő elnökségi tagokat, valamint dr. Páll Istvánt és Vukoszávjev 
Zoránt, a Felügyelő Bizottság tagjait dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte.
 Az első napirendi pontban Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismer-
tette, hogy az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban kik jelezték csatlakozási 
szándékukat a szövetséghez. Jogi tagként kérték a felvételüket:
– a Mezőberényi Szlovákok Szervezete által fenntartott Őseink Tárgyi és Szellemi 

Értékeit Bemutató Terem,
– a Páka Község Önkormányzata által fenntartott Dömeföldi Tájház,
– a Berkenye Község Önkormányzata által fenntartott Berkenyei Falumúzeum,
– a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott 

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Tájház,
– a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Mezőfalvi Táj-

ház – Heimatmuseum,
– a Cák Község Önkormányzata által fenntartott Cáki Pincesor Szabadtéri Nép-

rajzi Gyűjtemény.
 Az elnökség miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó gyűjtemé-
nyek rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta a tagfelvételi kérelmeket.
 Hegedűsné Majnár Márta köszönetet mondott Jaszmann Gabriella, Király Ka-
talin és Bihari Ádám elnökségi tagoknak, illetve Drimmer Lászlónénak, akik ösztö-
nözték az új tagokat a belépésre. 
 A második napirendi pontban Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, va-
lamint dr. Bereczki Ibolya elnök részéről a 2020. évről szóló értékelés, összegzés 
hangzott el.
 Hegedűsné Majnár Márta a pénzügyi, működési tapasztalatokat foglalta össze.
 A szervezet 2020. évi működése a korábbi évek megszokott gyakorlata szerint 
történt: öt alkalommal tartottunk elnökségi ülést (kétszer személyes jelenléttel és 
háromszor online formában), a közgyűlést a járványhelyzet ellenére szeptember 
4-én sikerült megvalósítanunk. A regionális találkozók mindegyikére sajnos nem 
kerülhetett sor, az Észak-magyarországi régióban Mezőkövesden személyes jelen-
lét mellett, míg Kelet-Magyarországon Álmosdon részben jelenléti, részben online 
formában valósult meg. 
 Folyamatban, szerződéskötés fázisában lévő pályázataink:
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– NEA-NO-20-O-V-1128: a Tájházszövetség működési és határon átnyúló szak-
mai programjának pályázata, támogatás: 770 000.- Ft, megvalósítási időszak: 
2020. április 1 - 2021. szeptember 30.

– NEAO-KP-1-2021/5-000320: a Tájházszövetség 2021. évi működési pályáza-
ta, támogatás: 595 000 Ft, megvalósítási időszak: 2021. április 1 – 2022.03.31.

– NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma (szerződéskötés alatt): 
az országos szakmai konferencia és műhelyprogramok megvalósítására, támo-
gatás: 2 210 300.- Ft.

 A szövetség gazdálkodása 2020-ban stabil volt, az időben befizetett tagdíjaknak 
és pályázati támogatásoknak köszönhetően a működéssel és a szakmai tevékenység-
gel kapcsolatos kiadásokat fedezni tudta a szervezet. 1 460 301.- Ft pénzmaradvány-
nyal kezdhettük a 2021-es évet, jelenleg a bankszámlánkon lévő összeg  915 668.- Ft. 
( Január – február során az elmúlt évi könyvelési költségeket, két hírlevél, valamint a 
honlap szerkesztési díjait, a bírósági változásbejegyzéssel kapcsolatos ügyvédi mun-
kát, továbbá az ügyvezető titkárság működtetetését finanszíroztuk.)
 Az eredmény kimutatás még nem készült el, de a mérleg várhatóan pozitív lesz.
 Dr. Bereczki Ibolya hozzáfűzte a következőket:
 A Tájházak Napja helyett virtuális tájházi kapunyitásra kerülhetett sor a Közös-
ségek Hete részeként 2020. május 1 – május 17. között. A Közösségek Hete országos 
rendezvénysorozat ezúttal – a kialakult egészségügyi és járványügyi helyzetre való 
tekintettel – a szokásoktól eltérően, ugyancsak virtuális formában valósult meg.
 Szeptember 5-én a Tájházigazgatóság Hagyományaink Vendégségben program-
ján a látogatók a nemzetiségi tájházakkal és a hozzájuk kapcsolódó közösségekkel, 
táncegyüttesekkel, dalkörökkel ismerkedhettek meg. A Muharay Elemér Népmű-
vészeti Szövetséggel közös eseményen bemutatták a magyarországi nemzetiségekre 
jellemző viseleteket, melyet a látogatók magukra ölthettek, valamint tűvel, fával, 
fonallal- és más egyéb kellékekkel kipróbálhatták kézügyességüket. A rendezvény 
során szakmai programra is sor került, ahol Hazai és hazai nemzetiségi viseleteink élő-
ben címmel láthattak bemutatót és kamarakiállítást az érdeklődők. A Tájházi Hírle-
vél négy száma elkészült, a szerkesztési munkájáért külön köszönet illeti Kapitány 
Orsolya elnökségi tagunkat.
 A szervezet weboldalával kapcsolatban komolyabb problémák adódtak, en-
nek egyik legújabb következménye, hogy a Tájházigazgatóság honlapja az elmúlt 
időszakban lelassult, melynek magyarázatát abban találták a szakemberek, hogy a 
Tájházszövetség oldalán elérhető hírek közvetlenül elérhetőek voltak az MTKI hon-
lapján is. A Tájházigazgatóság weboldalát működtető cég egyelőre a kapcsolat kiikta-
tásával élt, hogy a portáljuk betöltési idejét az elvárt keretek közé szoríthassa. A 2021-
es év fontos feladata, hogy a szövetség honlapjának problémája rendeződjön. 
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 A harmadik napirendi pontban a 2021. évi munkaterv összeállításáról egyezte-
tett az elnökség, az alkalmakat és időpontokat az alábbi táblázat összegzi:

Esemény Helyszín Időpont Felelős:

Közgyűlés 
online vagy 
Szentendre 

ahogyan a járvány-
helyzet engedi

Hegedűsné 
Majnár Márta

I. Elnökségi ülés online február 25.
Hegedűsné 

Majnár Márta

II. Elnökségi ülés online április
Hegedűsné 

Majnár Márta
III. Elnökségi ülés (és Hagyo-

mányaink vendégségben)
Szentendre szeptember 17-18-19.

Hegedűsné 
Majnár Márta

IV. Elnökségi ülés Ecser november 19.
Hegedűsné 

Majnár Márta

Tájházi műhely
online/

Szentendre
Hegedűsné 

Majnár Márta

Tájházi műhely
online/

Szentendre
március 12.

Hegedűsné 
Majnár Márta

Tájházi műhely
online/

Szentendre
április 16.

Hegedűsné 
Majnár Márta

Tájházi műhely
online/

Szentendre
június 11.

Hegedűsné 
Majnár Márta

Tájházak Napja – virtuálisan 
vagy személyesen (a járvány-

helyzet függvényében)
országszerte április 24-25.

Hegedűsné 
Majnár Márta

Közösségek Hete országszerte május 10-16. 

XVIII. Országos Találkozó Budaörs október 7-8-9.

Hegedűsné 
Majnár Márta, 

Jaszmann 
Gabriella

Múzeumok Őszi Fesztiválja Országszerte október-november
Ny-Dunántúli 

Regionális Találkozó
Őrtilos június Bihari Ádám

D-Dunántúli 
Regionális Találkozó

Őrtilos június Vidák Tünde

Közép-Dunántúli Regionális 
Találkozó

Veszprém augusztus 14. (?) Miszlai Zsolt

Észak-Magyarországi 
Regionális Találkozó

Cigánd július Urbán Anett
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 A negyedik napirendi pontban a 2021. évi közgyűlés napirendjének és a beszá-
moló tartalmának egyeztetésére került sor. Az éves munkaterv előkészítése közben 
megfogalmazott gondolatok mellett az elnökség meghatalmazta dr. Bereczki Ibo-
lyát és Hegedűsné Majnár Mártát, hogy a járványhelyzet alakulása szerint készítsék 
elő a szövetség 2021-es közgyűlését. 
 Az ötödik napirendi pont az „Év tájházvezetője” kitüntető díj odaítéléséről 
szólt. Négy jelölt neve hangzott el, közülük rövid vitát követően a biharkeresztesi 
Csicsóka Tájház tulajdonosaira, Marosán Györgyre és feleségére, Marosán Judit-
ra esett a választás. Korompainé Mocsnik Marianna, a régiót képviselő elnökségi 
tagként ajánlotta őket, indoklása szerint a határon túli kapcsolataik példaértékűek, 
Biharkeresztesen a római katolikus közösség lelkei, a Szt. László zarándoklat egyik 
állomásaként elmúlt évben Mária kegyhelyet szenteltek a tájháznál. Elismerésre 
méltó a nemzetiségi szerepvállalásuk is, a helyi román önkormányzat mozgatóru-
gói, ez a tájház programjai között is jelentőséget nyer. Gondos gazdaként tartják 
karban tájházukat, folyamatosan fejlesztenek is, jelenleg a Népi Építészeti Program 
keretében.
 Az elnökség két tartózkodás mellett, 12 igen szavazattal fogadta el, hogy a 2021-
es Év tájházvezetője díjat a Marosán házaspár kapja. 
 A hatodik napirendi pontban a Tájházi Hírlevél 2021-es számainak előkészíté-
séről tárgyalt az elnökség. Dr. Bereczki Ibolya javaslatára az elnökség egyhangú igen 
szavazattal fogadta el, hogy Kapitány Orsolya állítson össze egy táblázatot, amely 
tartalmazza a megjelentetés ütemezését, a leadási határidőket, valamint az egyes 
számokhoz tartozó időszakosan jellemző tartalmakat. Hegedűsné Majnár Márta 
feladata március 10-ig a drive-on közzétenni a táblázatot, az elnökségi tagok ebbe 
írhatják bele, hogy melyik számba milyen témák feldolgozását vállalják.

Közép-Magyarországi Zsámbok szeptember 17.
Bajnóczy-

Kovács Edina
Dél-alföldi Regionális 

Találkozó
Kiskunmajsa október 15. Kulik Melinda

Kelet-Magyarországi 
Regionális Találkozó

Téma: Az ismeretátadás jó gya-
korlatai - Tájházi Tudás-Tár 4.

Nyírbogdány június 5.
Korompainé 

Mocsnik 
Marianna

Határmenti szakmai találkozó
(A járványhelyzet függvényé-

ben)
Nagysalló szeptember 30-ig

Hegedűsné 
Majnár Márta/
Kicsindi Enikő

Szlovák Tájházvezetők konfe-
renciája

Szentendre szeptember 11. Király Katalin
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 A hetedik napirendi pont célja volt a Tájházak Napja 2021. évi programsoro-
zatának előkészítése. A jelenlévő elnökségi tagok egyetértettek abban, hogy a jár-
ványhelyzethez alkalmazkodva a virtuális és személyes jelenlét melletti előkészítés 
is történjen meg, dátumként pedig április 24–25-ét határozták meg. Dr. Bereczki 
Ibolya felkérte Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt a felhívás megfogal-
mazására és közzétételére. 
 Mindezeket az elnökség egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 A nyolcadik napirendi pontban a 2021. évi budaörsi országos találkozó újragon-
dolására került sor. Elmúlt évben arról született döntés, hogy 2021 tavaszára halasz-
sza a szövetség a XVIII. országos találkozó megvalósítását, de a jelenlegi járvány-
helyzet miatt ez a terv nem tartható. Az elnökség egyetértett dr. Bereczki Ibolyával 
abban, hogy a találkozóra változatlan programmal október 7–8–9-én kerüljön sor 
Budaörsön. 
 Az elnökség egyhangú igen szavazattal hagyta jóvá a 2021. évi országos találko-
zó helyszínét, időpontját és programját. 
 A kilencedik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya tájékoztatta az elnöksé-
get a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága 2021. évi terveiről. Az ún. 
kultúrstratégiai intézményi kör 16 intézetének egyikeként a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum a következő területeken végezheti majd a kulturális élet irányítását: szel-
lemi örökség, népi műemlékek és az oktatás. Regionális központok alakulnak ki 
(az öt skanzen bázisán) és várhatóan egy regionális referensi hálózat, amelytől a 
tájházak közvetlen támogatást kaphatnak. 
 Szabadtéri Néprajzi Múzeum Hagyományaink vendégségben programja a jár-
ványhelyzet miatt idén átalakul, a Pünkösdi Örökség Ünneppel összevonva szeptem-
ber 18-19-én kerül rá sor Közösségek Öröksége címmel. A rendezvény továbbra is a 
magyarországi tájházak és a hagyományőrző csoportok közösségépítő napja marad 
a Skanzenben, amely bemutatkozási és ismerkedési lehetőséget nyújt az idén fenn-
állásuk kerek évfordulóját ünneplő hazai és a nemzetiségi tájházaknak, és a hozzá-
juk kapcsolódó közösségeknek. 
 Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága saját kiadványa, a Tájházi 
TudásTár 4. száma a napokban készült el, a kötetben Korompainé Mocsnik Mari-
anna és Kulik Melinda elnökségi tagjaink is publikáltak, valamint Géber Józsefnek, 
Nádas Annának és Kormos Rebekának köszönhetően a felpéci, a budakeszi és az 
ócsai tájházak egy-egy jó gyakorlatát is megismerhetik az olvasók. 2021-ben a ter-
vek szerint a Tájházi TudásTárnak az ötödik száma is megjelenik. 
 A 10. napirendi pontban a Népi Építészeti Program 2021-es lehetőségeiről 
kapott tájékoztatást az elnökség. Vukoszávjev Zorán felügyelő bizottsági tag el-
mondta, hogy a benyújtott kérelmek száma évről-évre növekszik, de nem csak a 
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mennyiségi, hanem a minőségi kritériumok is javuló tendenciát mutatnak. A bíráló 
bizottság számára az előkészítettség maximálisan számít, rendkívül fontos, hogy a 
népi műemlékek tulajdonosai előre tudjanak tervezni, gondolkodni. 
 Dr. Bereczki Ibolya tájékoztatta az elnökséget, hogy a Népi Építészeti Program 
jelenlegi felhívására február 26-ra meghirdetett online információs napra ötvenen 
regisztráltak, ez nagyon jól mutatja az érdeklődés mértékét. 
 Az Egyebek napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya arról nyújtott tájékoztatást, 
hogy Múzeumi távlatok címmel elindult a Pulszky Társaság 30. évfordulója alkal-
mából szervezett webinárium-sorozat. Céljuk, hogy a szakma aktuális kérdései, a 
múzeumi paradigma változásai, az intézmények átalakuló működési lehetőségei és 
a társadalmi kihívásokra adott múzeumi válaszok kapcsán nyitott kerekasztal-be-
szélgetésekben vitassák meg tapasztalataikat.
 A webináriumok az online térben zajlanak, minden második héten, ugyanazon 
a napon (csütörtökön) délután 14 és 15.30 között. Tervezett időpontok: február 
11, február 25, március 11, március 25, április 8, április 22, május 6, május 20, 
június 3, június 17. Örömmel fogadják a tájházak képviselőit is ezeken az online 
alkalmakon. 
 További napirendi pont és hozzászólás hiányában dr. Bereczki Ibolya elnök 
megköszönte az elnökség aktív részvételét, s bezárta az elnökségi ülést.

2021. február 27. 
Hegedűsné Majnár Márta
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