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Tájházak napja 2022-ben

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tizedik alkalommal rendezte meg a Tájházak 
Napja című országos rendezvénysorozatát, melyet idén újra a hagyományos idő-
pontban, a Szent György alakjához kapcsolódó ünnepnaphoz kötődően, április 23-
án és 24-én tartott.
 A 2022-es Tájházak Napján 18 megye közel 60 tájháza, valamint két határon túli 
település gyűjteménye kínált izgalmas, színes programokat a látogatók számára.
 Az eseményhez csatlakozó tájházak a legtöbb helyszínen belépődíj nélkül, in-
gyenesen várták a vendégeket, és meghatározott időpontokban szakvezetéssel mu-
tatták be az egyes épületek berendezéseit. Sok helyütt hagyományőrző csoportok 
léptek föl a helyszínen, s kézműipari portékák között lehetett válogatni, vásárolni, 
tájjellegű ételek kóstolásával egybekötve.
 Az eseménysorozat központi helyszíne az idei évben Tard volt, ahol a Népi Épí-
tészeti Program keretében megújult, több mint 200 éves tájházak kínáltak felejthe-
tetlen élményt Öltözz matyóba, perdülj táncra című programjukkal. Az ünnepélyes 
megnyitón Kleszó Tibor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, s beszédé-
ben fontosnak tartotta kiemelni: „Tard település tájházainak tetőfelújítása pályázati 
forrásból megtörtént, van oka tehát a településnek ünnepelni”. Őt követte Hegedűsné 
Majnár Márta, a Tájházszövetség ügyvezető elnöke, aki a Tájházak Napja fontossá-
gáról beszélt. Szikszai Imre tanár úr üdvözölte a felújított házak tövében összese-
reglett érdeklődőket, majd a tájházak eddigi felújításáról, valamint a közeljövőben 
szükségessé váló munkálatokról tájékoztatta a résztvevőket.
 A következőkben 32 helyszín rövid beszámolóját adjuk közre, amit a szerzők 
fotókkal is illusztráltak.

Urbán Anett
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Algyő

A tájházban idén a Szent György napi forgatag című programmal ünnepeltük a Táj-
házak Napját. 2022. április 23-án, szombaton 11 órai kezdettel a tájház udvarán népi 
bábszínházi előadást tekinthettek meg az érdeklődők. Az Aranygyapjú Társulat által 
előadott Ének Szent György vitézről című interaktív népi bábjátékot népzenei kísé-
rettel adtak elő. A bábjáték, a sárkányölő Szent György legendáját dolgozza fel, mely 
gyermekek és felnőttek számára is élvezetes mulatságot nyújtott. A bábelőadást a  
Köszönjük, Magyarország program támogatásával tudtuk megvalósítani.
 A programon sárkányos kézműves foglalkozással is vártuk a résztvevőket, me-
lyet iskolai közösségi önkéntes szolgálatot teljesítő diákok tartottak. Sok gyermek 
és felnőtt is szívesen készítette el a tűzokádó sárkányt. A hét folyamán már készül-
tünk a Népviselet Napja alkalmából megrendezett viselet kiállításra. A Zsibongó 
Néptáncegyüttes és Balasi Marianna viseleteiből válogatva viselet kiállítást ren-
deztünk be a tájház kiállítótermeiben. Így már a héten ráhangolódtunk a hétvégi 
programra. A Zsibongó Néptáncegyüttes néhány tagja a szombati programon vise-
letbe öltözve várta az érdeklődőket. Így a kiállítást megtekintve bárki kérdezhetett 
a viseletekkel kapcsolatban, a tagok pedig szívesen válaszoltak minden érdeklődő 
kérdésre. A foglalkoztató termünkben két önkéntes kézműves alkotónk mutatta be 
tevékenységét a program során. Szalmáné Simon Éva kosárfonó gyékényből készí-
tett lovacskákat a gyerekek kedvére. Kurucz Irma süthető gyurmából készített ék-
szereket a felnőttek örömére. A belépés az egész program ideje alatt ingyenes volt 
minden érdeklődő számára! A Tájházak Napja programsorozathoz évek óta nem 
tudtunk teljes programmal csatlakozni, azonban idén egy kitűnő lehetőség adódott 
a Köszönjük, Magyarország programmal. Egy igényes bábelőadással tudtuk megün-
nepelni a Tájházak Napját. Emellett a Zsibongó Néptáncegyüttes viseletkiállítása 
koronázta meg a remek programot.

Izbékiné Cseuz Gabriella 
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A Népviselet napja kiállítás a Zsibongó Néptáncegyüttes tagjaival 
(Fotó: Izbékiné Cseuz Gabriella)

Algyői kézművesek bemutatója 
(Fotó: Izbékiné Cseuz Gabriella)
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Bogyiszló

2022. április 23-án rendeztük meg Bogyiszlón a Tájházak Napját. Reggel 10 órától 
egészen 15 óráig várta a tájház a program iránt érdeklődőket.
 10 órakor bábelőadásra került sor, melynek a végén az érdeklődők ki is próbál-
hatták a bábokat. Tájjellegű ételeket is kóstolhattak: tejfölös kalácsot, kelt tésztából 
készült sós kiflit és pogácsát. Emellett a helyi bortermelők borait, illetve házi pá-
linkáit is megkóstolhattak az idelátogatók, délben pedig vegyes pörkölttel várták a 
szervezők az éhes vendégeket. A kerti filagóriában kézműves foglalkozást tartottak 
a programgazdák, illetve a népi fajátékokkal szabad volt a játék. 
 11 órától a régi lakodalmas szokásokról egy múltidéző beszélgetés vette kezdetét 
a falu idős embereinek a részvételével.  A Községi Könyvtár is kitelepült helytörté-
neti, gasztronómiai könyvekkel, illetve a bogyiszlóiak által a tájház rendelkezésére 
bocsájtott régi fotókat is megtekinthették a vendégek.
 Délután táncház volt a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület és a Bogyiszlói Zene-
kar közreműködésével. A helyi és környékbeli lakosság, illetve gyermekes családok és 
turisták látogatására számítottunk leginkább. A rendezvény népszerűsítését plakátokkal, 
közösségi oldalon való hirdetéssel, személyes meghívásokkal, illetve a helyi hírlapban 
való közzététellel kívántuk elérni. A zord idő ellenére az eseményen kb. 50 fő vett részt.
 A vendégek nagyon jól érezték magukat, így feltétlenül csatlakozni fogunk a jö-
vőben is az országos felhíváshoz.

Rikker Anita Márta

Fotókiállítás archív képekből
(Fotó: Rikker Anita Márta)
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Ismerkedés a bábokkal 
(Fotó: Rikker Anita Márta)

A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület és a Bogyiszlói Zenekar műsora
(Fotó: Rikker Anita Márta)
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Budaörs

2022. április 23-án a Tájházak Napja alkalmából nyitotta meg a Bleyer Jakab Hely-
történeti Gyűjtemény LEGO kiállítását és egy különleges családi programmal várta 
múzeumunk a látogatóit. 
 A Németországi Szövetségi Köztársaság Budapesti Nagykövetsége támogatásá-
val Budaörs híres épületei – templom, leányiskola, Adler fogadó, múzeum épület – 
lettek megformálva LEGO kockákból. Mindehhez viseletbe öltözött Lego-figurák, 
állatok, szekerek, szerszámok és még sok más kiegészítő is társult. Kedvcsináló gya-
nánt megtekinthették gyorsított filmen az utcarészlet építésének folyamatait is, így 
minden látogató részese lehetett ennek a nagy munkának. https://www.youtube.
com/watch?v=qqB3BINpXX0&t=1s
 Budaörs emblematikus épületét, a Kőhegyi Kápolnát építhette meg, aki idelá-
togatott. A programra nemcsak gyerekek, lelkes felnőttek is jelentkeztek és egy csa-
patként dolgoztak a kápolnák építésén, 300 kockából 142 lépésben. Akik elfáradtak 
a LEGO kockák válogatásában, építésében, bejárhatták a múzeumunkat szakmai 
vezetéssel, a kisebb látogatóinkat belső kertünk Kinder Museum-a és LEGO-s szí-
nező várta. A program lezárásaképpen Budaörs utcáit járva kereshették meg a leg-
kíváncsibbak a LEGO épületeket a valóságban. 

Paulik Zsófia

A gyorsasági verseny
(Fotó: Gajdos-Frank Katalin)
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Játék a legapróbbaktól a tapasztaltakig
(Fotó: Gajdos-Frank Katalin)

Csapatmunka
(Fotó: Gajdos-Frank Katalin)

A Kőhegyi Kápolna LEGO mása
(Fotó: Gajdos-Frank Katalin)
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Buzsák

Családias hangulatban telt az idei Tájházak Napja Buzsákon 2022. április 23-án.  
A Bokréta Hagyományőrző Együttes asszonyai már kora reggel befűtötték a tájház 
udvarán található búbos kemencét, amiben délidőre elkészült a hagyományos lan-
galló. Egész napos programunk keretében a látogatók megtekinthették tájházunk-
ban A Nagyberek horvát falvainak népművészete, népi iparművészete című kiállítást, 
ahol a házi szövés hagyományai, a híres buzsáki hímzés történeti elemei mellett a 
Nagyberekben tevékenykedő jeles fafaragók munkái is helyet kaptak. 
 Gyermekek és felnőttek csodaszép munkákat készítettek a kézműves foglalkozá-
sok keretében, miközben asszonyaink buzsáki népdalokkal színesítették a rendez-
vényt. A néptánc sem maradhatott el, a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület 
tagjainak közreműködésével roptuk a színpadon a táncot. Jó hangulat és mosolygós 
arcok sokasága jellemezte a napot. 

Teuer Lívia

A buzsáki motívumok másképp 
(Fotó: Teuer Lívia)
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Körmönfonás az egész családnak
(Fotó: Gajdos-Frank Katalin)

A finom langalló
(Fotó: Gajdos-Frank Katalin)
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Decs

Már korán reggel izgatottan készültünk, hogy minden a helyén legyen a várva várt 
nyitás pillanatára, hiszen sajnos az ezt megelőző évben nem tudtunk csatlakozni a 
Tájházak Napja országos programjához. A Bölcsőtől a sírig című dedikálással egy-
bekötött könyvbemutatóval vette kezdetét 2022. április 23-án a Decsi Tájház prog-
ramja. A kötet szerzőjével, dr. Balázs Kovács Sándorral Gutai István beszélgetett. 
A hangulatos beszélgetés folyamán érdekes részletekre derült fény a könyv tartal-
mából. A könyvbemutatón közreműködött a sárpilisi Tüskerózsa Dalkör, a Decsi 
Hagyományőrző Férfikórus és a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület 
Asszonykórusa, a Görönd citerazenekar kíséretében. A délelőtt folyamán hímzés és 
gyöngyfűzés bemutatóval kedveskedtünk az érdeklődőknek. Délután pedig anyák 
napi kézműves foglalkozás keretében, papírmerítéssel képeket, mézeskalácsból szí-
veket készíthettek a gyermekek. A látogatókat finom vörös borral és kerek kaláccsal 
kínáltuk, a nap végére az utóbbinak minden morzsája elfogyott.
 Köszönjük a szereplőknek, a segítőknek, hogy ezt a napot is élményekben gaz-
daggá, sikeressé, érdekessé tették! A tájházunk kapuja nyitva maradt, továbbra is 
várjuk az érdeklődő látogatókat!

Kiss Erika

Gyöngyfűzés Nagy Zoltánné népi iparművész gyöngyműhelyében
(Fotó: Kiss Erika)
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Dr. Balázs Kovács Sándor: Bölcsőtől a sírig című könyvének bemutatóján
a Hagyományőrző Férfikórussal (Fotó: Kiss Erika)

Dr. Balázs Kovács Sándor: Bölcsőtől a sírig című könyvének bemutatóján 
a sárpilisi Tüskerózsa dalkörrel (Fotó: Kiss Erika)
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Dunaszentbenedek

2022. április 23-án megtartottuk a Szent György napi ünnepségünket a Tájhá-
zak Napja keretén belül. Az időjárás sajnos nem kedvezett, és mivel a tájházunk 
adottságai nem alkalmasak arra, hogy rossz időben is meg tudjunk tartani egy ilyen 
rendezvényt, kénytelenek voltunk áttelepülni a 100 méterre lévő Faluházba. Ter-
mészetesen más lett volna, ha a tájház udvarán, a szabadban lehetünk, de a tájház 
hangulatát a dekorációval megpróbáltuk idecsempészni. Fellépőink voltak a helyi 
óvodások és kisiskolások, a Dunaszentbenedeki Hagyományőrző Tánccsoport, va-
lamint a szomszéd településről érkező visszatérő vendégeink, a Fülöp Ferenc díjas 
táncosok, Megyesi Terézia és férje, akik kilenc éve táncolnak együtt és tagjai a kalo-
csai Piros Rózsa Táncegyüttesnek.
 Kézműves vásárral és helyi kézműves termékek bemutatásával színesítettük a 
programot, nagyon nagy népszerűségnek örvendett a helyi kézműves lekvárok és 
szörpök kóstolása és a helyi óvoda javára szervezett jótékonysági vásár is. 
 Az ünnepség teljes ideje alatt megtekinthető volt Vidók Zoltán értékes, régi 
pénzgyűjteménye. A gyerekek kipróbálhatták a kosárfonást és a szőnyegszövést, 
fűzhettek gyöngyöt és a legkisebbek kedvéért volt arcfestés és csillámtetoválás is.

Keresztesi Erzsébet

Fellépők
(Fotó: Keresztesi Erzsébet)
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Táncosaink
(Fotó: Keresztesi Erzsébet)

Kostolgatás a helyi kézműves termékekből
(Fotó: Keresztesi Erzsébet)

A Dunaszentbenedeki Óvoda javára szervezett jótékonysági vásár 
(Fotó: Keresztesi Erzsébet)
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Edelény

Idén, a hagyományteremtés szándékával az Edelényben található Borsodi Tájház is 
csatlakozott a Tájházak Napja országos rendezvénysorozathoz. A kiállítások a nap 
folyamán díjtalanul voltak látogathatók, délután pedig népdalkörök találkozóját 
rendezték meg a szervezők a tájház csűrjében. A találkozón fellépő népdalkörök le-
fedték a megye három területét. A borsodi részt a házigazdák csoportjai, az Edelényi 
Hagyományőrző Népdalkör és az Edelényi Férfikórus képviselte. Az abaúji régiót 
a Fügödi Dalárda Encsről, Zemplént a Halom Dalkör Bodroghalomról, valamint 
Tóth László énekes, a Magyar Kultúra Lovagja Pálházáról képviselték. 
 A népdalkörök mellett Boncsér Gábor népzenész színesítette, gazdagította a 
programot értékes hangszerbemutatójával és zenéjével. A népdalkörök fellépését 
követően a rendezők megvendégelték a közreműködőket. Tárkonyos raguleves és 
kemencés lángos volt a menü, Császta hegyi borral kísérve, amely a közös ének-
léshez is meghozta a hangulatot. A szervezők úgy gondolják, hogy a gazdag, jól 
sikerült programmal hagyományt szeretnének teremteni, és Szent György napján a 
jövőben is megrendezik majd a népdalkörök találkozóját, illetve a Tájházak Napja 
alkalmából népszerűsítik, bemutatják a népi kultúra fennmaradt értékeit. 

Kércsi Tibor

Tóth László népdalénekes Pálházáról, a Magyar Kultúra Lovagja 2018 
(Fotó: Kércsi Tibor)
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Edelényi Hagyományőrző Népdalkör
(Fotó: Kércsi Tibor)

Edelényi Férfikórus 
(Fotó: Kércsi Tibor)
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Fertőhomok

A tájház első szobájában megtekinthető volt a tájegységi értéktárba is bekerült Levente 
zászló, melyet 1929-ben nyertek el a homokiak az országos Levente verseny megnyeré-
sével. A zászlót Jurinkovits József, Fertőhomok díszpolgára mutatta be a látogatóknak.
 15 órakor búzaszentelést tartottunk a Szent György szobornál, majd tábori 
szentmisét a tájház kertjében, melyet Németh József plébános celebrált. A vendé-
geket Radovits Tibor alpolgármester köszöntötte, aki a Tájházak Napján az idei 
szezont is megnyitotta. Emlékeztetett a homokiak régi fogadalmára, mely szerint 
Szent György napjától Szent Iván napjáig szombatonként nem volt szabad a mezőn 
dolgozni, az emberek szentmisére mentek. A kisbíró kihirdette: Elkezdődött a szom-
bati ünnep, régi szokás szerint mindenki tartsa meg!
 Ezt követően műsor keretében megnyitottuk Kovács György szobrászművész 
életmű kiállítását. A művész életútját, fontosabb műveit és restaurálási munkáit 
Horváth Attiláné ismertette, majd Ivanics Ferenc, a Fertő-táj Magyar Tanács Egye-
sület elnöke méltatta a térségben és a világörökségért végzett munkáját. A műsort 
Marth-Kovács Ildikó és Mart-Kovács Viola fuvola játéka színesítette.
 Ezután Radovits Tibor átadta Kovács Györgynek, a Fertőhomok községért dí-
jat. A nagyszámú érdeklődő ezután megtekintette a kiállítást és a Levente zászlót, a 
gyerekek játszottak a kertben kialakított népi játszóházban és mindenkit vendégül 
láttunk a pajtakocsmában. A jó hangulatú rendezvény este hét órakor ért véget.

Horváth Attiláné

Fertőhomok községért díj
(Fotó: Tirászi Ágnes)
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Levente zászló 
(Fotó: Tirászi Ágnes)

Kiállítóterem 
(Fotó: Tirászi Ágnes)
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Füzér

Örömmel fogadtuk a Tájházszövetség idei felhívását, melyre szívesen csatlakoztunk 
a Füzéri Tájház Porták programjával. Programkínálatunkban a húsvéti szokások fel-
elevenítése történt az 1879-ben épült Füzéri Tájházban és a szomszédságában lévő 
Múltidéző Házban. Tojásfestésben, mézeskalács díszítésben, gyertyamártásban és 
kosárfonásban próbálhatták ki kézügyességüket az idelátogató vendégek. A húsvé-
ti ünnepkör záró hétvégéjén helyi tájjellegű húsvéti ételek kóstolásával vált még 
emlékezetesebbé az itt töltött idő. A program során a Füzéri Pávakör énekei és a 
helyi lakodalmak versei és dalai voltak hallhatók. A Tájházak Napja országos szintű 
reklámozásával a kétnapos program során több látogatót tudtunk fogadni, mint a 
korábbi évek hasonló időszakában. Füzér településén számos egyéb helyi attrakció 
található, mely nagyszámú látogatót vonz. Viszont a rendezvény okán ezen a hétvé-
gén a Tájház Porták is kiemelt figyelemben részesültek. 
 Közel száz látogató tapasztalhatta meg a múlt felidézésével az életre kelt ház han-
gulatát. Számunkra is jóleső érzés volt élettel megtölteni az olykor csendes kis portá-
kat. A tárlatvezetések során több időt szántak a látogatók a múlt megismerésére.  
 Visszajelzés az egyik látogatónktól:
„Köszönjük, hogy kedvesen fogadtak Apa fia kirándulásunk alkalmával a hölgyek és 
urak. Gyertyamártogatás, mézeskalács színezés és kóstoló várt minket. Köszönöm a teát 
a fiatal hölgynek és üdvözlöm, hogy nem nevetett ki a mézeskalács színezés közben.... 
Csak ajánlani tudom mindenkinek!” (Szekeres Norbert)
 Köszönjük a Tájházszövetségnek, hogy meghirdették a Tájházak Napja országos 
programot, és ezáltal buzdítottak sok tájházat a rendezvényhez való csatlakozásra. 

Tompa-Vida Márta
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Múltidéző konyha
(Fotó: Varga Enikő)

Gyertyamártás 
(Fotó: Varga Enikő)

Tojásfestés 
(Fotó: Varga Enikő)
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Geresdlak

A Német Önkormányzat Geresdlakon 2022. április 23-án, szombaton csatlakozott 
ahhoz a kezdeményezéshez, amit a Magyarországi Tájházak Szövetsége 2013-ban 
elindított. Mi is alkalmat kívántunk teremteni arra, hogy az év egy kiemelt napján a 
Geresdlaki Tájház az érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessen.
 Ezen a napon tett látogatást falunkban a Veszprém Megyei Német Iskola Egyesület 
20 tagja. Tájházunk délelőtt 10 órától l6 óráig tartott nyitva, fogadta az érdeklődő 
látogatókat. Délelőtt harmonikaszó töltötte be a tájház környékét, a Mohácsi Né-
met Önkormányzat harmonika együttese – Durovics Dóra vezetésével – biztosí-
totta a jó hangulatot.
 Mivel Geresdlakon valamennyi házban megkapták a családok a személyre szóló 
Hírlevelet, benne a meghívást, így sok érdeklődő hallgatta meg a vidám zenélést. 
Jelenleg sok finn család lakik és tartózkodik a faluban, ők valamennyien részt vettek 
a délelőtti és a délutáni programokon. Sós kiflivel vendégelte meg a Német Ön-
kormányzat az érdeklődőket, majd a koncert után a zenekar tagjai babgulyást és 
gőzgombócot fogyaszthattak el.
 Délután 14 órától 16 óráig kézműves foglalkozások – csuhézás, papírvirág készí-
tés, Knédli Rézi készítés, monogramhímzés könyvjelzőre, kendődíszítés és rojtozás 
programok fogadták az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket a tájház előtt felállított 
faasztalokon és padokon. A tájház udvarán pedig népi játékok eszközei várták a já-
tékos kedvűeket (fonott kosárba rongylabdák dobása, régi szitákkal rongylabdák 
elkapása, célbadobás). Örömünkre a délután folyamán is csatlakoztak finn baráta-
ink a programjainkhoz, s pozitív élményeiket a Facebookra is feltöltötték. 
 Az egész napos programról sok fénykép készült. Hagyományteremtő szándék-
kal minden évben szeretnénk megtartani ezt az eseményt, amellyel nemcsak a tava-
szi állatkihajtás egykori emlékeire, hanem a tavaszi megújulásra, a természet és az 
emberek újjászületésére is figyelmet fordítunk, ugyanakkor a tavaszi kapunyitással 
megújuló programkínálatunkkal hívjuk fel a közösségünk és a látogatók figyelmét.

Schulteisz Balázs 
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Papírvirág készítés
(Fotó: Mayerné Gál Alexandra)

Kézműveskedés 
(Fotó: Mayerné Gál Alexandra)

Mohácsi harmonikások térzenéje 
(Fotó: Mayerné Gál Alexandra)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

24

Héreg

A Magyarországi Tájházak Szövetsége országos felhívására Komárom-Esztergom 
megyében elsőként Héreg csatlakozott 2014-ben. Nieszner József polgármester a 
helyi Búzavirág Nyugdíjas Klubot kérte fel, hogy legyenek házigazdái az esemény-
nek. Fő koordinátor a klub vezetője, Lenti Józsefné Erzsike volt.
 Ez évben április 23-án kibővített programmal vártuk a látogatókat. Az esemény-
re meghívtuk azokat a már nem községünkben élőket, akik ezer szállal kötődnek 
szülőfalujukhoz. Falusétára invitáltuk a résztvevőket, mely során megtekintettük 
községünk emlékhelyeit, műemlékeit. Tájházunk udvarán gyülekeztünk. Nieszner 
József polgármester úr köszöntőjében kiemelte a helyi értékek megőrzésének, népi 
kultúrája megismerésének és a hagyományok továbbadásának a jelentőségét.
 A Református Templomban Papp László lelkipásztor felvázolta a templom tör-
ténetét, a felújításokat, majd a soron következő feladatokról beszélt. A templom-
kertben lévő Trianoni Emlékműnél Vörös Géza a magyarság együvé tartozásának 
fontosságát hangsúlyozta. A Szent László Katolikus Templomban Csík Mária Rita 
egyházközösségi képviselő mondta el a műemlék keletkezését, történelmi funkcióit, 
változásait. A templom előtti Hősök terén találhatók az 1848/49-es szabadságharc, 
valamint a világháborúk emlékszobrai. Itt kerül sor évente a Magyar Honvéd Tüzér 
Egyesület közreműködésével a doni katasztrófára történő megemlékezésre is.
 Magyary Zoltán kopjafájánál Dékán János, községünk korábbi polgármestere 
méltatta a nemzetközileg is elismert kiváló közigazgatási tudós és tanár munkás-
ságát. Összefoglalta életútját és annak a héregi erdészház melletti tragikus végét. 
Valamennyi emlékhelynél elhelyeztük tiszteletünk virágait. Sétánk végén a Kultú-
rotthonba kalauzoltuk a résztvevőket, itt került sor a vendéglátásra és a kötetlen 
beszélgetésre.
 Évről évre valamely helyi hagyomány bemutatása a program irányvonala. Ezúttal 
Tóbiás Lajosné Marika mesélt a toll és a kukorica hasznosságáról, sokoldalú felhasz-
nálásáról. Betekintést nyertünk e két munkafolyamat összefonódásába is, mivel a 
nyolcsoros kukoricát puhára főzve, illetve a csirke kukoricát pattogtatott kukorica-
ként csemegézték az asszonyok a tollfosztás végeztével. E két hagyományos tevé-
kenységet mutatták be tagjaink, és adták tovább az ifjú hölgyeknek.
 Rendezvény nem múlik el a szupernagyik finomságai nélkül. Ezúttal kiállítási 
sarkot rendeztünk be a házi készítésű befőttek, savanyúságok, szörpök, lekvárok so-
kaságából. Kézműves alkotások is palettára kerültek: szőttesek, nemezelt és horgolt 
szépségek, papírból font eszközök.

Pekár Katalin
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A vendégek fogadása 
(Fotó: Tóbiás Lajos)

Csoportkép a vendégekkel 
(Fotó: Tóbiás Lajos)
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Hosszúhetény

A Tájházak Napja rendezvényünk idén egy községi eseménnyel, a Bánáti Bazsaró-
zsa Fesztivállal esett egybe. Ezáltal a Tájházak Napja program Hosszúhetényben 
és környékén is nagyobb publicitást nyert. A tájház kapunyitó eseményének te-
matikája ennek tükrében adta magát. Kelet-mecseki növényritkaságunk, a báná-
ti bazsarózsa virágzási ideje április végére, május elejére esik. Ennek apropóján 
április 23-án, 10 órakor gyerekrajz kiállítás nyílt a tájház közösségi térré alakított 
istállójában, Bánáti bazsarózsa címmel. A hosszúhetényi iskolában meghirde-
tett pályázatra 65 alkotás érkezett, mely rajzok a bánáti bazsarózsát mutatták be 
egyedi megjelenítésekkel, különböző technikákkal. A kiállítás megnyitón a táj-
ház vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, és a zsűri tagjai méltatták a rajzokat 
és alkotóikat. Az eredményhirdetésen nyolc diákot jutalmaztak meg kiemelkedő 
teljesítményükért. A kiállítás végén megvendégeléssel köszöntük meg a gyere-
keknek a lelkes munkát, a szép rajzokat. A kiállítás még 3 hétig volt megtekinthe-
tő a tájházban. Délután 2 órától a tájház udvarán Játékok a természetben címmel 
a Kelet-Mecsek növény- és állatvilágához kapcsolódó interaktív foglalkozásokat 
tartottunk. Nagy sikert arattak a gyerekek körében a növénypaletta készítése, a 
bazsarózsa kirakó és a különböző növény- és állatfelismerő játékok. 
 14 órától kemencés lepényt kóstolhattak a vendégek, melyet a Hosszúhetényi 
Falusi Turizmus Egyesület tagjai készítettek és kínáltak a szép számmal betérő ven-
dégeknek. A nap folyamán a tájház és a Bazsarózsa kiállítás is megtekinthető volt. 
 Másnap április 24-én, a tájház ingyenes látogatása mellett 14 órától az udva-
ron mozgásos népi játékokat terveztünk. Két kisgyermekes család tért be a por-
tánkra, de mielőtt belemerültek volna a játékba, a hirtelen jött vihar menekülésre 
kényszerítette őket. Az eső a vasárnap délutáni szabadtéri programot sajnos meghi-
úsította, de a tájház kiállításainak megtekintésére volt lehetőség. 

Poór Gabriella
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Játékok a természetben program 
(Fotó: Bíró Gabriella)

A Bánáti bazsarózsa rajzkiállítás megnyitója 
(Fotó: Bíró Gabriella)
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Jásd

A Tájházak Napján nyitott ajtókkal vártuk a hozzánk látogatókat. A látogatók száma 
nem tért el egy szokásos hétvégi naptól, de aki betért hozzánk, élményekkel gazda-
godva távozott. 
 Tájházunk 250 éves múltra tekint vissza, egykoron Zichy István birtokában 
volt az épület, kinek nevéhez fűződik száz tót és német család Jásdra telepítése.  
A Jásdra telepített családok leszármazottai mai napig a faluban élnek, megőrizve 
szokásaikat, ápolva hagyományaikat. Tájházunk igyekszik bemutatni egykori életü-
ket, ruháikat, bútoraikat. A hozzánk látogatók előtt felelevenedik a sok hagyomány.  
A húsvéti sibavessző története, a kereplés, a pávakör szokásos felvonulása. A házban 
helyt kap a szlovák szoba, ahol a szlovák pávakör ruhái sorakoznak a szekrényben, a 
polcokon pedig a fellépéseken, versenyeken nyert ajándéktárgyak. A ruhákat a láto-
gatók felpróbálhatják, fényképezkedhetnek benne, a kiállított hangszereken játsz-
hatnak, a könyveket, bibliákat lapozgathatják. Igazi interaktív szoba. A ház nyitott 
kéményű konyháját egykoron füstölésre, gazdasági tevékenységekre, állatok feldol-
gozására használták. Tisztaszobája egykori plébánosunk hagyatékát mutatja be. 
 A konyha ma is működik, a kemencéjében hagyományos szlovák ételeket szok-
tunk készíteni. Itt mutatjuk be, vagy mondjuk el a ma is közkedvelt bodzás-mákos 
hosszú kalács, a kuglóf, a berét, a sztrapacska készítését. Igaz nem sokan jöttek be 
hozzánk ezen a két napon, de aki itt volt, jól érezte magát. 

Róland-Vámosi Krisztina

Bodzaház 
(Fotó: Róland-Vámosi Krisztina)
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Jól éreztük magunkat! 
(Fotó: Róland-Vámosi Krisztina)

Csinosak vagyunk 
(Fotó: Róland-Vámosi Krisztina)

Érdeklődve hallgatom 
(Fotó: Róland-Vámosi Krisztina)
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Jászalsószentgyörgy

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tizedik alkalommal hirdette meg a Tájházak 
Napja című országos rendezvénysorozatát, melyet a Jászalsószentgyörgyi Helytör-
téneti és Hagyományőrző Egyesület vasárnap, 2022. április 24-én tartott meg.
Idén az adott különös okot a programra való benevezéshez, hogy alakult a falunk-
ban egy citerazenekar, és mindenképp szerettük volna bemutatni őket. 
 Törőcsik Mária matematika szakos tanárnő saját citeráin tanítja a gyermekeket, 
akikben óriási a tudásvágy e hangszer megismerésére. A szándék szerencsére itt te-
hetséggel is párosul, mert ilyen rövid idő alatt talentum nélkül nem ment volna a 
megszólaltatás. A 6–8 fő stabil érdeklődő és gyakorló mellett már összesen 23 fő 
szeretne citerázni tanulni! A fiatalok legtöbbje negyedik osztályos. Novemberben 
kezdtek el gyakorolni, s a március 15-i műsorban már dalcsokrot adtak elő. Ehhez 
a tájházi fellépésre még néhány népdalt megtanultak, s a kórus szerepét betöltő 
osztály többi tagjával nagyon nívós műsort adtak elő. A műsorban még verset is 
mondtak, és ketten táncoltak is az idősebb citerások zenéjére. A gyerekek irányítá-
sát, betanítását az osztályfőnökök vállalták, Kátainé Oláh Hajnalka és dr. Kovácsné 
Vámos Rita.
 A zenekar fellépése kapcsán felelevenítettük hagyományainkat. Az 1970-es 
években egy TV műsor kapcsán számos településen pávakörök – népdalkörök – 
alakultak a falu jó hangú asszonyaiból. Citerazenekar kíséretével a dalok jobban 
szóltak, így Zsigri József, Tóth (Kos) Miklós és a fia, majd Rigó Sándor csatlakoztak 
a pávakörhöz. A vezető, Marton Lászlóné a felső tagozatos lányokból is megszer-
vezte a „kis pávát”, ezért oda is kellettek citerások. A jelentkezők betanítása Zsigri 
József feladata lett. Az ő szerény, de határozott jelleme, gyerekszeretete és hangszer-
tudása miatt hamar megtanultak a fiúk citerázni, így a gyerekek népdalköre is teljes 
lett. Iskolai és községi ünnepségeken többször szerepeltek. A tájház falán néhány 
fotóval felelevenítettük e közelmúlt eseményeit, szereplőit. 
 E veterán citerásokból most Simon Károly vállalta a fellépést, Törőcsik Mária 
tanárnővel és Bathó Gyuláné köcsögdudással együtt egy csokorra való népdalt el-
muzsikáltak, elénekeltek. 
 A rendezvény végén kimondtuk, hogy a jövőben ez a nap a népzenéé lesz és 
Zsigri József Emléknappá nyilvánítjuk. A délután zárásaként népdalokat énekelget-
tünk a vendégekkel és a helytörténeti egyesületünk lelkes tagjaival.

Marton Rita
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Szabó Dorka, Tóth Virág, Kátai Zsombor
(Fotó: Marton Rita)

Szabó Dorka és Tóth Virág jászsági koreográfiát táncol
(Fotó: Marton Rita)
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Jászkisér

Csodálatos napoknak lehettek részesei a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény-
ben a Tájházak Napja alkalmából a jászkiséri régi élet iránt érdeklődő látogatók.
 Jászkisér Város Önkormányzata és a Csete Balázs Általános Iskola együttműkö-
désének eredményeként megújulva, rendezetten várta a kíváncsi látogatókat a hét-
végi programra a jászkiséri tájház, azaz a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény. 
A megújítás nemcsak az önkormányzat és iskola dolgozóinak köszönhető. Néhány 
felső tagozatos osztály tanáraival együtt részt vettek a rendezésben, és emellett je-
lentős volt a civil önkéntes munka is.
 Az újranyitás programjában közreműködtek a Csete Balázs Honismereti Szak-
kör aktív tagjai, akik a helyi kézművesek kiállítása mellett játékkészítési programmal 
álltak a látogatók rendelkezésére. Az általános iskolás korú gyerekek a kiállításhoz 
illeszkedő tartalmú, korcsoportnak megfelelő tesztlapokkal dolgozhattak a kiállítá-
sokban. A kitöltésében résztvevő 64 diák kíváncsian, izgalommal várhatta az iskola 
által felajánlott jutalmat, a 20 fő részére háromnapos kiránduláson való részvételi 
lehetőség kisorsolását, amely a kitöltő munkáért járt a szerencsés nyerteseknek. 
 A kiállítások megtekintése közben alakult a társasági élet: inkább hosszabb, mint 
rövidebb beszélgetések a honismereti szakkör tagjai által készített sütemények, 
hagymás zsíroskenyér és szörpök fogyasztása mellett. Amíg a felnőttek beszélget-
tek, a gyerekek próbára tehették magukat: ismerkedhettek a jászkiséri kanta-kötés 
fortélyával, illetve szalmaszállal buborékot fújhattak. A látogatók között német, uk-
rán, fehérorosz nemzetiségű látogatók is voltak. Az Emődi család megajándékozta 
a résztvevőket egy lovaskocsizással, amely élményével megkoronázta a tájháznyitás 
programját.
 Jászkisér kuriózuma az 1980-as évek elején önkéntesek (a Csete Balázs Helytör-
téneti Szakkör tagjai) közreműködésével létrehozott muzeális kiállítóhely, amely 
Csete Balázs munkája nyomán országosan is nyilvántartott tárgyi-szellemi értékek 
mellett Jászkisér közösségi-, közösségfejlesztési színtere is: a Csete Balázs Helytör-
téneti Gyűjtemény. Büszkék lehetnek a jászkisériek, hogy a Nyitva van az arany-
kapu című, Tájházak Napja alkalmából megrendezett programmal 2022-ben ismét 
visszakerült a település az országos muzeális-, idegenforgalmi-, turisztikai portál 
általi nyilvántartásba. 
 És az Aranykapu, azaz a jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény in-
nentől fogva nyitva áll!

Molnár Melinda
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Versenyzők egy csoportja
(Fotó: Tóth László)

Kézműveskedés 
(Fotó: Tóth László)
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Kisfalud

2022. április 23-án tartottuk a Tájházak Napja elnevezésű rendezvényünket. Prog-
ramunk délelőtt 10 órakor kezdődött a polgármesteri köszöntővel, ezután Áldozó 
István, a Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár igazgatóhelyettese tartott előadást 
a Rábaköz, illetve Kisfalud hagyományairól, szokásairól. Ezt követően népdalokat, 
majd verseket hallgathatott a közönség. A Kisfaludi Dalkör is lelkesen készült a 
fellépésre, amit helyi citerások muzsikája követett. Ebédre hagyományos ételeket 
kínáltunk, gulyásleves és pásztorbogrács került az asztalra. 
 A gyerekeket népi fajátékok széles választéka fogadta. Az érdeklődők megte-
kinthették és kipróbálhatták a csuhéfonás fortélyait. Tájházunk kiállítását folyama-
tosan látogatták, mindenki szívesen időzött a múlt tárgyai között. 
 Sikeresnek bizonyult a rendezvényünk, mindenki jól szórakozott, szívesen vál-
laltak önkéntes munkát a helyi lakosok. Terveink közt szerepel minden évben csat-
lakozni a programsorozathoz.

 Kovács Andrea

Helyi citerás csoport 
(Fotó: Kovács Andrea)
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A Kisfaludi Dalkör előadása 
(Fotó: Kovács Andrea)

Jászberényi Csabáné csuhéfonó 
(Fotó: Kovács Andrea)
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Kiskőrös

A kiskőrösi Szlovák Tájház 2022-ben is csatlakozott a Tájházak Napjához. Idei 
programunkban a Kiskőröst 1718-ban újraalapító szlovákság étel- és viseletkészí-
tési kultúrája került a középpontba.
 Az egész napos ingyenes rendezvényt a helyi nemzetiségi hagyományokat őrző 
Szűcsi Óvoda óvodásai nyitották meg szlovák és magyar nyelvű játékfűzéssel, mon-
dókákkal, tánccal és énekkel. Ezt követően a tájház portájának több pontján zaj-
lottak az alábbi programok: idősebb hagyományőrző asszonyok kiskőrösi szlovák 
énekeket tanítottak, kézműves foglalkozást vezettek, ahol mindenki elkészíthette a 
kiskőrösi szlovák leányok hagyományos fejdíszét, a gyöngyös- és kivarrott szalagot. 
Ezen kívül helyi hímzésmintákat lehetett színezni, tervezni, kivarrni, papírbabákat 
öltöztetni. Szent György napjához kapcsolódva elhangzott néhány szokás és hie-
delem, nagy sikert aratott a nyuszisimogató, a fekete bárány, valamint a lovaglási 
lehetőség is.
 A tájház kemencéjében kenyérlángos készült 11 kg lisztből, az óvodásokat és 
a résztvevőket előre elkészített herókával kínáltuk, a szlovák asszonyok egész nap 
hólabdát sütöttek.
 A Szlovák Tájház 2021-ben teljeskörű felújításon esett át a Népi Építészeti Prog-
ram támogatásával. A felújított épületben óránként, illetve igény szerint szakmai 
tárlatvezetéseket tartottunk. A nap végén még egy menyasszonyi fotózás is történt 
az udvaron. A Tájházak Napi rendezvényünkön kb. 150–160 látogató vett részt, jó 
idő esetén még több családra számíthattunk volna. 
 A rendezvényről hírt adott a Kiskőrös Tv, a helyi Vira.hu, illetve a Kiskőrösi Hí-
rek. Online felületen szerepelt a Tájházszövetség és a Dél-alföldi tájházak csoportja 
2021, Kiskőrös Város és a Kiskőrösi Szlovák Tájház Facebook oldalán.

Dr. Filus Erika
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Kiskőrösi minták és a leányfejdísz készítése
(Fotó: Boda Zsuzsa)

A kiskőrösi Szűcsi óvodások szlovák nyelvű játékfűzése a felújított Szlovák Tájház udvarán 
(Fotó: Boda Zsuzsa)
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Mezőfalva

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2021-ben csatlakoztunk elő-
ször az országos Tájházak Napja programhoz, így a második alkalommal szervezett 
tájházas napra már az előző évi szervezés után, a látogatók által legérdekesebbnek 
ítélt programokat megtartottuk és kiegészítettük. Szerettünk volna minél több és 
színesebb programot nyújtani idén is, amivel minden korosztály érdeklődését fel-
kelthetjük. Az áprilisi időjárást figyelembe véve déltől szerveztük az eseményeket, 
ahol először inkább a gyerekeknek kedveztünk, mivel kézműveskedés, íjászat, haj-
fonás, de lovaskocsikázásra is volt lehetőség. A nap folyamán végigkísérte rendez-
vényünket a tárlatvezetés, és az ehhez kapcsolódó tájház kvíz. A kvízben már négy 
különböző kérdéssor szerepelt, amire a választ csak a tájház teljes bejárása és meg-
figyelése után lehetett megadni. Az idei évben a falut kicsit előbb is megmozgattuk, 
hiszen húsvét alkalmából csodás festett kövecskéket rejtettünk el tájház felirattal, 
amelyet a tájházas napon bemutatás után apró ajándékkal jutalmaztunk. A délutá-
ni kulturális műsorokkal telt. Először a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Intézmény 5.a osztálya lépett fel német nemzetiségi jellegű 
táncokkal, majd a népi ének tanszak egy diákja gyönyörű dalt adott elő, amely alatt 
három népviseletbe öltözött pár körbetáncolta, végül a Mezőfalvi Német Nem-
zetiségi Tánccsoport nagyszerű műsorát láthattuk. Délután 17 órától 22 óráig a 
SCHWOWISCHI BUAM zenekar hangulatos sváb-magyar muzsikáit hallgathat-
tuk a tájház udvarán felállított sátorban.

Reinicz Anita

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport 
(Fotó: Horváth László)
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Tájház kvíz Molnárné Troppert Mária vezetővel
(Fotó: Horváth László)

Bertalan Lali énekel a táncosok körében 
(Fotó: Horváth László)
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Mezőkövesd

A Matyó Népművészeti Egyesület székházában, a Népi Művészetek Házában tar-
tott változatos programelemekből álló rendezvényt a Tájházak Napja és a Népvise-
let Napja apropóján április 27-én.
 Délután kézműves bemutatókkal, foglalkozásokkal vártuk a vendégeket, mé-
zeskalács díszítés, textil és fa alapanyagokból különböző ékszereket, hajdíszeket 
lehetett készíteni négy játszóházvezető irányításával. Emellett fel lehetett próbál-
ni a matyó népviseletet, amit sokan meg is tettek. 17 órától filmvetítésre került 
sor, az Örökségek Útján sorozat részeként elkészült, Virágzó matyó rózsa című, 
közel egy órás dokumentumfilmet vetítettük, mely a matyó népművészet jelenét, 
eredményeit mutatja be. Az este a táncról szólt, a Dobroda zenekar közreműkö-
désével, Nyíri Gábor és Velner Anna táncosok vezetésével jó hangulatú táncházat 
tartottunk.
 A rendezvény ingyenes volt a Csoóri Sándor Alap támogatásának köszönhető-
en, a filmet az Agrárminisztérium Hungarikum pályázatából készíttettük.

Papp Bernadett

Táncház 
(Fotó: Kolosai Katalin)
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Mézeskalácsok 
(Fotó: Kolosai Katalin)

Virágos hajdísz készítése 
(Fotó: Kolosai Katalin)
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Nagysalló

Hosszú idő után a Nagysallói Tájház udvara újra megtelt élettel. 2022. április 23-án, 
a Tájházak Napja alkalmából másodszor rendeztük meg Nagysallóban a tavaszvárót.  
Néhányan már a hajnali órákban talpon voltak, előkészítették a katlant, amiben a lako-
dalmas tyúkhúsleves főtt a vendégek számára. A tavaszváró fő témája ugyanis a lakodal-
mas étkezés volt, amely legfontosabb ételének a tyúkhúsleves számított. Hogy kellően 
ráhangolódjon mindenki a finom levesre, a tájházban megterített asztal idézte a régi 
lakodalmak hangulatát. Az asztalról nem hiányozhatott a kúcsoskalács és a magastorta 
sem. A kúcsoskalács kelt tésztából készült, kerek, rácsos kalács volt, amelyet gyakran 
az üveg nyakára húztak. A magastortát a helyi cukrászmester készítette karamellizált 
cukorból, pirított dióból (grillázstorta). Az új asszony a főkötő után a darabokra össze-
tört tortával, az új ember pálinkával kínálta a vendégeket. 
 A falon régi képkeretbe installált esküvői fényképeken lehetett megtekinteni a 
menyasszonyi viseletet 1920–1940 között. A paraszti viselet mellett két polgári es-
küvői képen is követhető volt a viselet a változása. A párta átalakulása koszorúvá és 
a vállra terített fátyol átalakulása. Nagysallóban az 1930-as évekig csak fekete volt a 
menyasszonyi ruha. Mivel másnap volt április 24-e, a Magyar népviselet napja, nép-
viseletes babákon lehetett megtekinteni a nagysallói és a környékbeli falvak visele-
tét. 1996-ban a mára már megszűnő Nő című szlovákiai magyar hetilap felhívására 
indult az a kezdeményezés, hogy népviseletbe öltöztetett babák segítségével mu-
tassák be a szlovákiai magyar néprajzi tájegységek viseleteit. Nagysallóban is volt 
követője a kezdeményezésnek Mészáros Árpádné személyében, aki elkészítette a 
nagysallói anya és gyermekei viseletét, továbbá, magyar viseletes lány és huszár ru-
hát, valamint szülőfaluja, Hetény népviseletét is.
 Az udvaron sátrak alatt a nagysallói asszonyok készítették a levesbe való kockatész-
tát (kockametélt), ahogy régen a lakodalom előtt. A kitelepítést követően a Nagysallóba 
érkező szlovákok csigatésztával tálalták a levest. Ezért a Kondorosról érkező vendége-
ink a csigatészta elkészítésének módját mutatták be, amelyet mindenki kipróbálhatott. 
Természetesen nem feledkeztünk meg a legkisebbekről sem. A gyerekek mézeskalá-
csot díszitettek, népviseletes papírbabákat és papírfigurákat készítettek. Az udvaron 
népi gyermekjátékokat próbálhattak ki. Ha már tavaszváró, nem maradhatott el a helyi 
fitoterapeuta, Németh Lászlóné bemutatója sem. Segítségével mindenki elkészíthette a 
tavaszi tisztítókúrához való, különböző gyógynövényekből álló teakeveréket.
 A rossz idő ellenére sokan részt vettek a rendezvényen. Néhány órára még a Nap 
is kisütött, így délben jó hangulatban fogyaszthatta el mindenki a gazdagon elkészí-
tett tyúkhúslevet.

Kicsindi Enikő
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Készül a kondorosi csigatészta 
(Fotó: Koncz Richard)

A megterített lakodalmas asztal 
(Fotó: Koncz Richard)

A gyöngyöző tyúkhúsleves 
(Fotó: Koncz Richard)
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Oszkó

2022. április 23-án, szombat délután sokféle programmal vártuk a látogatókat az 
oszkói szőlőhegyen lévő Pincetájházunknál.
 A tájházat a délután során három alkalommal is vezetéssel tekinthették meg az 
érdeklődők. Az egyik vezetést a Hegypásztor Kör alapító tagja tartotta, aki az egye-
sület megalakulásáról is beszélt a tájház kapcsán,  mely épület helyreállítása volt a 
civil szervezet létrehozásának alapja és ösztönzője.
 A játékos kedvűek totót tölthettek ki a tájházban, az ott látható tárgyakkal kap-
csolatban kaptak kérdéseket. A totó egész nap tölthető volt, a nap végén pedig a 
megoldásokat ellenőrizve jutalmaztuk a hibátlanul kitöltőket.
 A népi építészet egy szép példáját tudtuk bemutatni a Pincetájháztól nem mesz-
sze lévő, most épülő boronafalú pince építése kapcsán. Ez az épület egy másik, kö-
zeli szőlőhegyről, gerendákra bontva került az oszkói hegyre, és jelenleg az újra-
építése zajlik. Így jól lehet rajta szemléltetni a boronafal szerkezetét, építésének a 
menetét. A gyermekek ez alatt kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Gyöngyöt 
fűzhettek, valamint a zsúptetők anyagát, a rozsszalmát, mint kézműves alapanyagot 
is felhasználták, amikor lovacskát készítettek. Emellett a mozgásos népi fajátékokat 
is kipróbálhatták.
 A bort kedvelők megkóstolhatták a hegy levét, a finom gulyásleves mellé, me-
lyet a helyi asszonyok főztek.

Dimmer Lászlóné

Pincetájház látogatása szakvezetéssel 
(Fotó: Bognár Izabella)
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Kézműves foglalkozás a programon 
(Fotó: Bognár Izabella)

Pincetájházi kóstoló 
(Fotó: Bognár Izabella)
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Pográny

A Csemadok, a Pogrányi Tájházát 2021 szeptemberében adta át, ezért az idei év-
ben tudtunk először csatlakozni a Tájházak Napjához. A programkínálatunkban a 
tájház megtekintésére, Simek Viktor népművészeti festményeinek,  régi pogrányi 
fényképek, illetve Böszörményi István néprajzi gyűjtőútjain készült felvételek meg-
tekintésére volt a látogatóknak lehetősége. 
 A Pogrányi Tájház két részből áll, az első házban rendeztük be az autentikus 
tájházat, a második házban kiállítóterem van, ahol Simek Viktor, Kallós Zoltán Kül-
honi Magyarságért Díjas művész zoboralji viseleteket ábrázóló festményeit tekin-
tették meg a résztvevők. Emellett az érdeklődők beszélgethettek Simek Viktorral 
a zoboralji népviseletekről.
 Böszörményi István az 1980-as években fényképezett Pogrányban, az ő fel-
vételeit lehetett megtekinteni, amelyeken az épített örökség ma már nem létező 
gyöngyszemei láthatók. 
 Látogatóink a Tárgyalkotó Népi Iparművész Szervezet, a Zoboralji Örökség 
Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely tagaival is beszélgethettek és megtekint-
hették az alkotásaikat is. A jelenlévők népdalokat énekeltek, felelevenítve ezzel a 
zoboralji örökséget. 

Bencz Margit

A konyhában a ház szíve van 
(Fotó: Neszméri Tünde)
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A látogatók Simek Viktor kiállítását is megtekintették
(Fotó: Neszméri Tünde)

 Az asztalágy. A gyerekek még az 50-es években is ilyenben aludtak
(Fotó: Neszméri Tünde)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

48

Sóstói Múzeumfalu
Gyere velünk vesszőt fonni, szép szoknyádat piszkítani!

Április 23-án ingyenes tárlatvezetéseket indítottunk 10, 13 és 15 órai kezdettel. A tár-
latvezetések középpontjában a Sóstói Múzeumfalu épületei álltak, ahol a bemutatott 
tájegységeink (Szatmár, Rétköz, Nyírség) különböző építészeti sajátosságait figyel-
hették meg az érdeklődők. Büszkén meséltünk folyamatosan megújuló épületeinkről 
is, és ezen a napon kerítésfonó workshopot vagyis kalálkát szerveztünk. Az esős idő 
ellenére a mesterek segítségével sikerült néhány fortélyt megmutatni, és a jelentkezők 
megfigyelhették és elsajátíthatták a 24. óráját élő foglalkozás fogásait. 
 Április 24-én, Szent György napján Márton Sándor valamikori csikós, bőrmű-
ves mesélt a pásztorélet rejtelmeiről és mutatta be kézműves portékáit. A Csattanó 
Szaruműhely termékeiből is válogattak látogatóink, illetve szívesen tették próbá-
ra kézügyességüket a szarumegmunkálás egyes lépéseit illetően. Schuller László 
pumi kutyája segítségével a hagyományos terelést elevenítette fel a Múzeumfalu-
ban. László lelkesedése és alázata mágnesként vonzotta az érdeklődőket a Tirpák 
portánkra, ahol Pletyka, a terelőkutya nagyszerűen végezte dolgát. Ez a nap immár 
nyolcadik éve a magyar népviselet napja is. Viseletbörzével vártuk az érdeklődőket, 
ahol hagyományos öltözeteket kínáltunk úgy, mint egy valamikori vásárban. A sze-
szélyes időjárás miatt a vásár zárt térbe szorult, de ennek ellenére voltak érdeklődők 
szép számban. Megyénk viseleteivel is megismerkedhettek a Múzeumfaluban, dol-
gozóink is viseletekben várták a látogatókat. A kemencénkben kenyérlángost készí-
tettünk. A gyerekek mindkét napon állatfigurás térképes vezető segítségével baran-
goltak a faluban. A helyes válaszok és az azokért járó frissítő szörpök sem maradtak 
el. Köszönjük az érdeklődést! Bízunk benne, hogy jövőre is részesei lehetünk ilyen 
kezdeményezéseknek a látogatóink örömére. 

Kácsor-Ignácz Gabriella
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Kerítésfonás 
(Fotó: Faragó Anikó)

Pletyka és gazdája
(Fotó: Kácsor-Ignácz Gabriella)

Nyírségi viseletek
(Fotó: Kácsor-Ignácz Gabriella)
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Sukoró

2022. április 24-én a Tájházak Napja alkalmából szeretettel vártunk minden ked-
ves érdeklődőt  a gyönyörű Néprajzi Házunk udvarára  egy kis hagyományőrző 
foglalkozásra, jó hangulatú délutáni időtöltésre. A sárfalú, nádtetős ház koráról az 
első szoba gerendájába vésett 1863-as évszám tanúskodik. Az udvarról egy keskeny 
gádoron keresztül léphetünk be a nyitott kéményes konyhába, innen az első- és a 
hátsó szobába. Ezekben a helyiségekben a ház eredeti, az utolsó tulajdonostól ránk 
maradt berendezést, bútort, tűzhelyet láthatjuk. Ezeket egészítette ki Sukorón 
gyűjtött tárgyakkal Pesovár Ferenc néprajzkutató, a Néprajzi Ház megteremtője, 
berendezője.

Programok: 14.00 – 19.00 óráig:
– kézműveskedés Vera nénivel 
– népi játszó
– hangszer bemutató 
– gyermek táncház 
– felnőtt táncház.

 A rendezvény alatt az élő népzenéről tehetséges ifjú barátaink gondoskodtak. 
(Balog Brigitta és Balogh Ábel), továbbá közreműködtek egyesületünk tagjai és ti-
nédzser gyermekei. A szeszélyes áprilisi időjárás sem szegte kedvünket és a rövid 
zivatart követően folytattuk a betervezett programokat. Menedéket nyújtott a Nép-
rajzi Ház udvarán épített fedett szín. Örömmel nézték és hallgatták a gyermekek 
a hangkeltő eszközökről, hangszerekről tartott bemutatót. Megtudhatták, hogy az 
énekhang mellett milyen zajkeltő eszközöket használtak már őseink is. A kreatív 
sarokban a fonótárcsával készült karkötők a lánykák kedvencévé váltak, a saját ké-
szítésű, festéssel díszített ütős hangszerekkel egyetemben. Játékos foglalkozás során 
sajátíthattak el a gyerekek néptánclépéseket. Egyesületünk a Néprajzi Házat beil-
leszti hagyományőrző programjainak a helyszínei közé, mely így nem egy elhagyott 
múzeum, hanem egy élő, közösségi színtérré válik. 

Varga Edit 
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A hangkeltés eszközei
(Fotó: Varga Edit)

Gyermekfoglalkozás 
(Fotó: Varga Edit)
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Szajk

Tájházunk idén a Tájházak Napja alkalmából tárlatvezetéssel, családi programok 
szervezésével és nagymamáink receptjei alapján készült „retro” sütemények, lekvá-
rok, szörpök bemutatásával várta a helyi és vidéki látogatókat.
 A tájházbemutató alkalmával a látogatók megismerték településünk sajátossá-
gait, a 20. század közepétől használatos paraszti kultúra jellegzetességeit, népi épí-
tészetünk értékeit, bepillantást nyertek településünk szokásaiba, kulturális életünk 
meghatározó szegmenseibe. A tájház melléképületében kiállított mezőgazdasági 
eszközök (eke, kukoricadaráló) iránt mindig nagy az érdeklődés. A tájház helyi-
ségeiben kiállított berendezések, fotók, régi iratok, dokumentumok megtekintése 
újabb és újabb kérdéseket vet fel, amire a tárlatvezetés során igyekszünk kellő tájé-
koztatást adni a betérőknek. 
 A szombati napon az anyukák, nagymamák, nyugdíjas klub tagjai elkészítették –  
a hagyományos receptjeik alapján – a finomabbnál finomabb süteményeket (zserbó, 
mézes lapok, kuglóf, pekes kifli, bögrés) és persze előkerültek az éléskamra mélyéről az 
ízletes lekvárok (szilva, barack, megy, csipkebogyó), a saját készítésű szörpök (megy, 
szőlő, bodza és menta ízű) is. A program nemcsak a kóstolásról szólt, hanem a készítés 
módjáról is hasznos ismereteket sajátíthattunk el. A „fiatal generáció” figyelmét sze-
retnék felhívni a hagyományok és a gasztronómia jelentőségére. Az autentikus kör-
nyezetben megtartott pajtamese új élményeket hozott a gyerekeknek. Vidáman és 
érdeklődve figyelték az egérkéről szóló mesét. 
 A postagalamb bemutatón Németh Zoltán, a Magyar Postagalamb Sportegye-
sület képviselője elmesélte, hogy már a rómaiak és a görögök idejében is használtak 
hírvivőként galambokat. Az üzeneteket a madarak nagy sebességgel tudták, tudják 
továbbítani. A repülési szezon április közepétől szeptember végéig tart, ez alatt a 
postagalambászok speciális, szervezett repüléseken vesznek részt galambjaikkal. 
Előtte a galambot tanítani kell, amit a galambász vagy a postagalambász egyesüle-
tek és szervezeteik speciális „tréning” röptetések keretében tehetnek meg.
 A programot kézműves foglalkozással zártuk, virágot készítettünk és népi mo-
tívumokkal (jegykendő, főkötő, terítő hímzés, cseréptál díszítés) ismerkedhettek 
meg a résztvevők. A vasárnapot tárlatvezetéssel zártuk. 

Farkas Béla
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Pajtamese 
(Fotó: Gátszeginé Kálmán Beáta)

Retró sütemények kostolója
(Fotó: Gátszeginé Kálmán Beáta)

Ismerkedés a postagalambbal
(Fotó: Gátszeginé Kálmán Beáta)
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Szeged

Szent György naphoz számos hagyomány, népszokás kapcsolódik. A Napsugaras 
Tájházban – az előző évekhez hasonlóan – idén is a nap tematikáját, központi ele-
mét e jeles nap egyik népszokásához kapcsoltuk. 
 A Szent György napján szedett növényeknek mágikus erőt tulajdonítottak. Gyó-
gyításra, főzésnél használták őket. Gyakran mondták a határban gyógynövényeket 
szedő asszonyok Szent György napján: Viszek is, hagyok is! Így esett a választásunk 
a paraszti kiskertekben található gyógy- és fűszernövények világának, és a paraszti 
életmódban való felhasználásának a bemutatására.
 A családokat és a kézműveskedni szerető látogatókat egész napos népi játszóház 
várta, ahol só-liszt gyurmából gyógy- és fűszernövény lenyomatos medálokat ké-
szíthettek. Vászon anyagból gyógynövények tárolására táskákat, zacskókat varrtak, 
melyekre aztán növényeket, virágokat lehetett festeni, filc anyagokból pedig külön-
féle virágokat (tulipán, búzavirág, rózsa) készíthettek. A szárított növényekből saját 
gyógynövényes könyvet vagy könyvjelzőt alkothatott, aki erre vállalkozott. 
 A Boszorkánykonyha című programunkon a recepteké, a gasztronómiáé volt a 
főszerep. A célunk az volt, hogy bemutassuk, hogyan lehet a régi hagyományo-
kat a maiakkal ötvözni. Megnéztük, mire használták elődeink a körömvirágot, 
milyen gyógyító tulajdonságot tulajdonítottak a növénynek, majd körömvirágos 
szappanokat, krémet és fürdőt készítettünk. Ezt követően a rozmaringot vettük 
górcső alá, és a program végén készítettünk öregtésztából egy rozmaringos diós 
kenyeret.
 A program dr. Pulics Julianna Gyógynövények a Bibliában című kultúrtörténeti 
előadásával zárult, amin az előadó bemutatta, melyek azok a gyógy- és fűszernövé-
nyek, melyek a Bibliában is előfordulnak, és miként jelennek meg a szent szövegben. 
Kitért arra is, hogy ezeket a növényeket hogyan használták a paraszti kultúrában.
 Egész nap tárlatvezetéssel vártuk a látogatókat, ezen túl a nap folyamán két al-
kalommal irodalmi sétán vehettek részt az érdeklődők, amin Móricz Zsigmond, 
Tömörkény István, Cserzy Mihály, Gárdonyi Géza novelláin és Mikszáth Kálmán 
versein keresztül ismerhették meg a szeged-alsóvárosi ember természetét, a papri-
katermesztés alakjait, az alsóvárosi búcsú hagyományait.

Kulik Melinda
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Boszorkánykonyha 
(Fotó: Lapatinszki Edit)

Gyógynövényes vászonzsák festése 
(Fotó: Lapatinszki Edit)

Gyógynövény-lenyomatos medál készítés
(Fotó: Lapatinszki Edit)
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Tard

A 2022-es Tájházak Napja eseménysorozat központi helyszíne az idén Tardra esett, 
ahol a Népi Építészeti Program keretében megújult több mint 200 éves tájházak 
kínálnak felejthetetlen élményt. Az ünnepélyes megnyitóra április 23-án 11 órakor 
került sor, ahonnan az M1 csatorna 11.08-kor élőben jelentkezett egy riport erejéig 
Szikszai Imrével, aki röviden összefoglalta a rendezvény lényegét. 
 Kleszó Tibor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, s beszédében fontos-
nak tartotta kiemelni: Tard település több mint 200 éves tájházainak tetőfelújítása pá-
lyázati forrásból megtörtént. Őt követte Hegedűsné Majnár Márta, a Tájházszövetség 
ügyvezető elnöke, aki a Tájházak Napja fontosságáról beszélt: rendkívül örülök an-
nak, hogy a Tájházak Napja hivatalos megnyitójára Tardon kerül sor. Egerben, ahol 
dolgozom, az Érseki Palota falán egy márványtábla őrzi Kossuth emlékét. Őt idézem: 
„Egerbe nem hirdetni, hanem tanulni lehet a hazafiságot. Ha Tardra eljövünk, a Matyó-
földre, e Kossuth mondat parafrázisaként itt úgy gondolom: Tardon nem hirdetni, hanem 
tanulni lehet a hagyományőrzést. Erre én személy szerint végtelenül büszke vagyok és sze-
retném, ha a tájházak teljes körű megújulását követően – rengeteg színes programnak ott-
hont adva – élő egységek lennének.”
 Szikszai Imre tanár úr üdvözölte a felújított házak tövében összesereglett érdek-
lődőket és táncosokat, akik hűen a szlogenhez: „Öltözz matyóba, perdülj táncra”, 
díszbe öltöztették a pajta színpadját. Lelkesítő beszédében így szólt: „a helyiek ünne-
pi műsorral kedveskedtek az idelátogatóknak, bemutatva a tardi népdalokat, néptáncot 
és népviseletet. A színpadon gyerekek, fiatalok és felnőttek mutatkoztak be, valamint a 
tardi viseletet is magukra ölthették a programra érkező vendégek. 
 2006-ban az önkormányzatunk megvásárolta a tájházak melletti házat és telket, s 
itt alakítottuk ki ezt a pazar központot, melynek fenntartásában a Gyöngykaláris Nép-
művészeti Együttes teljes tagsága segítségünkre van. A Viseletek Napja is ma van, ezért a 
gyermekek és felnőttek népviseletbe öltözve jelennek meg a színpadon”. Beszéde végén a 
legkisebbektől a felnőtt korosztályig minden hagyományőrző csoport bemutatko-
zott és fergeteges tánccal, kirobbanó örömmel ünnepeltek.
 A tardi rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pázmándy László mezőkövesdi 
költő, Szíki Károly színművész és leányával Soóvári Tivadar, nemzetszolgálatos 
képviselő. Vasárnap a Tekergő Zenekar közreműködésével nyitott néptáncpróbára 
volt lehetősége az idelátogatóknak. Jó volt ezen a neves eseményen hagyományőr-
zőnek lenni Tardon. 

Szíki Károly beszámolója nyomán
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A tardi fergeteges
(Fotó: Szíki Károly)

Hegedűsné Majnár Márta és Szikszai Imre 
(Fotó: Szíki Károly)
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Tiszaújváros

A Tájházszövetség tagjaként már másodjára csatlakoztunk a Tájházak Napja orszá-
gos rendezvénysorozathoz. Tavaly a néhai Kiss Sándor tiszaszederkényi népműve-
lő életműve volt a téma, idén a tavaszé és a virágzásé volt a főszerep.
 Április 24-én egy rövid köszöntő után, első programpontként, kihelyeztünk egy 
saját készítésű rovarhotelt a tájház udvarára, majd átadtuk a terepet a táncosoknak. 
Három helyi néptáncegyüttes, a Kisbocskor, a Pántlika és a Tiszagyöngy adott szív-
melengetően színvonalas műsort, amely után vezetőjük, Losonczi Benjámin Róbert 
néptáncoktató irányításával kezdetét vette a táncház. Közben lehetőség volt színezni, 
népi játékokat kipróbálni, Sándor Béla fazekas segítségével korongozni, a tisztaszo-
bában korabeli kellékekkel fotózkodni, és virágcserepet festeni. Utóbbihoz, hogy ne 
üresen vigyék haza, virágot is adtunk, amit mindenki maga ültethetett el.
 Kiemelt célunk volt tájházunk felvirágoztatása, mely népszerű programnak bi-
zonyult. Kicsik és nagyok egyaránt ültettek, locsoltak, s a nap végére pirosba bo-
rult a tornác a sok muskátlitól. Ezen a napon tájházunk szobanövény örökbefogadó 
pontként is funkcionált. Hoztak is, vittek is, így a sok megunt növény új, gondos 
gazdára találhatott. A rendezvényre kilátogató vendégeket helyben sütött lángossal 
kínáltuk, aminek igen nagy sikere volt.

Ferenczik-Lévai Fanni

Táncház a Villa Scederkyn Tájház udvarán 
(Fotó: Barnóczki Ulrike)
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Népi játékok 
(Fotó: Barnóczki Ulrike)

Virágoztassuk fel a tájházat 
(Fotó: Barnóczki Ulrike)

 Rovarhotelünk 
(Fotó: Barnóczki Ulrike)
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Tolcsva

A rendezvényünk fő napja a szombati nap volt, mind az árusok, mind a dolgozók 
és a segítők e napon teljes létszámmal részt tudtak venni, a vasárnapi napon a rossz 
időjárás miatt sem vendég, sem kiállító, illetve árus sem volt.
 A szombati napon helyi és környékbeli kézműveseket, régi, vidéki életvitellel kap-
csolatos tárgyak gyűjtőit, hímző, horgoló helyi hölgyeket, helyi méhészt a termékeivel, 
valamint egy alapítványt, a Búzavirág Alapítványt hívtuk meg. Ők egy vámosújfalusi 
(szomszéd település) alapítvány, amely azzal a céllal alakult, hogy a teljes élet lehetősé-
gét nyújtsa olyan látássérült felnőtteknek, akik családi háttér nélkül nem tudnak önálló 
életvitelt folytatni. Az ott lévő felnőttek kézműves dolgokat: kerámiákat, kézzel szőtt 
szőnyegeket és kosarakat készítenek, amelyekkel kitelepültek és színesítették a Tájhá-
zak Napját. Tájházunk a községen áthaladó fő út mellett található, így tehát központi 
helyen. Emiatt a rendezvényünkre nemcsak az érdeklődő helyi vagy környékbeli lako-
sok látogattak el, hanem a településünkön áthaladó turisták és átutazók is megálltak.
 Tájházunkat és közvetlen környezetét rendbe tettük, szépítettük, hogy még 
szebb és vonzóbb legyen. A Szirmay-Waldbott Kastély mellett található a tájhá-
zunk, a kastély melletti hatalmas park területét is „belakták” a hozzánk érkezők, 
melyben asztalokat, padokat helyeztünk el vendégeink számára. 
 Az önkormányzat mindenben támogatta a rendezvényt, így egy helyben készült 
bográcsgulyással is vendégül tudtuk látni a látogatókat. Összegzésképpen; a ren-
dezvény jól sikerült, kellemes hangulatban telt el és közösségépítő szerepe is volt. 

Titkóné Takács Mónika

Tájházunk melletti kastélyparkban a jóleső bográcsgulyás fogyasztása 
(Fotó: Titkóné Takács Mónika)
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Elkészült a finom bográcsos!
(Fotó: Titkóné Takács Mónika)

Hímzések bemutató asztala
(Fotó: Titkóné Takács Mónika)

Részlet a tájház kiállításából
(Fotó: Titkóné Takács Mónika)
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Újbarok

Április 23-án a Magyarországi Tájházak Szövetsége felhívására az Újbarki Német 
Nemzetiségi Önkormányzat is részt vett a Tájházak Napja programsorozatban.  
A korábbi években nagy sikert aratott Mézes napunk adta a kiindulási alapot a 
programokhoz, amiket kézműveskedéssel és ezen keresztül a mesterségek megis-
merésével kombináltunk.
 Nagy örömünkre szolgált, hogy sok olyan látogatónk volt, aki először járt a né-
met nemzetiségi életet bemutató tájházunkban. Az udvaron felállított asztaloknál 
számos alkotási lehetőség várt kicsikre és nagyokra. A szövés-fonás és körmöcskézés 
mellett volt lehetőség asztalterítő-nyomdázásra is népi motívumok segítségével. 
Kiss Irén fazekas vezette be az érdeklődőket az agyagozás rejtelmeibe, amiből cso-
daszép alkotások születtek. 
 Kihasználtuk, hogy tájházunk udvarán egy kemencével is rendelkezünk, langal-
ló és szilvás lepény készült benne, ami pillanatok alatt el is fogyott. Ha valaki még 
édesebb ízekre vágyott, akkor mézet kóstolhatott és vásárolhatott Nagy Imre méhé-
szetéből.
 Örömünkre szolgált, hogy ismét élettel telt meg az Újbarki Tájház és udvara. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult az esemény megva-
lósításához.

Nagy Viktória

Megtelt az Újbarki Tájház udvara 
(Fotó: Past Krisztina)
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 Nagy munkában az apró kezek 
(Fotó: Past Krisztina)

Ismerkedés különféle agyagozási technikákkal 
(Fotó: Past Krisztina)

Körmöcskézés és szövés fiataloknak és 
örökifjaknak (Fotó: Past Krisztina)
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Uszód

A 2022-es év volt az első alkalom, hogy Uszód, a Benedek Péter Emlékház csat-
lakozott a Magyarországi Tájházak Szövetsége által meghirdetett Tájházak Napja 
sorozathoz. A fenntartó, Uszód Községi Önkormányzatának legfőbb célja, hogy a 
2021 év végén felújított emlékházat, Benedek Péter munkásságát és a paraszti kul-
túrát bemutassa, népszerűsítse.
 További célkitűzés a történelmünk, hagyományaink ápolása, kulturális öröksé-
günk megóvása, a közösséggel való megismertetése.
 Az első alkalommal megrendezett Tájházak Napja alkalmából, szombaton 10 
órától várta az emlékház az érdeklődőket. A kézműves foglalkozások, többek között 
hímzés, festés, tájház kvíz (a helyesen kitöltők csokit kaptak) volt az emlékház tor-
nácán, az udvaron babzsák dobálás és patkóhajító játékok várták a gyerekeket. 
 A tájház utcai szobájában Benedek Péter képein túl megtekinthetőek voltak a 
helyi alkotók, Kun Gáborné népi iparművész népviseleti-babái, Vörös Zoltán fest-
ményei és Máté Istvánné gépi riseliő terítői is. A középső helyiségben (konyhában) 
az állandó kiállítási bútorokon és fotókon felül, Borsos Jánosné karcolt, hímes to-
jásait és Somodi Katalin csipketojásait lehetett megtekinteni. A hátsó helyiségben 
a régi használati tárgyakból, bútorokból berendezett szobát láthatta az érdeklődő.  
13 órától az Uszódi Gubbantós Hagyományőrző Néptáncegyüttes színes bemutató-
ját tekinthették meg a látogatók.
 Az állandó néprajzi gyűjteményt egész nap ingyenesen lehetett látogatni.
Vasárnap délutánra Szomszédolás – Pattanj nyeregbe és tekerj át a szomszédos táj-
házba! programot hirdettük meg. Kevesebb, mint hat kilóméter lett volna az út 
a műúton, ez kb 15–20 perc biciklivel. 13 órakor volt gyülekező a Hősök terén.  
Az időjárásra való tekintettel, mert lógott az eső lába, a kerékpárokat autókra cserél-
tük és így indultunk Foktőre, ahol már vártak minket.
 14 órától volt a vendégfogadás, majd a Foktői Tájház megtekintése. 15 órától a 
Foktői Vegyeskórus és a Foktői Mikroszínpad előadását láttuk. Szeretetvendégség-
gel is várták a vendégeket, érdeklődőket. Egy roskadásig megtelt asztalon hagyo-
mányos, régi ételekből lehetett választani, kóstolni. E mellett volt pattogatott kuko-
rica készítés, tájház kvíz is volt, és a kíváncsiak megtekinthették a Retro kiállítást és 
kipróbálhattak egy régi szövőszéket is.

Nikliné Lukács Katalin



65

Tájházi Hírlevél • 2022. 3. szám

Néptánc bemutató 
(Fotó: Nikliné Lukács Katalin)

Karcolt tojások, Borsos Jánosné munkái 
(Fotó: Nikliné Lukács Katalin)

Kézműves foglalkozás 
(Fotó: Nikliné Lukács Katalin)
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Vashosszúfalu

A Vashosszúfalui Tájház is bekapcsolódott a Tájházak Napja eseménysorozatba, 
így érdemes volt kilátogatni április 24-én (vasárnap) a 14 órától kezdődő prog-
ramokra. 
 A Sárvári Néptánckör előadását követően a Kekeri Citeraegyüttes műsorát hall-
gathattuk meg, de volt ott minden, ami szem-szájnak ingere: helyi termékeket kós-
tolhattunk, vásárolhattunk, de terítéken volt még a korongozás is, különböző népi 
játékok és kreatív kézműves foglalkozások. A gyerekeket egész nap játéktér várta. 

Kardos Andrea

A Vashosszúfalui Tájház kinyitotta kapuit 
(Fotó: Kardos Andrea)
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Korongozás 
(Fotó: Kardos Andrea)

Játszóház 
(Fotó: Kardos Andrea)
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