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Megyei tájházak találkozója Jósvafőn

(2000. julius 26-27,)

Felismerve a szakmai összetartozás és együttműködés szükségességét, a 
tájházak, falumúzeumok létbizonytalanságának veszélyeit, a helyi közösségek 
identitás tudatában, a települések múltjának feltárásában, megőrzésében betöltött 
szerepüket, a Jós vafliért” Alapítvány az Önkormányzat támogatásával 
elhatározta, hogy az ezredforduló és az államalapítás évfordulójának méltó 
megünneplése keretében megszervezi a Borsod-Abauj-Zemplén megye területén 
működő táj házak fenntartóinak, üzemeltetőinek találkozóját a jósvafői 
tájházban, 2000 Július 26-27-én.

A találkozó védnökei: Dr. Cseri Miklós főigazgató -  Szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum; Dr* Veres László megyei múzeumigazgató -  Hermán Ottó 
Múzeum, Miskolc; Salamon Gábor igazgató -  Aggteleki Nemzeti Park,
Jósvafő és Garan Béla - Jósvafö polgármestere voltak.

Július 26-án délelőtt a polgármester üdvözlő szavai után Dr. Veres László 
megyei múzeumigazgató úr köszöntötte a találkozó résztvevői, majd a tájházak 
jelentőségéről és jövőjéről Dr. Bereczki Ibolya, a Szentendrei Szabadtéri Nép
rajzi Múzeum főigazgató helyettese tartott előadást , kiemelve a megváltozott 
körülmények, elvárások és feladatok újszerű kihivasait.

Dr, Viga Gyula, a Hermán Ottó Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője a 
megyei táj házak helyzetéről tartott részletes áttekintést, Iván Zoltán megyei 
főép itész a táj házak népi-építészeti jelentőségéről, Olajos Csaba területi 
főépítész az építmények fenntartására ill, felújítására szolgáló források 
lehetséges bővítését vizsgálta. Ezt követően a találkozó résztvevői 20-20 perces 
előadásban számolnak be kiállításaikról, működésükről, problémáikról. Az esti 
zárszót követően egy ajánlást fogadtak el (lásd a következő oldalon), amelyet 
minden érintett állami-, önkormányzati és regionális szervezethet, főhatósághoz 
eljuttattak .

Este fehér asztal mellett folytatták a szakmai konzultációt és a szakmai-baráti 
kapcsolatok kialakítását és elmélyítését,

A találkozó második napján egy kiránduláson vettek részt a megjelentek, a 
környéken lévő táj házak megtekintésével (Szendrö (Kékfestő-ház) -  Edelény 
(Borsodi táj ház) -  Sajószentpéter (Táj ház -  kovácsműhely, Lévay ház) -  
Gömörszőlős (Tájház),

A találkozó befejeztével a szervezők és a résztvevők úgy ítélték meg, hogy ezzel 
a szakmai programmal egy kis lépést tettek a tájházi mozgalom megújításáért, 
elősegítve a táj házak, falumúzeumok méltó beágyazódását a megye 
dinamikusan fejlődő idegenforgalmi kínálatába, (SZ,P,)

2000. december -  a Millennium évében
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A Bo r so d-A bauj-Zemplén megyei tájházi szakemberek találkozójának
ajánlása

Ajánlás

Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei táj házi szakemberek 
2000. július 26-27-1 jósvaföi találkozóján

A találkozó résztvevői megállapítják, hogy a táj házak egyre növekvő sze
repet töltenek be a települési közösségek életében Jelentőségük folyamatosan 
növekszik a helyi kulturális értékek védelmében. A jelenlévők ugyanakkor ag
godalmukat fejezik ki a tájházak fenntartásában és működtetésében a folyamato
san meglévő bizonytalanságok miatt.

A problémák megoldására az alábbi javaslatokat és kéréseket fogalmazzák
meg:

1. A népi műemlékek és tájházak kialakítására, helyreállítására pályázati 
rendszer kialakítása szükséges országos és térségi szinten.

2. A tájházak üzemeltetésére, folyamatos karbantartására a települési ön- 
kormányzatok részesüljenek normatív támogatásban Indokolt lenne -  
a helyi adottságok és elvárások mellett -  regionális szinten egyeztetni a 
tájházak berendezésének és hasznosításának tematikáját, hogy az egyes 
idegenforgalmi útvonalakra lehetőleg többféle látványosság települjön.

3. Országos és megyei szinten indokolt a tájházak idegenforgalmba törté
nő bekapcsolása. Ajánlatos az egyes táj házak hasznosításába bevonni a 
helyi öntevékeny alkotó csoportokat„ hagyományőrző együtteseket, s 
minden olyan közösséget, amelyek a kis intézmények folyamatos 
fenntartásához is hozzájárulhatnak. Ehhez szükséges egységes szerke
zetű információs- és propaganda rendszer kialakítása és működtetése.

4 Szükséges megoldani -  tulajdonostól függetlenül -  a tájházak szakmai 
felügyeletét és szakmai támogatását; mind a helyreállítás, mind a be
rendezés, mind a működtetés területén. Biztosítani szükséges a táj há
zakban dolgozó szakemberek rendszeres szakmai továbbképzéséi.

5. Tisztázódjék törvényi szinten a tájházak meghatározása, a magyar mú
zeumi rendszerben elfoglalt helye és szerepe és ebből adódóan a vele 
szemben támasztott követelményrendszer

2000. december -  a Millennium évében


