
 

 

 

 

 

 

Javaslat az 

Isaszegi Szlovák Tájház 

települési (isaszegi) értéktárba történő felvételéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

Bajusz Dániel 

 

……………………………………………………. 

 

Isaszeg, 2020. 10. 16. 

 



I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Bajusz Dániel 

önkormányzati képviselő 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név:   Bajusz Dániel 

Levelezési cím: 2117 Isaszeg, Kossuth L. u. 71. 

Telefonszám: 06 20 362 3658 

E-mail cím: bajusz.daniel@gmail.com 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése: Szlovák Tájház Isaszegen 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és  élelmiszergazdaság  egészség és  életmód  épített környezet X 

  ipari és műszaki  megoldások  kulturális X örökség  sport  

  természeti  környezet  turizmus és  vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Isaszeg, Templom u. 30. 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

  települési X  tájegységi   megyei  külhoni magyarság  

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

A Tájház építési ideje ismeretlen. Maga az épület alap nélküli, 80 cm falvastagságú 

vertfalú ház. Hagyományos háromosztatú. 1993-ig lakott volt, azóta Szlovák Tájházként 

(Oblastný dom) funkcionál. A tulajdonosok (Fuferenda Lászlóné és családja), valamint a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gondozzák a benne lévő bútorokat, textileket, 

kézimunkákat, a földműveléshez, állattartáshoz szükséges tárgyakat, szerszámokat és az 

1875-1975 közötti időszakból megtalált iratokat, igazolványokat, okmányokat, korabeli 

bibliákat, szentképeket. A Tájházban hagyományőrzést is rendszeresen tartanak: sütés-

főzés, vendéglátás alkalmával. A Tájháznak még nincs helyi védettsége.  

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

 Az isaszegi Szlovák Tájház az épített környezet és a kulturális örökség kategóriájában 

egyaránt jogosan javasolható az értéktárba történő felvételre. Isaszeg városa büszke lehet a 

szlovák nemzetiségére. Az 1700. év körül települtek be az első felvidéki szlovák (tót) 

családok az akkor még szerény lélekszámú, a törökök kiűzését követően éppen csak 

újjáéledő faluba.  

 A nemzetiségeink, így a szlovákok (tótok) is, a magyarság és benne az isaszegiek 

történelmét, hagyományait gazdagítják. A Templom utca 30. szám alatt található szlovák 

tájház páratlan kincseket őriz abból a korból, amikor sokan még tótul beszéltek a faluban. 



(A mai Damjanich János Általános Iskolában, amely 1905-ben állami elemi iskola néven 

kezdte meg működését, szlovákul is tanítottak, egészen a II. világháborúig.) 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

 

• Honlapok: 

 

Wikimedia: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Szlov%C3%A1k_T%C3%A1jh%C3%A

1z_(Isaszeg) 

 

Magyarországi Tájházak Szövetsége:  

http://tajhazszovetseg.hu/isaszegi_szlovak_tajhaz 

 

MUSEUM.HU - A Magyar Múzeumok Honlapja: 

http://www.museum.hu/muzeum/2383/Szlovak_Tajhaz/info 

 

Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete 

http://slovakkultura.hu/hu/kulturalis-orokseg/neprajzi-gyujtemenyek/pest-

megye/isaszeg-tajhaz/ 

 

Múzeumok Őszi fesztiválja:  

http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?muid=71 

 

Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága: 

http://tajhazigazgatosag.skanzen.hu/isaszeg-nephagyomanyai-a-marton-nap-

jegyeben.html 

 

• Multimédia: 

 

 Az ISASZEG Önkormányzati Tájékoztató 2011. decemberi számának 8. oldalán 

Fuferenda Lászlóné, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke számol be arról, 

hogy április 3-án megtörtént a Szlovák Tájház ünnepélyes megnyitója.  

 

 Megtekinthető itt:  

 http://epa.oszk.hu/01900/01947/00054/pdf/EPA01947_Isaszeg2011december.pdf 

 

 A közszolgálati televízió „Domovina” című, hetente jelentkező szlovák kulturális 

magazinműsorában is szerepelt már az isaszegi szlovák tájház. Például: 2016.10.10-én.  

 

„Jubiláló Isaszeg 

Isaszegre éppen 320 évvel ezelőtt települt be az első 10 szlovák család. 

1716-ig összesen 50 szlovák família talált új otthonra ebben a fővároshoz közeli 

faluban. Nagy feladat volt az új élet megalapozása és egy új, “szlovák világ” 

létrehozása. Az egykori szlovák ősök leszármazottai a betelepítés jubileumára 

emlékeztek a Kulturális Örökség Napjai alkalmából rendezett nemzetiségi 

műsorral. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Szlov%C3%A1k_T%C3%A1jh%C3%A1z_(Isaszeg)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Szlov%C3%A1k_T%C3%A1jh%C3%A1z_(Isaszeg)
http://tajhazszovetseg.hu/isaszegi_szlovak_tajhaz
http://www.museum.hu/muzeum/2383/Szlovak_Tajhaz/info
http://slovakkultura.hu/hu/kulturalis-orokseg/neprajzi-gyujtemenyek/pest-megye/isaszeg-tajhaz/
http://slovakkultura.hu/hu/kulturalis-orokseg/neprajzi-gyujtemenyek/pest-megye/isaszeg-tajhaz/
http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?muid=71
http://tajhazigazgatosag.skanzen.hu/isaszeg-nephagyomanyai-a-marton-nap-jegyeben.html
http://tajhazigazgatosag.skanzen.hu/isaszeg-nephagyomanyai-a-marton-nap-jegyeben.html
http://epa.oszk.hu/01900/01947/00054/pdf/EPA01947_Isaszeg2011december.pdf


Domovina – Duna – október 10., hétfő, 7:55” (forrás: mediaklikk.hu) 

 

Vagy ezt megelőzően, az akkor még a Magyar Televízió M1 csatornáján futó 

Domovina c. műsor 2011.11.21-i adásában (13:30-tól) is szerepelt már a tájház. A 

felvételeket a Duna TV munkatársai készítették Isaszegen, 2011.10.11-én. 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: nincs (még). 

 

 

III. 

MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

 

- Fotók mellékelve (20 db) 

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat:  

 

 

 

 Alulírott Bajusz Dániel nyilatkozom, hogy a jelen javaslathoz csatolt, általam készített 

fotók felhasználásához, publikálásához hozzájárulok. Kmf.  

             

         ……………………………. 

 

 


