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Hodászi Alkotóház - Creative House in Hodász

Projekt azonosítószám: HU07-0234-B2-2016
A Projekt címe: „Nagyapám kincse” program a Roma-nem 
roma Interkulturális Útvonal és attrakciók alapjainak meg-
teremtéséért.
Kedvezményezett neve: Közművelődési és Vidékfejlesz-
tési Programiroda Egyesület; www.romatajhaz.hu

Projektpartner: Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület
Megvalósítás ideje: 2016.05.02.–2017.04.30.
Megvalósítás helye: Hodász
A támogatás összege: 30.537.654 Ft
Támogató: EGT Alap, www.egtalap.hu
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Roma -nem roma Interkulturális 
Útvonal és attrakciók alapjainak 
megteremtéséért.

A Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiro-
da Egyesület mintaértékű programot hozott létre Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye nyírségi tájegységében. 

A „Nagyapám Kincse Program” roma és nem roma 
interkulturális ifjúsági értékmentő program hét telepü-
lést érintett. Nevezetesen: Hodász, Nyírgyulaj, Géber-
jén, Kántorjánosi, Besenyőd, Nyírmihálydi és Nyírvas-
vári településeket. A program célja: egyedi program 
megvalósítása a helyi roma és nem roma kulturális, táji 
értékek feltárásával és azok népszerűsítésével. 

Az értékmentésben roma és nem roma fiatalok vet-
tek részt, akik mentoraik segítségével egy éven ke-
resztül gyűjtötték a településük néprajzi és táji értékeit. 
Az értékmentő munka során a hét település résztvevői 
havi rendszerességgel találkoztak egymással a Hodászi 
Alkotóházban, ahol a szakmai munkán túl, lehetőség 
volt arra, hogy barátságok kötődjenek a diákok között. 
A tanulmányi kirándulások még inkább összekovácsol-
ták az értékmentésben résztvevő helyi fiatalokat. A 
Nyíregyházi Múzeumfaluban és a Szatmári térségben 
látott helyi kulturális értékek megerősítettek minket 

abban, hogy jó úton járunk a természeti és kulturális 
értékek feltárása és népszerűsítése terén.   

Az élményszerű értékmentésbe bekapcsolódott a 
Hodászi Roma Tájház média műhelye, amely nem csak 
Hodászon, hanem a webrádiózást népszerűsítő ro-
ad-shokon keresztül 10 közösségben ismertette meg a 
roma-magyar nyelvű rádiózás örömét a fiatalokkal és a 
felnőttekkel egyaránt. 

A „pántlika” népi játszóház és művészetterápiai 
műhelyen résztvevők innovatív módszerrel, közösségi 
élményen keresztül kooperatív munkával maradandó 
produktumokat hoztak létre, megtapasztalva az alkotás 
örömét. A foglalkozásokon készített alkotásokat ván-
dorkiállítás formájában mutattuk meg a programban 
érintett településeken, és a téma iránt érdeklődődő kö-
zönségnek. 

A program ideje alatt kidolgozásra és akkreditálásra 
került a roma népi játszóház foglalkozásvezető 60 órás 
képzés szakmai anyaga, a téma iránt érdeklődő peda-
gógusok számára. 

A Hodászi Roma Tájházban és Alkotóházban megva-
lósított múzeumpedagógiai foglalkozások és tárlatve-
zetések közelebb hozták a látogatókhoz a roma népi 
kultúrát. A népszerűsítő tevékenységbe bekapcsolód-
tak a fiatal értékmentők és a helyi idősebb tudáshor-
dózók. 

A műhelyfoglalkozásokon keresztül a programban 
résztvevő szakmai team számára folyamatosan bizto-
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sítva volt a kölcsönös tapasztalatcsere, tudásátadás va-
lamint lehetőség nyílott arra, hogy megerősítést kap-
junk a témában elismert meghívott szakemberektől. 

A program során találkoztak egymással az ország 
különböző településein működő roma gyűjteménnyel 
rendelkező múzeumok, kiállítóhelyek munkatársai.

A falusi turizmus, a helyi néprajzi és táji értékek nép-
szerűsítése a programban érintett hét nyírségi telepü-
lésen kezdetét vette, amelynek egy igen erős láncsze-
mét adta a „Nagyapám Kincse Program”. 

„My grandfather’s treasure” 
program for the creation of Roma 
and non-Roma Intercultural Routes 
and attractions.

The Program Office Association for Public Educa-
tion and Rural Development has established a model 
program in the Nyírség regional unit of Szabolcs-Szat-
már-Bereg County. 

The „Grandfather’s Treasure Program” Roma and 
Non-Roma Intercultural Youth Value Rescue Program 
affected seven villages. Namely: Hodász, Nyírgyulaj, 
Géberjén, Kántorjánosi, Besenyőd, Nyírmihálydi és 
Nyírvasvári villages. The program’s goal is to imple-
ment a unique program by exploring and popularizing 
the values of the local Roma and non-Roma culture and 
landscape.

Roma and non-Roma young people participated in 
the value-rescue work who collected the ethnograph-
ic and landscape values of their village, with the help 
of their mentors, for one whole year. During the val-
ue-saving work, the participants of the seven villag-
es met each other in the Hodász Creative House on a 
monthly basis, where, in addition to the professional 
work, the students had the possibility to make friends. 
The study trips forged the local youth, involved in the 
rescue work, even more. The local cultural values in Talicska - Wheelbarrow
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region have strengthened us that we are on the right 
track to explore and promote the natural and cultural 
values.

The media workshop of the Hodász Roma Country 
House was involved in the experiential value rescue 
and popularized the joys of web radios in Roma and 
Hungarian languages among the young people and 
adults not just in Hodász but also in 10 villages on road-
shows promoting web radios.

The participants of the „Pántlika” (ribbon) Folk Play-
house and Art Therapy Workshop created lasting prod-
ucts with innovative methods and co-operative work, 
enjoyed each other’s company and experienced the joy 
of creation. The objects created on the workshops were 
then showed on travelling exhibitions in the villages af-
fected by the programs and to the audience interested 
in the topic.

During the program, the professional material for the 
60-hour Roma folk playhouse instructor’s training was 
developed and accredited for the teachers interested in 
the subject.

The museum pedagogy sessions and guided tours in 
the Hodász Roma Country House and Creative House 
have brought the Roma folk culture closer to the vis-
itors. The young value rescuers and the local senior 
“knowledge carriers” were involved in the promotional 
activities.

Through the workshops, mutual exchange of expe-
rience, transfer of knowledge and the opportunity to 
receive confirmation from recognized invited experts in 
the topic were constantly provided for the professional 
team which participated in the program.

During the program, the colleagues of museums and 
exhibitions housing Roma collections in different towns 
and villages of Hungary have met each other.

The popularization of village tourism, the local eth-
nographic and landscape values has begun in the seven 
villages of Nyírség affected by the program, and the 
„Grandfather’s Treasure Program” was a very strong 
link.

Nyalósó - fakeretben
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„Moro Papusko Barvalipo” 
Programo butyi kerel vash 
o romano thaj gazhikano 
interkulturalno drom thaj atrakcii. 

Amari asociacia, savako anav pe ungriko shib: „Köz-
művelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület” 
modelprogramo kerdyas ando Szabolcs-Szatmár-Bereg 
kotorthem, ando Nyírség.

„Moro Papusko Barvalipo Programo” interkulturalno 
programo hi mashkar o terne roma thaj gazhe. Efta gava 
kerde butyi ando programo: Hodász, Nyírgyulaj, Géberjén, 
Kántorjánosi, Besenyőd, Nyírmihálydi thaj Nyírvasvári. E 
programesko res ado has: kasavo unikalno programo te 
keras, kaj ande efta gava rodas thaj sikavas o romane thaj 
ungrikane vasne butya pal e natura thaj pal e kultura. 

Ande adi butyi romane thaj ungrika terne kerde butyi, 
kon penge mentoreha vaj mentorkaha rodenas o etnog-
rafikane thaj naturake dyurmutane somnaka ande penge 
gava. Adala terne ande sako shon jekhvar maladyonas 
ando Hodász, kaj shaj vorbinenas pala pengi butyi thaj 
amalipo phandadyolas mashkar lende. Kana gile te pinzh-
aren thaj te sityon vi avere gavenge lashe butya ande 
Nyíregyháza thaj ande Szatmár regia, dikhle, ke pe lasho 
drom phiren penge butyaha.  

Ando projekto has jekh grupa savi ande media kerelas 
butyi. Adala terne ando Hodász kerenas butyi, ando Ro-

mano Muzeum. Jekh webradio kerde.  Ado programo losh-
aha ingerde ande desh gava mashkar terne thaj mashkar 
maj phure manusha te sikaven sosko lasho hi te keren o 
radio pe duj shiba, sar e romani thaj e ungriko. 

O kaver interesno programo has e „pantlika” khelimas-
ko thaj artistikano programo, kaj le manusha inovativno 
metodikaha kerde kethanes butyi. Ande grupa shukar bu-
tya rakhadyile andar lenge vasta. Lenge produktumura in-
gerde ande efta gava te sikaven so kerde tela jekh bersh. 

Tela programeski vrema kerdyam jekh programeski ak-
reditacia odole sityarenge, kon kamen te sityon sar trubul 
jekh kurso te inkren e shavorenge ando romano selikano 
khelimasko kher kaj shaj sityaren e romani kultura.  

Ando Romano Muzeum thaj Kreativno Kher muze-
um-pedagogikani metodaha kerdyam butyi kade maj 
pashe ingerdyam thaj sikadyam e romani selikani kultura 
e manushenge. And’ adi butyi zhutinde amenge o terne 
thaj e gaveske phure roma.

O manusha kon and’ ado programo kerenas butyi shaj 
sityonas jekhavrestar, kerdyam lenge but beshipo, semi-
naro kaj shaj maladyile kasave pinzharde manushenca 
kastar shaj sityile. 

Kethane akhardyam andar o them odole manushen 
kon ande romani tema keren butyi thaj hi len varisoski 
romani kolekcia, te pinzharen jekhavreski butyi. 

Amaro programo „Moro Papusko Barvalipo” zorardyas 
e gavengo turizmo, sikadyas ke vasno hi te pinzharas 
amare gaveske somnaka perdal e kultura thaj e natura.  
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„Nagyapám Kincse” Program népszerűsítése / Nyírmihálydi, Csillagház 
Promotion of „Grandfather’s Treasure” Program / Nyírmihálydi, Star House

Szakmai műhelynap / Hodász, Alkotóház
Professional workshop / Hodász, Creative House

Szakmai műhelynap / Hodász, Alkotóház
Professional workshop / Hodász, Creative House

„Pántlika” kézműves műhelyfoglalkozás gyermekeknek /Géberjén, Óvoda
„Pántlika” handicraft workshop for children / Géberjén, Kindergarten
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„Pántlika” kézműves műhelyfoglalkozás  gyermekeknek / Hodász, Alkotóház
“Pántlika” handicraft workshop for children / Hodász, Creative House

 „Pántlika” kézműves műhelyfoglalkozás felnőtteknek/ Kántorjánosi
“Pántlika” handicraft workshop for adults / Kántorjánosi

„Pántlika” kézműves műhely termékeinek kiállítása / Nyírbátor
Exhibition of the “Pántlika” handicraft workshop’s products / Nyírbátor

Művészetterápiai foglalkozás / Hodász, Alkotóház 
Art therapy workshop / Hodász, Creative House
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Tanulmányi kirándulás / Cégénydányád 
Study tour / Cégénydányád

Tanulmányi kirándulás / Cégénydányád 
Study tour / Cégénydányád

Tárlatlátogatás / Hodász, Roma Tájház 
Visiting the exhibition / Hodász, Roma Country House

Tárlatlátogatás / Hodász, Roma Tájház 
Visiting the exhibition / Hodász, Roma Country House



10

N
AGYA

PÁ
M

 KIN
CSE PRO

GRA
M

Média műhely - webrádió foglalkozás /Nyírgyulaj 
Media workshop – Web radio workshop / Nyírgyulaj

Média műhely - webrádió foglalkozás / Géberjén 
Media workshop - Web radio workshop / Géberjén

Tanulási alkalom / Hodász, Alkotóház 
Occasion for learning / Hodász, Creative House

Tanulási alkalom / Hodász, Alkotóház 
Occasion for learning / Hodász, Creative House
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Múzeumpedagógiai foglalkozás / Hodász, Roma Tájház 
Museum pedagogy workshop / Hodász, Roma Country House

Hospitációs alkalom / Besenyőd 
Classroom observation / Besenyőd

Szatmári női viselet /Géberjén
 Women’s folk costume in 

Szatmár / Géberjén

Szatmári férfi viselet / Géberjén
 Men’s folk costume in Szatmár / 

Géberjén
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Cigány férfi  viselet/ Nyírvasvári 
Gypsy men’s traditional costume / Nyírvasvári

Cigány női viselet /Nyírvasvári 
Gypsy women’s traditional costume / Nyírvasvári

Szatmári lányka viselet / 
Géberjén 

Girl’s traditional costume in 
Szatmár / Géberjén

Cigány női fejkendő viselet / 
Nyírvasvári 

Gypsy women’s head cloth / 
Nyírvasvári
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 Programzáró Fesztivál / Hodász, Alkotóház 
Program-closing festival / Hodász, Creative House

 Programzáró Fesztivál / Hodász, Alkotóház 
Program-closing festival / Hodász, Creative House

 Programzáró Fesztivál / Hodász, Alkotóház 
Program-closing festival / Hodász, Creative House

 Programzáró Fesztivál / Hodász, Alkotóház 
Program-closing festival / Hodász, Creative House
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Helyi néprajzi tárgyak kiállítása / Hodász, Alkotóház 
Exhibition of local ethnographic objects / Hodász, Creative House

Helyi néprajzi tárgyak kiállítása / Hodász, Alkotóház 
Exhibition of local ethnographic objects / Hodász, Creative House

Programzáró rendezvény / Hodász, Alkotóház 
Program closing event / Hodász, Creative House

Tanulmányi kirándulás / Nyíregyháza 
Study tour / Nyíregyháza
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Vadkacsák a Holt-Szamoson / Géberjén - Wild ducks on the Dead Szamos / Géberjén, 2016
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BESENYŐD

Bakró Tamás seprű és kosárfonó mester / 
Besenyőd, 2016. 

Tamás Bakró, master broom and basket 
weaver / Besenyőd, 2016.

Káposztasavanyítás / Besenyőd, 2016.
Cabbage pickling / Besenyőd, 2016.

Napraforgó bugázás / Besenyőd, 2016.
Sunflower trussing / Besenyőd, 2016.

Helyi értékmentő fiatalok a Csillagház 
udvarán / Besenyőd, 2016.

Local value rescuing youth on the yard of 
the Star House / Besenyőd, 2016.

Spór (tűzhely) a Csillagházban / 
Besenyőd, 2016.

Cookstove in the Star House / Besenyőd, 
2016.
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Besenyődi Református templom / 
Besenyőd, 2016. 

Reformed Church in Besenyőd / 
Besenyőd, 2016.

Besenyődi látkép / Besenyőd, 2016.
View of Besenyőd / Besenyőd, 2016.

Besenyődi KRESZ-tanpálya / 
Besenyőd, 2016.

Traffic school course in Besenyőd / 
Besenyőd, 2016.

Szántóverseny lófogattal / Besenyőd, 2016.
Ploughing competition with horse carriage 

/ Besenyőd, 2016.

Sztrapacska (káposztás, hagymás, túrós) / 
Besenyőd, 2016.

Dumplings (“cabbage, onion, cottage 
cheese”)/ Besenyőd, 2016.
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GÉBERJÉN

Madárles a Sulyom Tanösvényen / 
Géberjén, 2016. 

Bird watching on the Sulyom (“saligot”) 
nature trail / Géberjén, 2016.

Helyi értékmentő fiatalok / 
Géberjén, 2016. 

Local value rescuing youth / 
Géberjén, 2016.

Ezüstfény Nyugdíjas Klub magyaros 
viseletben / Géberjén, 2016. 

Silverlight Pensioners’ Club in traditional 
Hungarian attire / Géberjén, 2016.

Jékey-kúria / 
Géberjén, 2016. 
Jékey mansion / 
Géberjén, 2016.

Gabrien Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
„Pendelyben-gatyában-szoknyában-Szatmár-

ban” rendezvényen /Géberjén, 2016. 
On the „In petticoat-pants-skirt in Szatmár” 

event of the Gabrien Folk Dance and Tradition 
Association /Géberjén, 2016.
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Vadkacsák a Holt-Szamoson / 
Géberjén, 2016. 

Wild ducks on the Dead Szamos / 
Géberjén, 2016.

Géberjéni udvarház napórája / 
Géberjén, 2016. 

Sun-dial in the Géberjén mansion / 
Géberjén, 2016. 

Keresztszemes hímzéssel készített helyi 
termékek /Géberjén, 2016. 

Local products made with cross-stitch 
embroidery /Géberjén, 2016.

Szatmári hagyományos disznótor / 
Géberjén, 2016. 

Traditional pig slaughtering in Szatmár / 
Géberjén, 2016.

Úszómalom a Holt-Szamoson / 
Géberjén, 2016. 

Swimming mill on the Dead Szamos / 
Géberjén, 2016.
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HODÁSZ

Húsvéti sárgatúró készítés /
Hodász, 2017. 

Easter yellow cheese making /
Hodász, 2017.

Betlehemi jászol a Hodászi Polgármesteri 
Hivatal előtt / Hodász, 2016. 

Bethlehem crib in front of the Mayor’s 
Office in Hodász / Hodász, 2016.

Helyi értékmentő fiatalok / Hodász, 2016. 
Local value rescuing youth / Hodász, 2016.

Dr. Czine Mihály író, irodalomtörténész 
szobra a református templomkertben / Ho-
dász, 2016. The statue of Dr. Mihály Czine, 

writer, literary historian in the garden of the 
Reformed church / Hodász, 2016.

Hodászi Roma Tájház /
Hodász, 2017. 

Roma Country House in Hodász / 
Hodász, 2017.
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Papp Sándor Öcsi portája / 
Hodász, 2017. 

The house of Papp Sándor Öcsi / 
Hodász, 2017.

Horgásztó Hodászon / 
Hodász, 2016. 

Fishing pond in Hodász / 
Hodász, 2016.

Ruszka, Kincsekúti kilátó / 
Hodász, 2017. 

Ruszka, Kincsekút lookout / 
Hodász, 2017.

Március 15-ei ünnepség a Hodászi Kölcsey 
Ferenc Általános Iskolában /Hodász, 2017.

March 15th ceremony at the Ferenc Kölcsey 
Primary School in Hodász /Hodász, 2017.

Szőnyegszövés az Alkotóházban / 
Hodász, 2016. 

Carpet weaving in the Creative House / 
Hodász, 2016.
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Antal József bicikliküllő-javító mester / 
Kántorjánosi, 2016. 

József Antal bike spokes’ master / 
Kántorjánosi, 2016.

Tengeritörés a helyi értékmentőkkel Szikszay 
József portájánál /Kántorjánosi, 2016.  Maize 
breaking with the local value rescuers in the 
house of József Szikszay / Kántorjánosi, 2016.

Rézműves Gusztáv gazdálkodó / 
Kántorjánosi, 2016. 

Farmer Gusztáv Rézműves / 
Kántorjánosi, 2016.

Görög katolikus cigány templom / 
Kántorjánosi, 2016. 

Greek Catholic Gypsy Church / 
Kántorjánosi, 2016.

Sipos Istvánné fotógyűjteménye az 1930-
as évekből /Kántorjánosi, 2016. 

Photo collection of Mrs. István Sipos from 
the 1930’s / Kántorjánosi, 2016.
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Rézműves Gusztáv gazdálkodó szerszám 
gyűjteménye /Kántorjánosi, 2016. 

Tool collection of farmer Gusztáv Rézműves 
/ Kántorjánosi, 2016.

Rézműves István Rajó gazdálkodó 
szarvasmarha állománya /Kántorjánosi, 
2016. Cattle stock of farmer István Rajó 

Rézműves / Kántorjánosi, 2016.

Szalmabálák a 3. számú főfolyásnál / 
Kántorjánosi, 2016. 

Straw bales at mainstream no. 3 / 
Kántorjánosi, 2016.

Helyi kézműves termékek a Mérföldkő 
Egyenlő Esélyekért Egyesülettől / 

Kántorjánosi, 2016. Local handicraft products 
from the Milestone Equal Opportunities 

Association / Kántorjánosi, 2016.

Helyi értékmentő fiatalok / 
Kántorjánosi, 2016. 

Local value rescuing youth / 
Kántorjánosi, 2016.
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Dézsafürdő - Pataki Vendégház / 
Nyírgyulaj, 2016. 

Wooden Vat Tub - Pataki Guesthouse / 
Nyírgyulaj, 2016.

„Pántlika Kézműves Műhely” kiállítás a Civil Okta-
tó és Szolgáltató Központban /  Nyírgyulaj, 2017. 
”Pántlika Handicraft Workshop” in the Civil Trai-

ning and Service Center / Nyírgyulaj, 2017.

Pataki vendégház - szobabelső / 
Nyírgyulaj, 2016. 

Guesthouse Pataki - interior of a room / 
Nyírgyulaj, 2016.

Magtár / Nyírgyulaj, 2016. 
Granary / Nyírgyulaj, 2016.

Magtár épülete belülről / 
Nyírgyulaj, 2016. 

The interior of the granary’s building / 
Nyírgyulaj, 2016.
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Kis-szőlő-halom / Nyírgyulaj, 2016. 
Small vineyard / Nyírgyulaj, 2016.

Közösségi Ház / Nyírgyulaj, 2016. 
Community House / Nyírgyulaj, 2016.

Kukorica góré a Dohányszárító területén / 
Nyírgyulaj, 2016. 

Maize barn in the yard of the Tobacco 
Dryer / Nyírgyulaj, 2016.

Helyi értékmentő fiatalok a 
Dohányszárítónál / Nyírgyulaj, 2016. 

Local value rescuing young people at the 
Tobacco Dryer / Nyírgyulaj, 2016.

Farsang a Civil Oktató és Szolgáltató Köz-
pontban / Nyírgyulaj, 2017. 

Carnival in the Civil Training and Service 
Center / Nyírgyulaj, 2017.
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Bokolyi készítés / 
Nyírmihálydi, 2016. 

“Bokolyi” (scone) making / 
Nyírmihálydi, 2016.

Magtármúzeum / Nyírmihálydi, 2016. 
Granary Museum / Nyírmihálydi, 2016.

Helyi értékmentő fiatalok a Földváron/ 
Nyírmihálydi, 2017. 

Local value rescuing young people in 
Földvár / Nyírmihálydi, 2017.

Református templom / Nyírmihálydi, 2016. 
Reformed Church / Nyírmihálydi, 2016.

Tűzoltó kocsi és a helyi értékmentők / 
Nyírmihálydi, 2016. 

Fire-fighter’s lorry and the local value 
rescuers / Nyírmihálydi, 2016.
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Kártyázás / Nyírmihálydi, 2016. 
Playing cards / Nyírmihálydi, 2016.

Balogh Péter seprűkészítő mester / 
Nyírmihálydi, 2016. 

Péter Balogh, master broom-maker / 
Nyírmihálydi, 2016.

Balogh György kosárfonó mester / 
Nyírmihálydi, 2016. 

György Balogh, master basket weaver / 
Nyírmihálydi, 2016.

Halottak napi megemlékezés a 
köztemetőben  / Nyírmihálydi, 2016. 

Commemoration on All Souls’ Day in the 
public cemetery / Nyírmihálydi, 2016.

Horgolás a nyugdíjas klubban / 
Nyírmihálydi, 2016. 

Crocheting in the Pensioners’ Club / 
Nyírmihálydi, 2016.
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Gémeskút / Nyírvasvári, 2016. 
Shadoof well / Nyírvasvári, 2016.

Vályogvetés / Nyírvasvári, 2016. 
Adobe making / Nyírvasvári, 2016.

Görög katolikus templom előtt a helyi érték-
mentő fiatalok / Nyírvasvári, 2016. 

The local value-saving young people in front of 
the Greek Catholic Church / Nyírvasvári, 2016.

Bokolyi /Nyírvasvári, 2016. 
Scone / Nyírvasvári, 2016.

Luby-udvarház, ma Vasvári Pál Általános 
Iskola / Nyírvasvári, 2016. 

Luby Manor, today: Pál Vasvári Elementary 
School / Nyírvasvári, 2016.
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Halastó / Nyírvasvári, 2016. 
Fishing pond / Nyírvasvári, 2016.

Roma férfi népviselet / 
Nyírvasvári, 2016. 

Roma men’s folk costume / 
Nyírvasvári, 2016.

Roma női népviselet / 
Nyírvasvári, 2016. 

Roma women’s folk costume / 
Nyírvasvári, 2016.

Vasvári Pál mellszobra / Nyírvasvári, 2016. 
Bust of Pál Vasvári / Nyírvasvári, 2016.

Botoló tánc / Nyírvasvári, 2017. 
Stick dance / Nyírvasvári, 2017.
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Nagyapám kincse a néprajz 
és kultúra szolgálatában

2017. április 22-én újra csoda történt Hodászon. Hiszen, 
ha olyan közösségi munkáról beszélünk, ami a néprajz és a 
kultúra szolgálatában térségi szinten is képes kifejteni ha-
tásait, akkor bizony ez tényleg csoda. 

Miről is beszélek? Mint tudjuk, a „Nagyapám Kincse” 
Program, az EGT Alap támogatásával hét településen: 
Kántorjánosiban, Hodászon, Besenyődön, Géberjénben, 
Nyírgyulajban, Nyírmihálydiban és Nyírvasváriban megva-
lósuló értékmentő célzattal indított tevékenységsorozat, 
mely egy év távlatából már valódi életformaként műkö-
dő folyamattá vált. Az április 22.i hodászi találkozó köz-
művelődési szempontból rendkívüli napnak számított. A 
kultúra, a néprajz szegmensében, mely egymástól el nem 
választható kettős, a következő elemeket hordozta. Auti-
entikus magyar, cigánytánc, gasztronómia, a bemutatkozó 
mentorok állásfoglalásában rejlő kulturális értékek, és az 
értékmentés produktumai, maga a kiállítás, a létrehozott 
fotókiállítás, közösségfejlesztés, tudásátadás stb. 

A hét településről a fiatalok örömmel érkeztek a jelké-
pes programzárásra. Rézműves Melinda, mint ahogyan a 
programot végig „bábáskodta”, mai napon sem okozott 
csalódást. Köszöntőjében tovább erősítette a „Nagyapám 
Kincse” küldetésének értelmét, mellyel a fiatalok és az Al-
kotóházban jelenlévők mára teljesen azonosulni is tudnak. 

Ezt követően Nyírmihálydi mentora Sebők Mária és fiatal 
közössége mutatta be az elmúlt egy év eredményeit. Jó 
volt látni, ahogyan a fiatalok „maguk kincseként” tekin-
tettek elért eredményeikre. A mentorok prezentációi után 
magyar néptánctól és cigánytánctól lett látványos és ritmu-
sokkal teli az Alkotóház. Többek között a Romano Glaszo és 
Rostás Tibor zenekara is élményt adott a hallgatóságnak. A 
program részeként megtekintettük a 47 éve alapított egy-
kori Madzagóvodát, a benne felsorakozó dokumentációkat, 
fotókat, illetve a fiatalok által gyűjtott „értékmentett” kin-
cseket. Természetesen a napot teljesen átszőtte a fiatalok 
közvetlensége, akik mára jó ismerőseivé váltak egymás-
nak, hét településre vonatkozóan is. 

Mint a program közművelődési képviselője kijelentem, 
hogy a cigány s nem cigány értékekkel teli nap, és az utóbbi 
egy év mintaértékű példája annak, hogy érdemes ebben jó-
nak lenni, érdemes azt felvállalni, hogy mindannyian egyek 
vagyunk, bőrszíntől, vallási hovatartozás, egyéb tényezők 
figyelembe vétele nélkül. Rézműves Melinda projektgaz-
da, néprajzos szakember szakmai voltán túl szellemében 
is, és hozzáállásában is hordozza azokat az értékeket, me-
lyek nélkül a program nem lehetett volna az, amivé vált. 
Talán ha azt a példát hozom, mely Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében a 229 település közül sokakat érint, mely 
szerint: „A mi településünkön nincs semmi….” Pedig meny-
nyire, hogy van. Alapvetésem az, hogy egy település kis 
lakosságszám esetén is rendelkezik egy dologgal, mely 
elindíthatja, megdöntheti a sokak által hozott idézetemet. 
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Maga az ember tehet ennek érdekében, akik mind-mind 
ott élünk településeinken, ehhez már csak hagyományin-
kat, történelmünket, szokásainkat kell megkeresni, hiszen 
ott vannak azok. Ez az, amit Rézműves Melinda képvisel, 
tud, és amiben hisz. Tisztelgek a szakma nevében előtte.

Azt gondolom egy helyi társadalomban így van és lenne 
ez rendjén, hiszen ez adhatja alapját globális társadalmunk 
jövőjének, melyre unokáink joggal lesznek büszkék. A 
programban érintett hét település ezt már nagyon jól tudja. 

Mudri Imre
közművelődési szakember

My grandfather’s treasure to 
serve ethnography and culture

On 22nd April, 2017, there was a miracle in Hodász again. 
For if we are talking about the work of a community that 
can have its effects in the service of ethnography and culture 
even at regional level, then it is a miracle. 

What am I talking about? As we know, the „Grandfather’s 
Treasure” Program, supported by the EGF Fund, is a series 
of events launched in seven villages for value saving purpo-
ses: in Kántorjánosi, Hodász, Besenyőd, Géberjén, Nyírgyu-
laj, Nyírmihálydi and Nyírvasvári, which has become a real 
life-form process from a year’s perspective. The meeting in 
Hodász on 22nd April was an extraordinary day in terms of 

public education. It had the following elements in the seg-
ment of culture and ethnography, which cannot be separa-
ted. The cultural values in the authentic Hungarian and gypsy 
dance, gastronomy, and in the position of the introducing 
mentors, as well as the products of the value rescue, the 
exhibition itself, the created photo exhibition, the commu-
nity development, the knowledge transfer, etc. The young 
people were happy to come to the symbolic program closing 
event from the seven villages. Melinda Rézműves assisted 
in the program all the time and did her best even today. In 
her greeting speech, she further emphasized the meaning 
of the mission of „Grandfather’s Treasure”, with which the 
young people and those present in the Creative House can 
fully identify themselves now. After that, Mária Sebők, the 
mentor of Nyírmihálydi, and her community of youth have 
presented the results of last year. It was good to see that 
the young people consider their achievements as „their own 
treasure”. 

After the presentations of the mentors, the Creative House 
was filled with spectacular and rhythmic Hungarian Folk Dan-
ce and Gypsy Dance. Among other things, the orchestra of 
Romano Glaszo and Tibor Rostás gave the audience an ex-
cellent performance. As part of the program, we have visited 
the former Madzag kindergarten, founded 47 years ago, and 
the documentation, photos, and the „saved” treasures col-
lected by the young people. Of course, the day was comple-
tely interwoven by the directness of the young people who 
have found good friends even from the seven villages.
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As the program’s representative of public education, I 
can say that the day with the gypsy and non-gypsy values, 
and the last one year were the model examples of the fact 
that it is worthwhile to be good at this and to undertake 
that we are all equal, regardless of the colour of the skin, 
the religion and other factors. Melinda Rézműves, project 
leader and ethnographer, even beyond the spirit of her 
professionalism, carries the values in her attitude without 
which the program could not have been as successful as it 
had become. Perhaps if I take the example which affects 
many of the 229 towns and villages in Szabolcs-Szat-
már-Bereg County, when people say: „There is nothing in 
our town or village...”. When there are so many values. My 
basic point is that, even if the population is small, it has 
one thing that can start the process and prove the above 
quotation wrong. The population can do this for themsel-
ves, all of us live in our own towns or villages, we only 
have to find our traditions, our history, our habits, because 
they are there. This is what Melinda Rézműves represents, 
knows and believes in. I pay tribute to her on behalf of the 
profession.

I think this happens and should happen in a local society, 
because it may lay the foundations for the future of our 
global society our grandchildren will be proud of. The se-
ven villages involved in the program know this very well.

Imre Mudri 
Expert in Public Education 

Moro papusko barvalipo vash 
e etnografia thaj kultúra

Ande vrema 2017.04.22-to, palesh choda pecisajlas ando 
Hodász. Pala kasavi kethanimaski butyi te vorbinaha, savi 
peski zor ande maj bari teritoriate sikavel ande etnografia, 
atoska adi vi chaches choda hi. 

Pal soste vorbinav? Sar zhanas o programo „Moro Pa-
pusko Barvalipo”, ande efta gava, sar ando: Hodász, Be-
senyőd, Géberjén, Nyírgyulaj, Nyírmihálydi thaj Nyírvasvári 
kerdyas butyi, so pal jekh bersh sar trajoski-forma kerdyi-
las ande amare dyesa. O programo o EGT Fundo zhtindas 
lovenca.  Andar e kulturako dikhipo o 22-to dyes ando gra-
stornaj baro dyes has amenge. E kultúra e etnografiako 
segmensho hi, jekhavrestar nashtig ulavdyon, adala butya 
phiraven: tradicionalno ungiko thaj romano khelipo, gastro-
nomia, kulturaki zor ande mentorengi vorba, o produktuma 
save ande gavende rakhle o terne, e ekspozicia, kethani-
peski zor, zhanipesko perdal denipo, tmd. 

Andar o efta gava o terne loshaha avile kethane te ag-
ordas o programo ado dyes. E Rézműves Melinda tela o 
intrego programo sar dejorri losarlas p’amende thaj po 
programo, vi pe ado palutno dyes kade kerdyas. Ande 
lake naisarimaske vorbi majdur zurardyas le programesko 
mesazho. O terne thaj sa le manusha kon shunde lake vor-
bi, adyes aba penge hatyarde o programo, ande savo jekh 
bersh kerde butyi kethane. Pal adi e Sebők Mária mentorka 
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thaj lake terne sikade le programosko rezultato. Mishto has 
te dikhas, hoj o terne aba „penge barvalimaske” linkrenas 
odola rezultata, save ando nakhlo bersh rakhle. Pal e men-
torengi prezentacia ungrika thaj romane khelimatendar has 
barvalo o Kretivno Kher. O Romano Glaso thaj le Rostás Ti-
boreski grupa losh dyas e ternen. Ado dyes dikhlam odi ek-
spozicia savi sikadyas e romani xurdyelinjaki historia, savi 
47 bershenca angal adi kerdyas e Rézműves Mihályné Lina, 
savi „Dorengi xurdyelin” akhardyol.  Shaj dikhen ande ek-
spozicia dokumentacii, fotografii thaj odola objekta, save o 
terne kide kethane. Ado dyes lashi voja, amalipo has mash-
kar o terne, ke aba tela jekh bersh mishto pinzharde jek-
havres andar o efta gava. 

Ando programo sar kulturako reprezentatori kerdyom 
butyi, odi phenav ke ado palutno dyes jekh misal del amen 
karing odi, ke mishto-j ande adi butyi lashipo te keras, sa-
vore zhene jekh ham, na te dikhas amari morchaki rang, 
amari religia vaj avera butya. Le programoski sherutni e 
Rézműves Melinda, kon ande etnografia kerel butyi phira-
vel odola butyake thaj manushikane valoripe, kathar soste 
barvalo has o programo. Dore odo misal te ano, so ande 
amaro kotorthem, ando Szabolcs-Szatmár-Bereg hi: mash-
kar 229 gava maj bute gavende phenen, ke „ Ande amaro 
gav naj khanchi…”.   Ado naj chacho, ke but vasne butya hi 
ande jekh gav. Ande jekh gav cerra manusha te beshen, vi 
atoska hi kasavo vaj kasave vasne thanutne butya pe save 
phutyarde shaj aven le gaveske manusha, thaj ado aba vi 
mamujipo kerel odol phenipeha so majinti liperdyom: „naj 

khanchi ande amaro gav”. O manush shaj zhutil pe ado, ke 
savore zhene othe beshas ando gav, trubul te rodas amare 
tradicii, amari historia, amare krisa, ke othe trajin mash-
kar amende, amenca. Adi hi odi so e Rézműves Melinda 
zhanel, patyal thaj prezentacia sikavel adalenge. Patyiv 
dav la ande savore zhenengo anav, kon ande ado progra-
mo kerdyam butyi. 

Odi gindyinav, hoj ande jekh thanesko dostipo kadi hi 
thaj avlas mishto, te ado del o fundo karing o globalno dos-
tipesko avindipo, pe soste amare unoki/nyepeto phutyarde 
shaj aven. Aba ado godyaveripo mishto zhanen odola efta 
gava, save butyi kerde ande amaro programo. 

Mudri Imre
kulturako butyarno
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Helyi termékek, Hodászi Alkotóház / Local products Creative House in Hodász
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Helyi termékek, Hodászi Alkotóház / Local products Creative House in Hodász
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