
A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 2021. évi beszámolója 

 

A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 2010. március 2-a óta rendelkezik működési engedéllyel, melyet 

az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya bocsájtott ki. 2010. szeptember 

11-i megnyitása óta kedd-csütörtök-szombati napokon (illetve egyeztetés szerint) várja a látogatókat. 

2013. január hó 1. napjától az új nyitvatartási rend: kedden és csütörtökön: 14-18 óráig, 

szombatonként 10-14 óráig. 

Az intézmény hivatalos megnyitója óta folyamatosan érkeznek a hazai és külföldi látogatók.   

A 2021-es évben is több alkalommal látogattak el intézményünkbe a felsőszölnöki kétnyelvű általános 

iskola tanulói egy-egy szlovén népismereti órára. Az elmúlt évben műhelymunkák lebonyolítására 

kevesebbszer került sor, a járványügyi helyzet miatt, így ebben az évben csak a papírvirág készítés 

hagyományát, valamint kukoricacsuhéból különböző díszek készítését próbáltuk feleleveníteni a helyi 

gyerekek aktív közreműködésével. 

A felújítási munkálatok közül sor került a kerítés felújítására, a tetőtér aljzatának egy szintre való 

hozására, mellékhelyiség kialakítására valamint az informatikai rendszer kibővítésére, továbbá 

szakmai anyagok beruházására a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz és a hagyományőrző táborhoz. 

Az intézmény létszámkerete 2 fő volt a beszámolási időszakban. (2017. július 1.-től egy fő határozott  

időre kinevezett tájház-vezető-múzeumpedagógus; illetve egy fő gondnok. ) 2015. áprilisától az OSZÖ 

Hivatala takarítója látja el a Kühár Emlékház takarítási feladatait is. A 2021.-es évben is nagy sikerű 

nyelvi, -hagyományőrző tábort szervezett a Kühár Emlékház már kilencedszer. 

Az intézmény 2022. évi elfogadott költségvetése erejéig felújítási, beruházási munkálatok mielőbbi 

megkezdését tervezi (beton-alap kültéri programokhoz/tevékenységekhez, ablakra UV fólia, 

biztonsági berendezés (kamera, biztonsági zár) beszerzését, kis értékű tárgyak vásárlását a táborba),  

továbbá a szakmai tevékenység folytatását, melynek keretében – többek között – múzeumpedagógiai 

foglalkozások, műhelymunkák valamint hagyományőrző tábor kerülnek lebonyolításra.  

Az intézmény feltett szándéka, hogy kiállításával és működésével a magyarországi szlovén közösség 

egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális értékeit őrizze és bemutassa az érdeklődők 

számára, ezzel is hozzájárulva a nyelvi, kulturális identitás és az anyaországi kapcsolatok erősítéséhez.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 2021. évi beszámolóját elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Felsőszölnök, 2022. 04. 11. 

 

Neubauer Zoltánné 

 

tájházvezető múzeumpedagógus 

 

 



 

Kühár Emlékház( Szlovén Tájház) 2021. évi látogatottságának havi megoszlása 

    

Január: 0 fő   zárva volt 

Február: 0 fő zárva volt 

Március: 0 fő zárva volt 

Április: 11 fő 

Május: 61 fő 

Június: 147 fő 

Július: 143 fő 

Augusztus: 131 fő 

Szeptember:109 fő 

Október:69 fő 

November: 40 fő 

December: 88 fő  

Összesen: 799 fő  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS 
 
 

Január, február, március: zárva volt. 
 
Április: 11 fő-látogatók 
 
Május: 12.-én:15 fő-1.-2. osztályosok népismereti foglalkozása 
              21.-én:16 fő:3.-4.osztályosok népismereti foglalkozása 
              25.-én:15 fő-5.-6.osztályosok népismereti foglalkozása 
               28.-án:15 fő-7.-8.osztályosok népismereti foglalkozása 
 
Június: 72 fő-látogatók 
              28-29-30.-án:75 fő-táborozók 
 
Július: 1-2.-án:63 fő-táborozók 
             13.-án: Szlovén Szövetség táborozói:22 fő 
              58 fő-látogatók 
 
Augusztus: 131 fő-látogatók 
 
Szeptember: 109 fő-látogatók 
 
Október: 6.-án:22 fő-1.-2.osztályosok népismereti foglalkozása 
                 15.-én: 14 fő-3.-4.osztályosok népismereti foglalkozása 
                  19.-én:18 fő-5.-6.osztályosok népismereti foglalkozása 
                  21.-én: 15 fő-7.-8.osztályosok népismereti foglalkozása 
 
November: 26 fő-látogatók 
                     18.-án: 14 fő- műhelymunka-karácsonyi díszek készítése 
 
December: 2.-án: 18 fő-műhelymunka-karácsonyi díszek készítése 
                    8.-án: 23 fő-1.-2.osztályosok népismereti foglalkozása 
                    14.-én: 16 fő-3.-4.osztályosok népismereti foglalkozása 
                    16.-án: 31 fő-5.-8.osztályosok népismereti foglalkozása 

 


