
1. sz. melléklet 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület,  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 72/2022.(V.26.) KT-határozatban 

foglalt feladatok teljesítéséről Kulturális Alapítvány Szadáért képviselői az alábbi 

tájékoztatást adják: 

A tájház vezető halála óta betöltetlen a pozíció.  

A feladatok ellátása a kuratórium elnökére Galambos Gábornéra hárul. A Tájház Szövetség és 

a Tájházzal kapcsolatban lévő helyi intézmény vezetők véleményének kikérésével azt az 

álláspontot alakítottuk ki, hogy a legalkalmasabb személy a tájház vezetői feladatok 

ellátására a jövőben Antal Édua pedagógus, aki a Czibere Népi Együttes vezetője is. Mivel 

jelenleg CSED-en van, ezért nincs lehetőség az alkalmazására. Ettől függetlenül aktívan részt 

vesz a Tájház életében. A CSED letelte után megbízási szerződéssel szeretnénk foglalkoztatni 

– a Képviselő Testület hozzájárulása után. 

A kuratórium elnökének vezetésével és sok önkéntes közreműködésével a munkatervben 

vállalt feladatokat időarányosan elvégeztük. Sok vendéggel megrendezésre került a Tájházak 

napja, és az aratás, amik nagyon jól sikerültek. Ezen kívül megemlékeztünk Szitó Mária 

halálának évfordulójáról. Megrendeztük a kovács napot, és kézműves foglalkozásokat is 

tartottunk. 

A rendezvények mellett, azokat nem hátráltatva pályázati forrásból a felújítási munkákat is 

elvégeztettük. 

A határozatban foglalt feladatokkal kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatjuk a 

Képviselőket. 

2./ 

- A Tájház látogathatóságán nem kívánunk változtatni. A Tájház Szövetség vezetésével 

egyeztetve, valamint a hasonló tájházakat megvizsgálva úgy gondoljuk, hogy a 

jelenlegi rendszeren való változtatás nem jelentene látogató szám emelkedést, és 

nem gazdaságos (bér, és energia árak). A telefonos elérés, és így a látogatok fogadása 

szerintünk megoldott. Azzal egyetértünk, hogy kellene egy közelben lakó személy, 

akit megfelelő tudással felkészítve tudná segíteni alkalmanként a látogató csoportok 

fogadását. Jelenleg keresünk erre alkalmas nyugdíjast.  

 

 

 

- A határozatban szereplő pontok válaszát a mellékletek tartalmazzák. 

 



- 1. sz melléklet a közművelődési intézményekkel és szervezetekkel együttműködésről 

- 2. sz. melléklet feladat és költségterv a gyűjteménnyel kapcsolatban 

- 3. sz. melléklet Együttműködési Megállapodás módosítási javaslat 

- 4. melléklet Tájház működési szabályzat 

 

 

Szada, 2022. 09. 15.  
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Oroszi Sándor Kuratóriumi tag 


