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Emberek Aranyban, „őseinket felhozád” 

 

Ez a cím keltette fel az érdeklődésünket, s a múzeumpedagógiai órákat egyre jobban 

megkedvelő osztályunkkal 2013. február 25-én beutaztunk Debrecenbe. 

A Kölcsey Központban, az európai körút második állomásán lévő Szkíta aranykincsek 

kiállítását nagy érdeklődéssel néztük meg. 

 

Páratlanul szép és érdekes időutazásban volt részünk Debrecenből a Szkíta Birodalomba, a 

közös kazah-magyar őstörténet helyszínére, egy olyan néphez, akik ellen a kínaiak védekezésül 

emelték a Nagy Falat. 

 

Interaktív táblán betekintést nyerhettünk a nép életébe, építkezési- harci szokásaiba, 

népművészetébe. Megismerhettük öltözködésüket, s történelmük kis szeletét. 

Majd a kiállított tárgyakat csodálhattuk meg. Valóban aranyból volt mindegyik, s egy-egy 

mondát, legendát idézett fel a Szkíta nép életéből. Bemutatta ez a kiállítás az akkor hordott 

ékszereket, használati tárgyakat is. A csodaszarvast, a fehér táltost lovasával, a hadvezért teljes 

harci díszben. 

Mi csak ámultunk, csodálkoztunk, s lelkiekben, élményekben gazdagon térhettünk haza. 

 

Köszönjük a kiállítás szervezőjének, hogy számunkra egy olyan időpontot biztosított, amikor 

csak mi tekinthettük meg ezt az értékes gyűjteményt. 

 

A legközelebbi beszámolóig üdvözöljük az újság olvasóit: az 1. c. osztály és a tanító nénik. 

Tóthné Szathmáry Irén és Csécseiné Mihályi Edina 

 

 

Képmelléklet: 

 

 

     
 

 

 

 

Az 1.c osztály 2013.02.28-án ismét múzeumi órán vett részt. Most 

Hajdúböszörményben, a Hajdúsági Múzeum volt a helyszíne a tehetséggondozó 

foglalkozásnak. 
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Nagyon kellemes, tavaszi napsütésben indulhattunk el ebéd után a gyerekekkel a várva-

várt kincskeresésre. 

Máté Attila buszával 12 órakor elindultunk és hamarosan a múzeum kapujában 

köszönthettük Gombos-Orosz Ibolya múzeumpedagógust. 

Rövid ismerkedés után a gyerekek szinte otthon érezték magukat, s énekelve, 

fegyelmezetten vonultak be a foglalkoztató terembe. 

A „kincsvadászathoz” méltó meseszerű, játékos órán megismerhettük 

Hajdúböszörmény hajdani országgyűlési képviselőjét, a későbbi kormánybiztost: Silye Gábort, 

az egykori hajdúkapitányt. A feleségét, lakberendezésüket, a korabeli öltözködést, divatot, 

népművészetet. Majd „hideg-meleg” játékkal megkerestük a város egykori pénzes-ládájának a 

kulcsát. Ekkor jött a legizgalmasabb rész – ki kellett nyitni a ládát! Persze ez senkinek sem 

sikerült! 

Megtudtuk, hogy mindössze három személy ismeri a titkot biztonsági okokból. 

Tanulóink nagyon aranyosan, fegyelmezetten, vidáman vettek részt minden feladatban. 

Jutalmul megfesthettük az 5. terem egyik legértékesebb darabját: a Krisztust ábrázoló 

korongot. 

Amíg a műemlék másolatunk száradt, elindultunk újabb „kincsvadászatra”. Bejártuk az 

összes termet, megismerkedtünk a kiállítási tárgyakkal, s ott kellett megállnunk, ahol megláttuk 

az eredeti korongot. 

Hálásan köszönjük ezt az újabb lehetőséget, s örülünk, hogy tanulóink kívánsága 

teljesülhetett: mely így hangzott a hajdúhadházi óra után:” Szívesen részt vennék még ilyen 

foglalkozáson!” 

Képmelléklet: 
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Múzeumi foglalkozás Hajdúsámsonban 

Ancsa néni most is nagy örömmel fogadott minket. Elmondta, hogy a március 15-i 

ünneppel kapcsolatban fogunk beszélgetni, játszani. A múzeumban volt egy nemzeti színű 

zászló és sokféle kokárda. Bemutatott egy táskát, amelyen meg kellett találnia nemzeti színeket. 

A táska szíján ezt meg is találtuk. Megtanultuk a színek jelentését: piros a vért és az erőt, fehér 

a hűséget, a zöld a reményt jelenti. 

A lányok kaptak egy –egy lapot, amin két kislány volt és a szoknyájuk alján volt a 

nemzeti színű szalag.  

A fiúk lapján három huszár volt, amelyeket ki kellett színezni. 

Nagyon tetszett, amikor kalapot és bajuszt próbálhattunk. 

Nagyon tetszett ez a múzeumi óra is, mert Ancsa nénitől mindig valami újat és érdekeset 

hallunk. Még sok ilyen órán szeretnék részt venni! 

Káplár Balázs 1.c 

 

 

A helyi múzeumban egy közelgő ünnep, a szabadságharc ünnepe alkalmából vettünk 

részt múzeumi foglalkozáson. 

Ancsa néni kedvesen fogadott minket és régi ruhákról, régi népviseletről mutatott 

képeket. 

Sok érdekességet mesélt, hogy a szabadságharc leverése után, nem volt szabad használni 

a piros-fehér-zöld zászlókat, címereket, még a színeket sem. 

Az emberek mégis ezzel díszítették a mézeskalácsot, a kulacsukat és titokban adtak 

egymásnak, nehogy a császár emberei észrevegyék. 

Ezután a lányok régi kalapokat, a fiúk bajuszt próbálhattak. 

A mai napon megtanulhattuk mit jelent az a szó, szabadságharc, az emberek a 

szabadságukért harcolva, még az életüket is feláldozták. Jó, hogy nekünk nem kell ilyet 

tennünk. 

A múzeumi látogatás ismét nagyon jó volt.  

Kun Barbara 1. c 

 

 

A fiúk felpróbálták a címeres kalapot bajusszal, a lányok pedig a koronához hasonlító 

fejpántot tehettek a fejükre. Nekem nagyon tetszett, ahogy a lányok régen fonták a hajukat. Jól 

éreztem magam a múzeumban! 

Tóth Jázmin 1.c  

 A múzeumban arról is tanultunk, hogy a határon túl nem engedték a magyarokat 

magyarul beszélni. Régen március 15-én a cukrászok vitéz alakú mézest sütöttek. 

Nagy Balázs 1.c 
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Képmelléklet: 

 

     

                      

 

2013. március 18-án a dédimamákat és a nagyszülőket fogadtuk egy kis beszélgetésre. Arról 

meséltek nekünk, hogy hogyan éltek az ő gyerekkorukban, és milyen munkákat végeztek a ház 

körül. 

Mindenki nagyon figyelt, mert olyan érdekes és izgalmas volt ez a beszélgetés a nagyikkal. 

 

Képmelléklet: 
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Múzeumpedagógiai óra a Földi János Könyvtár, és Emlékházban Hajdúhadházon 

2013. március 25. 

Magunkról: a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1. c 

osztálya vagyunk (24fő). Csoportunk specializációja a „Nemzeti hagyományok, helytörténet”. 

Heti két alkalommal tehetséggondozó órák keretein belül foglalkozunk célirányunkkal, bár 

mindennapjainkat is átjárja ez a szellemiség. Tanítók Tóthné Szathmáry Irén és Csécseiné 

Mihályi Edina. Küldetésünknek érezzük tanítványainkkal megismertetni, tisztelni múltjukat, 

hogy élni tudják jelenüket és tervezni jövőjüket! Mind a ketten részt vettünk az Iskolák és 

Múzeumok partnersége továbbképzésen. A helyi múzeummal együtt élünk, munkánk közös 

egységgé olvadt. Minden foglalkozáson részt veszünk, amiben tudjuk, színesítjük, támogatjuk 

azokat. 

Szükségesnek éreztük, hogy közvetlen környezetünk mellett a környező települések 

múzeumaival is felvegyük a kapcsolatot. Nyissunk a világra. Első állomásként Hajdúhadházat 

választottuk. Fantasztikus élményben részesültünk, amikor részt vehettünk a Földi János 

Könyvtár és Emlékház Népi hangszerek kiállításán. A csodálatosan összeállított tárlat 

megtekintése mellett Dr. Joób Árpád népzenekutató, egyetemi docens tartott nekünk egy mesés 

foglalkozást. Különlegesebbnél különlegesebb népi hangszerek szólaltak meg énekléseink, 

játékain és táncaink közben. 

Ámulatunkból még fel sem ocsúdtunk, amikor is a könyvtár vezetője Szabó Margit, egy óriási 

meglepetéssel ajándékozott meg bennünket. Ez nem volt más, mint a helyi néprajzi kiállítás 

megtekintése, tárlatvezetéssel. Igazi mesebeli birodalomba érkeztünk, ahol Hadházy Jenő 

kalauzolt bennünket a pásztoroktól a falusi házakon, a mezőgazdasági munkákon át a régi 

mesterségek műhelyeibe. Minden területen megismerkedtünk a helyszínekkel, eszközökkel, 

funkciókkal. Nagyon hálásak vagyunk a segítő támogatásért, a kedves fogadtatásért és egy 

csodálatos nap minden élményéért! 

        Csécseiné Mihályi Edina 

Táncolva tanultunk, szórakozva dolgoztunk! Diákjaink így meséltek élményeikről: 

Káplár Gergő: „A múzeumban régi hangszereket láttunk, nagybőgő, duda, citera, tekerőlant. 

Nagyon tetszett, amikor megszólaltatta a dudát!” 

Sas Dorina: „Árpi bácsi megmutatta, hogyan készíthetünk sípot. Nagyon tetszett, ahogy 

összerakta és megszólaltatta a sípot.  Rengeteg hangszer volt ott, vonós, fúvós, pengetős.  

A másik múzeumban nagyon sok régi tárgyat láthattunk, amit a dédszüleink használtak, ilyen 

például: eke, teknő, répadaráló, tejeskanna. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a 

kiránduláson, ahol ennyi érdekes dologgal ismerkedhettem meg.” 

Verényi Kitti: 

„Bográcsot is láttam, abban főzték a finom ebédet. Meg a nagy zsírosbödönt is láttam, 

gondolom régen abban tartották a zsírt és egész télen volt belőle. Én nagyon jól éreztem magam 

és nagyon szeretnék még múzeumba menni, mert nagyon jó élmény volt!” 
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Kun Barbara: „A könyvtárban nagyon sok könyvet láttunk, a polcokról le is vehettük őket és 

olvasgathattuk is azokat. Az emeleten egy kedves bácsi régi hangszereket mutatott és meg is 

szólaltatta azokat. Mi erre közösen énekelni és táncolni kezdtünk, nagyon jól éreztük magunkat. 

A helyi múzeumban régi használati tárgyakat láttunk, régi gyerek bölcsőt, fonáshoz, szövéshez 

szükséges gépi és kézi eszközöket, cipész mester szerszámait, kukoricamorzsolót és még sok-

sok érdekességet. Nekem legjobban a régi hímzett terítők tetszettek. Otthon mikor hazamentem, 

interneten megkerestem a települést és anyukámnak képeket mutattam róla. Szívesen részt 

vennék ismét egy ilyen kiránduláson!” 

Hajdúsámson március 25.      1. c. szakkörösei 

Képmelléklet: 

    

     
 

 

2013. április 8-án Dobosné Hajdu Ancsa nénivel a helyi múzeumban húsvétra készültünk. Nem 

csak tojást festettünk, hanem nyuszis asztali díszt is készítettünk. Játékként pedig húsvéti 

verseket, népszokásokat tanultunk. 

Ez a foglalkozás is nagyon tetszett nekünk, s alig várjuk már a következőt! 

 

1. c. szakkörösei 

 

Képmelléklet: 
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Április 15-én Dandé Lászlóné Éva néni hívott meg bennünket az iskolai könyvtárba egy 

mese-foglalkozásra. 

Nem csak mesét hallgattunk, hanem izgalmas szereplőkkel ismerkedtünk meg, s játszottunk is 

Éva nénivel. 

Köszönjük szépen ezt a kellemes könyvtári-múzeumpedagógiai foglalkozást! 

 

1. c. szakkörösei 

 

Képmelléklet: 

 

     

   
 

 

 

A Déri Múzeumban jártunk 

 

2013. április 22-én az 1. c. osztály ismét felkerekedett, s az iskola falain kívül bővítette tudását, 

ismereteit. A Déri Múzeum múzeumpedagógusa, B. Pinczés Orsolya várt bennünket a 

foglalkozások egyikére.  

Fő témája: „Homokba temetett múlt” Déri Frigyes egyiptomi gyűjteménye egy elfeledett 

nílusi utazás tükrében. 

Ebből a foglalkozássorozatból mi a „Nes-Hor az egyiptomi múmia” részt választottuk ki. A 

gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték, hogy Orsi néni mit mond, s igen aktívan be is 

kapcsolódtak a beszélgetésbe.  

 

Minderről így ír Káplár Balázs tanítványunk: 

A kiállítás a régi Egyiptomról szólt. Orsolya néni elmesélte, hogy itt régen egy gazdag bácsi 

lakott, aki már meghalt. Ő volt a fáraó. Mesélt a két szarkofágról, a külsejéről, s a rajzok 
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jelentéséről. Így azt is megtudtuk, hogy ezek már kb. 3000 évesek. Kétféle szarkofágot 

láthattunk, egy női- és egy férfidíszítésűt. Miközben a koporsók külsejéről beszélt, azt is 

megtudhattuk, hogy régen nem voltak magánhangzók csak mássalhangzók. Voltak rajzok, 

melyek egy szót, vagy egy egész mondatot jelentettek. Minden vitrinben más-más érdekesség 

volt látható. Pici amulettektől a díszes nyakláncokig minden, ami abból a korból való. Nekem 

nagyon tetszett az a nyaklánc, melyet a galacsinhajtó bogár díszített. Ez a kis állat szent volt az 

egyiptomiaknál. Nekünk is lehetett gyurmából ilyen amulettet készíteni a kézműves foglalkozás 

keretében. Érdekesebbnél érdekesebb történetet hallhattunk még a piramisokról, a kiállított 

képekről, az akkori festészetről egyaránt. Nagyon jól éreztük magunkat! Nekem különösen az 

tetszik, hogy minden alkalommal, új élményekkel és tudással gazdagodunk. 

Még sok ilyen órán szeretnék részt venni. 

 

Nagy örömmel tölt el bennünket, pedagógusokat is, hogy tanítványaink ilyen lelkesedéssel és 

példamutatóan jó magaviselettel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. Igen, tanulni az iskola 

falain kívül is lehet, s ott lehet csak igazán alkotó emberré nevelni gyerekeinket. 

A mielőbbi találkozásig búcsúzunk olvasóinktól: Tóthné Szathmáry Irén és Csécseiné Mihályi 

Edina tanító nénik 

 

 

 
 

Április 29-én Bota János Kút u. 20. szám alatt élő helyi műgyűjtőhöz sétáltunk le Irénke és 

Edina nénivel. 

Itt minden volt, amit csak múzeumokban lehet látni. 

Megcsodálhattuk a régi földművelő eszközöket, a szerszámokat, régi iskolai és otthoni 

berendezéseket. Sőt még nagyon régi pénzeket is láttunk.  

A benti csodálkozás után János bácsi kivitt minket az állataihoz is. Na, az volt csak az érdekes! 

Alig tudtuk otthagyni ezt az izgalmas foglalkozást! Nagyon szépen köszönjük, hogy itt 

lehettünk! 

 

1. c. szakkörösei 

 

Képmelléklet: 
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Az eddigi foglalkozások annyira tetszettek nekünk, hogy Irénke és Edina néni úgy döntött, 

hogy meglepetésként még egyszer minden foglalkozást megismétlünk. 

Így ismét voltak nálunk a nagyik. Elsétáltunk Bota János bácsihoz, majd Urbin Józsefné Erzsike 

néniékhez az Árpád út végére. Az éves foglalkozást Éva nénivel zártuk a könyvtárban. 

Nagyon izgalmas, érdekes volt minden múzeumpedagógiai foglalkozásunk. Érdeklődve várjuk 

a folytatást. 

 

1. c. szakkörösei 

 

Képmellékletek: 

 

Május 6. 
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Május 13. 

 

    

    

     
 

Május 27. 
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Június 3. 

 

     
 

   
 

 

A 2. c. osztály folytatja „Helytörténeti szakköri” tevékenységét 

 

2013. szeptemberében újult erővel kezdtünk bele az elmúlt tanévben megkedvelt 

munkánkba.  

Elmúlt foglalkozásainkon Piroska János helytörténeti, hadászati kutató, hagyományőrző 

ismertette meg tanulóinkkal városunk eredetét, elnevezéseit, s a régi-régi élet néhány fontosabb 

tudnivalóit. Régészeti lelet bemutatásával keltette fel az érdeklődésüket, s irányította őket a 

kutatás felé.  

 

Későbbi foglalkozásunkra Szathmáry József geodétát, családkutatót hívtuk meg, aki 

érdekes előadást tartott a térképek készítéséről, fontosságáról. Bemutatta, s elmondta 

Hajdúsámson határainak nevét, helyét, s tájékozódó játékkal színesítette a foglalkozást.  

 

                                         
 

 

Október 9-én következett a Déri Múzeumban tartandó foglalkozás, ahol B. Pinczés Orsolya 

Múzeumpedagógus várt bennünket. 

Megismerhettük lakóhelyünk ősi leleteit és azokon keresztül az akkori életet, a „Bárándi 

tarsolylemez” történetét, lelőhelyét. S talán a tanulóinknak a legvonzóbb a korabeli 

öltözködés, s fegyverek, nemesi ruhadíszek, hajviseletek bemutatása volt. 
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Mindezek után bemehettünk a foglalkoztató terembe, ahol tarsolylemezt készíthettünk. Ezt 

mindenki haza is hozhatta, melyhez nemsokára egy „igazi” tarsolyt is fogunk varratni. 

 

                    
 

Igazán jól éreztük magunkat, s november 6-án készülünk Hajdúhadházra egy újabb érdekes 

múzeumi foglalkozásra. 

 

Hajdúsámson, 2013. október.  9.   Tóthné Szathmáry Irén 

 

 

Képmellékletek: 

 

 

 

     
B. Pinczés Orsolya nénivel a Déri Múzeum foglalkoztató termében. 

 

 

     

     
 

Szathmáry József családkutató, geodétával a tantermünkben. 
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        Piroska János helytörténet kutatóval a tantermünkben. 

 

 

     
 

   
 

Dobosné Hajdu Ancsa nénivel a múzeumban. 
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Hajdúhadházon a református templom karzatán berendezett iskolatörténeti kiállítást mutatja 

be nekünk Hadházy Jenő helytörténeti kutató, nyugdíjas főiskolai tanár. 

 

 

A 2. c. osztály 2013. november 20-án ismét érdekes ismeretanyaggal bővítette 

helytörténeti ismereteit. 

 

 

Tarné Hajdú Judit nénivel rendhagyó történelem órán voltunk a városkánk főterén.  

Judit nénitől megtudtuk, hogy a régmúltban felállított emlékmű, mely az első helyen áll a 

főtéren, a szovjet katonák hősiességének állít emléket.  

Tovább sétálva elődeink I. és II. világháborús szoborcsoportját tekintettük meg, melyről sok 

érdekes eseményt mesélt nekünk Judit néni.  

Ezt követően a gyönyörű iskolánk Kossuth utcai oldalán lévő II. Rákóczi Ferenc nagyságos 

fejedelem emléktáblája előtt tisztelegtünk. Az itt elültetett második „Bényei nyárfa” már tíz 

éves, s reméljük, hogy mi is tudunk majd gyermekeinknek mesélni a Bényei nyárfa 

legendájáról. Szemben a református templomban gyönyörködtünk, ahova majd egy külön 

foglalkozáson el is fogunk látogatni.  

Sétánkat tovább folytatva találkoztunk Hamza Gábor polgármester bácsival, aki nagyon 

megörült a helytörténeti szakkörös nebulók érdeklődésének. Mindjárt be is vezetett bennünket 

az új épületszárnyba, majd átsétáltunk a régi épületbe. Nagyon szép lett így az egész 

Polgármesteri Hivatal. Köszönjük szépen a rövid ismertetőt és hasznos körsétát!  

Ezután kiértünk a szoborparkba, ahol három emlékmű jelzi a város lakosainak mély tiszteletét 

ősei és hősei iránt.  

Rendhagyó történelemóránk befejezése után visszatértünk a múzeum nagytermébe egy nagyon 

érdekes mesejáték megtekintésére. Ancsa néni Játékház vezető színjátszó szakkörösei 

előadásában gyönyörködhettünk, s nevethettünk jó nagyokat. Ügyesek voltak, és a színpadi 

megoldás is nagyon leleményes volt. 

Köszönjük szépen ezt a délutánt, s alig várjuk a következő helytörténeti foglalkozást, melyet 

Piroska János bácsi fog tartani érdekes gyűjteményéről. 

 

 

        2. c. osztály szakkörösei 

Képmelléklet: 
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Kedves Hajdúsámsoniak, ismerősök! 

 

A 2. c. osztály november 27-i szakköri délutánjáról szeretnénk egy kis tudósítást közzétenni. 

Ezen a délutánon Piroska János bácsi jött el hozzánk eredeti hajdú öltözékben. Amit magára 

öltött az, az erdélyi fejedelemség egyenruhája volt. Ő nem csupán hagyományőrző, hanem 

hajdúkapitány is. Így megismerhettük, hogy ünnepi alkalmakkor hogy kell felöltözni egy 

hagyományőrzőnek. Alaposan szemügyre vettük az öltözéket: 

A süveget, a három sastollal, mely a rangot jelöli, és a szabadságot jelképezi.  

A bundát, melyen, vállon átvetve hordták a kacagányt. Ez utóbbi öltözet farkas-, vagy 

párducbőrből készült, díszcsattal összefogva.  

A nadrágot és a kabátot sötétkék posztóból varrták, míg az inget fehér vászonból. Piros 

bőrcsizmát viseltek hozzá, melyre felszerelték a sarkantyút, ha lovon közlekedtek. 

A fegyverzetről is sokat mesélt, érdekes történeteket fűzött hozzájuk. Minden fegyvert 

megfoghattunk, alaposan szemügyre vehettük, s mindenkinek lett egy kedvence az óra végére. 

Elképzeltük, hogyan lovagolnánk kezünkben a kopjával és buzogánnyal. Hogy tartanánk a 

pajzsot magunk előtt. Az övszíjra hogyan akasztgatnánk fel a szablyát, a fokost, a lódingot, 

a kulacsot. Hogy akasztanánk rá a tőrt, s hova dugnánk a pisztolyt. S ha már ez mind rajtunk 

van, a bal vállunkon átvetnénk a tarisznyát, tele értékes holmival. Például a lőportartóval, ami 

szarvasagancsból készült, és élelemmel. 

Megtudtuk azt a történelmi tényt is, hogy a Szatmári utcánk már a középkorban is országút volt, 

hiszen Szatmárnémetiből ezen az úton hajtották a szürke marhákat az osztrák piacokra. Ekkor 

volt nagyon fontos, hogy a hajdú katonák kísérjék a hajtókat, hogy a betyárok, rablók 

támadásaitól megvédjék a jószágokat. Nagyon élveztük a foglalkozást, s megbeszéltük János 

bácsival, hogy legközelebb egy történelmi sétára visz el bennünket. 

       

        2. c. osztály szakkörösei 
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Képmelléklet: 
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Berettyóújfaluban voltunk! 

 

 

Szeretnénk megosztani olvasóinkkal decemberi múzeumpedagógiai óránk élményét. 

Fenntartónk jellegzetes sárga busza ismét egy csodavilágba repített bennünket. Egy bő órai 

kellemes utazás után megérkeztünk a Bihari Múzeumba, ahol már vártak ránk. Rövid 

ismerkedés után először a „Honfoglalás” koráról bővítették az ismereteinket.  

Igen, bővítették, hiszen mi már Piroska János bácsitól nagyon sok érdekességet és történelmi 

tényt megtanultunk erről a korszakról. Most két érdekes feladatlapot is kitöltöttünk, s láttunk 

egy igazi jurtát lekicsinyítve. Megcsodálhattuk a női és férfi kaftánt, fejfedőket, díszes ruha-

kiegészítőket is. 

 

Ezt követően két csoportra osztottak bennünket. A fiúk elmentek múzeumi sétára, a lányok 

pedig a foglalkoztató teremben maradva nemezeltek. 

Fél óra elteltével cseréltünk, hogy senki ne maradjon le semmiféle programról. 

 

A múzeumi sétán a tárlatvezető bácsi bemutatta milyen körülmények között éltek a régi 

emberek. Sárból, szalmából, fából hogyan, és milyen házat építettek maguknak. Milyen 

szerszámokat készítettek a földműveléshez, a vadászathoz, a halászathoz, a különféle házi 

munkákhoz. A vízi világot bemutató terem is nagyon érdekes volt. Még olyan facipőt is láttunk, 

amiben nem süllyedtek el a férfiak a lápos területeken, ha vadászni mentek. A következő 

teremben a konyhai és szobai berendezéseket figyelhettük meg. Láthattuk a szövés teljes 

folyamatát is. Az utolsó két terem a nemesi származású „Tardy család” bemutatásával 

foglalkozik. Ez a család olyan volt Berettyóújfaluban, mint itt Hajdúsámsonban a Budaházy 

família volt. 

A foglalkozás zárásaként mindannyian kaptunk egy szép könyvjelzőt, melyen a múzeum képe 

és címe van, a másik oldala pedig 2014-es naptár. 
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Ezt a beszámolót is azzal zárhatjuk, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon szerencsések 

vagyunk, hogy a „Helytörténeti szakkör” tagjai lehetünk. 

 

2013, december 11.       2. c. szakkörösei 

 

 

Képmelléklet: 
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2013. december 18. Tarné Hajdú Judit néni, a helyi múzeumi intézmény vezetője tartott 

nekünk egy érdekes félévzáró foglalkozást. 

Megismertük a városunkról készült festményt: Hajdúsámson történelme 800 év. 

Az I tábla: Bronzkor. A II. tábla: Árpádkor. A III. tábla: Tatárjárás.  

A IV. tábla: Török hódoltság. Az V. tábla: Reformáció. A VI. tábla: Jobbágyfalu a XVIII. 

században. A VII. tábla: Jobbágyfaluból a polgári közösségig.  

A VIII. tábla: Önkényuralom és a dualizmus kora. A IX. tábla: Világháború.  

X. tábla: Hajdúsámson ma, 2013. XI. tábla: II. Rákóczi Ferenc fogadja Dobozi Mihályt 

Sámson határában. 
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Képmelléklet: 

 

     

                      
 

 

A Debreceni Kollégiumba látogattunk el 

Elérkezett 2014. a Helytörténeti szakkör életében a III. negyedév izgalmas szakasza.  

 

Már nagyon vártuk, hogy újból felülhessünk a jellegzetesen sárga, ám kényelmes és barátságos 

buszunkra, hogy egy újabb kalandban legyen részünk. Most Irénke és Edina néni a Kollégium 

megismerését szánta nekünk szakköri foglakozásként. Így 2014. január 15-én be is utaztunk, 

hogy megismerjünk ebből a nagyszerű épületből annyit, amennyit csak be tudunk fogadni. 

No, így tudtuk meg a nagyon érdekes séta közben a következőket: 

A Péchy Mihály által tervezett déli főépület az egyik legszebb korai klasszicista építmény 

Magyarországon. Már 1538 táján, tehát 476 éve protestáns szellemű volt az intézmény, amely 

a város iskolájából /Schola Nostra/ fokozatosan az „Ország Iskolája” lett.  

Nagy irodalmáraink közül itt tanult Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Kölcsey Ferenc, 

Arany János, Ady Endre, Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc is.  

Az idegenvezetőnk elmesélte, hogy az akkori diákok hogyan éltek, mit kellett azért tegyenek, 

hogy a híres iskola diákjai lehessenek. A történet emlékét a Kollégium Iskolatörténeti Múzeuma 

őrzi. Egy berendezett osztályteremben a látogatók beülhetnek az iskolapadokba, 

megismerkedhetnek egyes tárgyakkal is. Itt tekinthető meg a „Kollégium és a 

természettudományok”, illetve a „Kollégium és a magyar irodalom” c. film is.  

A tiszántúli református gyülekezetek féltett kincseiből összeállított Egyházművészeti Múzeum 

kiállítását is megtekinthettük. Itt megcsodálhattunk úrasztali edényeket, terítőket. 

Festőasztalosok színpompás templomi berendezési tárgyaiból néhány darabot. 

Megtudhattuk azt is, hogy miért éppen Debrecen válhatott a magyar reformátusság 

legfontosabb támaszává. Erről egy új kiállítótérben meséltek nekünk, ahol a legrégebbi 

nyomdagép mellett állva még sok más érdekes tárgyra is felhívta a figyelmünket a vezető néni. 

Nagyon megcsodáltuk a „szégyenkövet” is. 

A Kollégium Nagykönyvtára hatszázezer kötetével Magyarország egyik legértékesebb és 

példányszámát tekintve legnagyobb egyházi könyvgyűjteménye. 



22 
 

Voltunk a Kollégium imatermében, az Oratóriumban, ahol már Edina néni mesélt nekünk. 

Először megmutatta, hol volt az ő helye diák korában. Majd elmondta, hogy 1849 januárjától 

1849 májusáig a magyar országgyűlés képviselőháza itt tartotta üléseit. 

Nagyon nagy élmény volt megismerni Móricz Zsigmond regényhősének, Nyilas Misinek az 

iskoláját, hallani a diákok napi munkájáról, mindennapi szigorú rend szerinti életéről. 

Köszönjük ezt a napot Mindenkinek, s nagyon reméljük, még sokszor visszajöhetünk a híres 

Kollégiumba! 

2. c. szakkörösei és tanítói 

2014. január 15. 

 

Képmelléklet: 

 

         
 

 

 

           

     

 
 

Kedves Olvasók! A helytörténeti szakkör „hazai” környezetben folytatja tevékenységét. 

Iskolánk évkönyve 1. 

 

 

Ezzel a témacímmel indítottunk el egy több foglalkozásból álló sorozatot. Célja, hogy 

betekintsünk a régmúltba, a kezdeti időszakba, az akkori diákéletbe. 
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Most Edina néni tartott nekünk érdekes kiselőadást. Iskolánk első évkönyvét ismertük meg, 

melyből megtudtuk a következő, számunkra nagyon érdekes tényeket. 

Hajdúsámsonban az 1300-as évektől szerzetesek tanítottak 1526-ig. A XVI. sz.-ban egy 

református földesúr, Török Bálint az oktatást a Debreceni Kollégiumból hozott református 

rektorral végeztette. Ekkor az oktatás az ábécére, hittanra és számtani ismeretekre 

korlátozódott.  

1747-ben még csak 30 fiú járt iskolába, majd 26 évvel később a leányok oktatását is 

megoldották. 1868-tól nagy változás következett be, 12 éves korig kötelezővé tették az iskolába 

járást. 

1909-ben megépült a szép Szatmári úti iskola, melyet a mai nap már nem lehet látni. Az Árpád 

úton görög katolikus iskola működött, mely ma már visszaadásra került az egyháznak. 1938-

ban megépült a „régi” 8 tantermes iskola, ahova nagymamáék és anyuék is jártak.  

Felelevenítettük azt az ismeretünket, melyet egy régebbi foglalkozáson szereztünk. Így mi 

mondtuk meg, hogy az első igazgató bácsi Szöőr Antal volt, akinek az emlékoszlopa itt áll az 

iskola előtt. Őt követte a fia, Szöőr Gyula, igazgató bácsi.  

Telt, múlt az idő, s kicsi lett az iskola, és nem bizonyultak elegendőnek a külső iskolák sem. 

1980-ban megépült egy újabb iskola 8 tanteremmel, kiszolgáló termekkel, ebédlővel. Majd jött 

Mányi István Ybl-díjas építész bácsi, aki az édesanyja emléke előtt tisztelegve megtervezte ezt 

a mai iskolánkat.  

Így 2000/2001-ben felépült ez a csodálatos iskolaegység.  

Majd 2002-ben kész lett a tornacsarnok. A szép nagy aulánkat, ahol az ünnepségek vannak 

2004-ben két művész bácsi átvarázsolta. Így jobb a terem akusztikája és minden előadást jól 

lehet élvezni. Ez a két bácsi: Galánfi András fafaragó művész és Mátl Péter szobrászművész. 

Ők ketten ősmagyar motívumokkal díszítették fel a termet és az ajtókat is.  

 

Ezeket, az érdekes dolgokat röviden leírtuk a szakköri füzetünkbe, s következett a mi 

szereplésünk. Megkértük a szüleinket, nagyszüleinket, hogy írjanak visszaemlékezést a saját 

diákéveikről. Na, mi ezekből olvastunk fel néhányat és összehasonlítottuk a mi diák- éveinkkel. 

Nagyon szórakoztató és érdekes volt ez a foglalkozás is. 

 

Most csak ennyivel bővült az ismeretünk, de tudjuk, hogy a könyvtárunkban megtaláljuk azokat 

a könyveket, amelyekből még többet tudhatunk meg a mi iskolatörténetünkből. 

 

 

 

Hajdúsámson, 2014. január 22.       A 2. c. szakkörösei 
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Képmelléklet:  

 

 

     
 

           
 

     
 

 

Iskolánk évkönyve 2.  

címmel tartottuk meg a szakköri foglalkozásunkat. 

 

Az egy héttel korábban tartott szakkörön sok lényeges dolgot tudtunk meg iskolánkról. Voltunk 

már Hajdúhadházon a református templomban lévő iskolatörténeti kiállításon, majd nem is 

olyan régen a Debreceni Kollégiumban tekintettünk meg egy ilyen kiállítást. Ezt a három 

ismeretet használtuk most fel, s beszélgettünk az iskolák fejlődéséről, a tanulni való 

bővüléséről. Miért kell a mai diákoknak többet, részletesebben tanulniuk, mint régi társaiknak? 

Milyen különbségek vannak a mai diákélet és a szigorú, de nagyon hatásos Kollégiumi élet 

között. Megpróbáltuk elképzelni, bírnánk-e mi azt a szigorúságot és fegyelmet ma. 

Mikor mind ezt megbeszéltük, megtekintettük az Irénke néni által hozott képeket, amit 

kivetített az interaktív táblán. Csak ámultunk, mikor megláttuk a régi épületeket, iskolaudvart, 

tablókat és a kicsi tornateremben megrendezett „Iskolatörténeti kiállítást”. Jó volt látni a régi 

igazgató nénik, bácsik és tanárok fényképét. A diákok is másképp voltak öltözve, mint most 

mi. Ezek a fotók a régi iskola udvarán készültek. Nekünk ez nagyon érdekes volt. 

 

Amikor kicsodálkoztuk magunkat, átismételtük a szókártyáink segítségével azt, amit Edina 

nénitől tanultunk. 

Irénke nénivel pedig egy remek kis feladatlapot töltöttünk ki. Ezt a lapot mellékeljük, hogy 

bárki kipróbálhassa magát, tudja-e a válaszokat. Jó munkát kívánunk hozzá! 
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A szellemi erőpróbán túljutva, újból elővettük az „emlékmorzsáinkat” és felolvastunk belőlük. 

Szüleink írtak a kisdobos- és úttörő életről. Biztosan érdekes volt a sok próba és kirándulás. 

Volt, aki a „Madarak és fák napjára” emlékezett vissza. Az olyan lehetett, mint most nekünk a 

sportnap.  

 

Köszönjük szépen a sok hasznos ismeretet. Reméljük a következő két foglalkozáson 

hasznunkra lesz, hiszen tablókat fogunk készíteni. Vagyis összerakunk egy kis ízelítőt a 

régmúltból az utókornak.  

 

Hajdúsámson, 2014. január 29.     2. c. szakkörösei 

 

Képmelléklet:  
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Feladatlap 

2014. január 29. 
 

1. Kik tanítottak a kezdeti időkben Hajdúsámsonban? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Milyen vallásra tértek át a lakosok Török Bálint földesúr idejében? 

  …………………………………………………………………………………………. 

3. Honnan érkeztek a tanítók, és hogy nevezték őket? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Kik járhattak iskolába 1747-ben és utána még 26 évig? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Mikor épült a legrégebbi része az iskolánknak? Jelenleg kik tanulnak és dolgoznak 

ott?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

6. Hogy hívták a két híres iskolaigazgató bácsit? /apa és fia/                                             

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. Mikor épült a második iskolaegység, és jelenleg mit találsz benne?                                

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. Ki tervezte a mai szép iskolánkat, s mit tudsz róla?                                                        

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. Mikor épült az új iskola, s mi a neve?                                                                             

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

10. Kik szépítették meg az aulát?                                                                                          

………………………………………………………………………………………… 
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„Műhelymunka” a Helytörténeti szakkörben 

a február 5-i, és 12-i foglalkozásokon 

 

Az eddigi beszámolóinkból már megtudhatta a nagyérdemű olvasótáborunk, hogy mennyi 

mindennel megismertetett már bennünket Edina néni és Irénke néni.  

Sok érdekeset olvastunk és hallottunk a Hajdúsámsonhoz tartozó régi iskolákról, amikor az 

évkönyveket lapozgattuk, s kutatgattunk bennük. Nagyszüleink is meséltek arról, hogy a dédik 

gyerekkorukban vagy a Lángtanyára, vagy a Ligettanyára, illetve a Martinkára jártak iskolába. 

Elbeszéléseik alapján megpróbáltuk elképzelni, hogy milyen lehetett az akkori diákélet. Mi volt 

jobb, illetve kevésbé jó akkor, mint most. Hogy tanultak, mit tettek tanítás után a tanyai 

iskolákban? Volt, aki a Sámsonkertben tanult Szűcs József és felesége, Viku néni keze alatt. 

Ezeket az épületeket mi már csak a modern technika segítségével ismerhettük meg, úgy, hogy 

Irénke néni az internet segítségét kérte, s az interaktív táblánkon kivetítette a légi felvételt.  

Tettünk egy „virtuális” utazást egy képzeletbeli repülővel Hajdúsámson felett, így 

megláthattuk, hol vannak a felsorolt iskolák, és persze a fotók segítségével megismertük eredeti 

formájukat is. 

 

Na, olyan kedvet kaptunk a munkához, hogy Edina nénivel nyomban el is kezdtünk alkotni.  Az 

egyik csoport fényképeket válogatott a néhai pedagógusokról, osztályfotókat rendezett, 

nézegetett.  

 

A másik csoport tablót készített községünkről, melyben bejelölték az iskolák helyeit.  

 

A harmadik csoport pedig rajzokat készített a régi épületekről. A csoportok munkáit csokorba 

szedtük és kiállítottuk a tantermünkben, hogy év végéig nézegethessük. 

A következő héten azzal folytattuk műhelymunkánkat, hogy beszélgettünk kis városunk nagy 

pedagógusairól. Irénke nénitől megtudtuk, hogy az akkori tanító nénik, bácsik, tanár nénik és 

bácsik egész Nagy-Magyarország területéről jöttek ide a gyerekeket oktatni. Számunkra nagyon 

érdekes volt, amikor hozzáláttunk a közös munkához. Megformáltuk Nagy-Magyarországot 

piros szalagból, majd piros zsinórral körülkerítettük jelenlegi hazánk területét. Kék zsinórral 

bejelöltük a nagyobb folyókat is.  

 

Ezután elindultunk északra, Szlovákia egy kisvárosába, majd keletre, Ukrajna területére. Innen 

a Partiumba, s Erdélybe érkeztünk meg. Végül bebarangoltuk hazánk északi, déli, nyugati tájait. 

Azokat a város, község, illetve falu neveket írtuk be, melyekben születtek néhai pedagógusaink.  

A két foglalkozáson ismételten a múltban kutattunk, mely tőlünk nagyon távol van, de a fotók 

és könyvek közelebb hozták hozzánk azt a világot, s azokat a régi iskolaépületeket, melyeket 

már csak a felvételek őriztek meg. A sok kicsi iskola helyett, mi már egy nagy, s szép épületben 

tanulunk modern berendezések között. Ezért is örülünk ennek a szakkörnek, mert jobban 

megértjük, amiről nagyszüleink, vagy dédszüleink mesélnek.  

 

 

 

Hajdúsámson, 2014. 02. 14.      A 2. c. szakkörösei 
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Képmelléklet:  

február 5. 
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február 12. 

 

     

                      

                      

    
   

Kedves olvasók! 

A „Helytörténeti szakkör” jelentkezik, s hírül adja legújabb tevékenységét 

 

 

2014. február 19-én iskolánk helyi kiállító termébe látogattunk el Edina nénivel, hogy 

megismerkedjünk kis városunk híres elszármazottjának, Márton Gyula bácsinak az életével. 

A kiállításon végigkísérhettük Gyula bácsi életútját. Nagy szegénységben éltek. Gyalog jártak 

be az iskolába a falu végén lévő Ilona Szőlőtelepről. Nagyon szeretett tanulni, s kitűnő 

eredménnyel végezte mindig az iskolát. Ahhoz, hogy tanulmányait folytatni tudja, beköltöztek 

Debrecenbe. Az egyetem elvégzése után, 1953-ban a Magyar Állami Földtani Intézethez került 

tudományos segéd munkatársként. 

Tovább olvasgatva, s vizsgálódva a kiállításon még azt is megtudtuk róla, hogy geológiai 

kutatásokat végzett, és Hajdúsámsonból a Góbi és a Szaúd-Arábiai sivatagokig is eljutott. 

Többször visszalátogatott szülőföldjére, és mindig hozott egy kiállításnyi anyagot a kedves itt 

lakóknak. Így aztán 2006. május 14-e óta az iskolánk II. emeleti termében mindenki 

megtekintheti ezt a tartalmas és nagyon érdekes kiállítást, aki erre jár.  

Ezzel az az álma is megvalósult Gyula bácsinak, hogy a tanulók könnyen meg tudják szemlélni 

a tananyaghoz kapcsolódó gyűjtemény részeket. 
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Nekünk, Helytörténeti szakkörösöknek, a kiállításnak az a része tetszett a legjobban, amely az 

ott élő emberek öltözködését és életmódját mutatja be. Érdekes volt összehasonlítani a helyi 

öltözködéssel, a régi parasztházakkal és életmóddal. Ajánljuk mindenkinek, hogy legalább 

egyszer tekintse meg ezt a szép kiállítást! 

 

2014. február 26-án Irénke nénivel a „Néhai hajdúsámsoni pedagógusok emlékére” írt 

könyvecskét olvasgattuk 

A múltban kutattunk tovább, hiszen a régi iskolák megismerésekor kíváncsiak voltunk arra is, 

hogy kik tanították nagyszüleinket, illetve dédszüleinket. 

Így ezzel a foglalkozással jól kiegészíthettük korábbi ismereteinket, történetesen a febr. 12-i 

foglakozáson szerzetteket. Ott a néhai pedagógusaink származásával foglalkoztunk, most pedig 

az életrajzukkal és tanítói tevékenységükkel ismerkedhettünk. 

Megpróbáltuk megérteni az „Emlékfa” üzenetét is. Lefordítottuk a mi nyelvünkre, hogy ez 

mind azt jelenti: legyünk büszkék azokra, akiktől nagyon sokat lehet tanulni. 

 

Először az igazgató bácsik és néni munkáját, életét olvasgattuk. Irénke néni is mesélt nekünk a 

gyermekkori emlékeiből. Majd sorra vettük a tanító- és tanár néniket, bácsikat. 

Nagyon izgalmas volt elképzelni azt a régebbi szegényebb világot, hogy mindent ők készítettek 

el a tanulóknak. Szinte Móra Ferenc író bácsi olvasmányai elevenedtek meg előttünk, amikor 

az életrajzukból részleteket olvastunk fel. Az is eszünkbe jutott, amit Hajdúhadházon a 

református templom karzatán, és a Debreceni Kollégium kiállítótermében láttunk: a régi 

iskolatörténet. Teljesen bele tudtuk képzelni magunkat a régi diákok helyébe, s szinte vágytunk 

arra, hogy egy kicsit úgy tanuljunk. 

 

Igazán élvezzük ezeket a foglalkozásokat, s alig várjuk, hogy beutazhassunk Debrecenbe a 

Tímárház megismerésére. 

 

Hajdúsámson, 2014. február 26.     2. c. szakkörösei 

 

Képmelléklet: 

február 19. 
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február 26. 

 

     

     

   
 

 

Kedves olvasók! A debreceni Tímárházból jelentkezünk! 

 

 

2014. március 5-én délután a szakköri foglalkozásunkon Debrecenbe repített bennünket 

iskolánk fenntartójának sárga színű mesebusza. Itt a régi Tímár utcába sétáltunk be Edina 

nénivel és Irénke nénivel.  

Régen ebben az utcában sorakoztak a tímárok házai, melyekben különböző 

mesterségekkel foglalkoztak az itt lakók.  

Ezeknek a hajdani debreceni polgároknak a leszármazottai nagyon sok érdekes tárgyat 

megőriztek, s a városnak adományozták. Így hozták létre ezt a nagyon tetszetős „Tímárházat”, 

melyben egy-egy szoba egy-egy mesterséget mutat be. 

 

Legelőször az udvar végében levő foglalkoztató terembe mentünk, ahol Laci bácsi és felesége 

Jutka néni fogadott bennünket. Megtudtuk tőlük, hogy itt minden ünnep alkalmával az 

ünnephez kapcsolódó programmal várják a családokat. Ezen kívül csoportok is mehetnek 

játékkészítésre, úgy, ahogy mi mentünk. 

Hutkai Laci bácsival bodzasípot készítettünk. A felesége és Edina néniék is segítettek, hogy 

mindenkinek ép maradjon az ujjacskája. Első művelet a kés használatának a megismerése volt. 

Ezt követte a bodzavessző lehajazása és simára csiszolása. Majd kaptunk egy hosszú, erős 

vaspálcát, amivel kitoltuk a bodza puha belsejét. Most már Laci bácsi következett a kicsi 

fűrészével és éles bicskájával. Nemsokára kezünkben tarthattuk és kipróbálhattuk a jól működő 

bodzasípunkat. Elmondhatatlanul boldogok és izgatottak voltunk, hiszen ilyet még nem 
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készítettünk soha. Nagy örömmel szólaltattuk meg hangszerünket, melyet majd ének- órán is 

fogunk tudni használni. 

 

Ebből a teremből átsétáltunk a kiállító terembe. Itt aztán ámultunk, gyönyörködtünk 

kedvünkre. Andrea néni, a programvezető nagyon érdekes dolgokat mesélt a kiállított 

kerámiákról, csipkékről, perselyekről és a népi iparművészek munkáiról. 

Szerencsénk volt látni diáktársaink pályázati munkáit is, melyeket természetes anyagokból 

készítettek el és mindenki egy mesét jelenített meg valamilyen formában. Ez tetszett nekünk a 

legjobban, és persze mi is szeretnénk jövőre ebbe a pályázatba benevezni. 

 

Zárásként körbejártuk a szappanfőzés, fazekasság, sajtkészítés nemezelés termeit, ahol az ott 

dolgozó iparművészektől megtudhattuk, mit jelentenek ezek a tevékenységek. 

 

Nekünk nagyon tetszett ez a szakköri foglalkozás, s arra szeretnénk minden kedves olvasót 

biztatni, hogy legalább egyszer látogasson el családjával a Tímárházba, Debrecenben a Nagy-

Gál István u. 6. szám alá. 

Szeretettel búcsúzunk a legközelebbi beszámolónkig: 

   

        A 2. c. szakkörösei 

 

 

 

Képmelléklet: 
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Kedves Olvasóink! 

 

A Helytörténeti szakkör a 2014. március 19-i helyi foglalkozásáról ad ízelítőt. 

Ezen a napon itthon maradtunk abból az alkalomból, hogy Piroska János bácsit fogadjuk. 

Előző beszámolóinkból már megismerhették őt azok is, akik eddig még nem találkoztak a 

nevével. Rendszeresen ellátogat hozzánk, hogy bővítse ismereteinket, hiszen ő hagyományőrző 

és hajdúkapitány is. Minden alkalommal elhozza hozzánk az előadásának megfelelő eszközeit 

és ruházatát is. 

A mai foglalkozásunkra a „sámándobot” hozta el. Arról tartott nagyon érdekes előadást, hogy 

kik voltak régen a sámánok. Megtudtuk, hogy varázslók, papok voltak, akik az akkori 

hiedelemnek megfelelően a gyógyítás szerepét töltötték be. Hozzá fordultak tanácsért, a 

betegség megszüntetéséért és még az időjárás jobbra fordulásáért is ő volt hivatott imádkozni. 

Elfoglalta helyét a megfelelő rituális helyen, ahol aztán eleget tett sámáni küldetésének. 

Mind ehhez eszközként használta a tüzet, a sámándobot és a dobverőt. 

Beszélgettünk a dob kinézetéről is. Megpróbáltuk lerajzolni az eszközöket, s leutánozni a sámán 

mozdulatait. 

Énekeltünk is, megidézve az akkori hangulatot, hiszen a gyermekdalok között sok olyat 

tanulunk, melyek a rituálékat tartalmazzák. Többek között ilyen dalok a következők:  

 Gólya, gólya, gilice…. 

 Virágéknál ég a világ… 

Ezen a foglalkozáson mi is meg tudtuk Jancsi bácsit lepni egy jó hírrel. Mégpedig azzal, hogy 

a Tímárházban mi is készítettünk nádsípot, s azt most meg is fújtuk. Így kapcsoltuk össze a két 

szakköri foglalkozást, és most bizonyosodott be számunkra is, hogy minden egyes 

foglalkozással egyre több ismerettel leszünk gazdagabbak. Nagyon jó érzés volt használni a 

saját kezűleg elkészített zeneszerszámunkat. 
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Köszönjük szépen ezt az igen izgalmas foglalkozást, mely folytatódni fog a következő szerdán 

az iskolánk aulájában. 

 

Hajdúsámson, 2014. március 19.     2. c. szakkörösei 

Képmelléklet:  

 

     

     
 

Kedves Olvasóink! 

 

Megérkeztünk iskolánk aulájába, ahol folytatjuk a tevékenységünket. 

 

2014. március 26-át írunk, s nagy érdeklődéssel fogadtuk ismét Piroska János bácsit, hogy 

folytathassa előadássorozatát. Most is, mint minden alkalommal előző tudásunkra építette 

mondanivalóját. Már több olyan múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt Debrecenben, 

illetve Hajdúböszörményben, ahol a honfoglaló őseinkről tanulhattunk meg történelmi 

eseményeket. Ez a foglalkozás szorosan kapcsolódik az előzetes ismereteinkhez. 

 

Most elmeséljük, hogy mit kell tudni mindenkinek az aulánk díszítéséről: 

 

Herczeg Csaba tanár bácsi, a hajdani kerámia tanszak oktatója tíz évvel ezelőtt felkeresett 

egy fafaragó művész ismerősét. Ő volt Galánfi András, a népművészet mestere.  

Azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy az aulánk akusztikájának javítása céljából vállalja el a 

díszítő munkát. A felkérést örömmel fogadta a művész úr, aki egy nagyon híres 

szobrászművész barátjával, Mátl Péterrel el is kezdte a tervező munkát.  

Így jött létre 2004-ben a Huszka Jenő „Turán ornamentika” című könyv alapján ez a 

mindenki elismerését és tetszését kiváltó alkotás. 

Úgy érezte a két művész bácsi, hogy a honfoglalás kultúrája része a népművészetnek.  

Ezt az alkotást két és fél hónap alatt készítették el napi tizenkét órákat dolgozva. Az ajtókat is 

bevonták, hogy a falakat díszítő motívumok folytatásaként emeljék a terem ünnepélyességét. 

 

A dombormű életfa, a honfoglaló hét törzs szimbólumaival, ősmagyar motívumokkal 

díszített hatalmas fafaragvány. A két ló, mint kapubálvány őrzi középen a fény felé növő, életet 

jelképező életfát, melynek közepén a szabadság szimbólumaként egy páva teljesedik ki. 
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Mellette a hét törzset jelképezve jelennek meg a táblaképek, amelyek számunkra azt az üzenetet 

közvetítik, hogy kultúrát csak közösséggel lehet teremteni. 

 

„Azt a nyelvet és kultúrát, melyet kis időre elődeinktől kaptunk, új fénnyel gazdagítva, 

maradéktalanul át kell adnunk utódainknak.” 

      Kosztolányi Dezső 

Ezt az üzenetet a mi tanítóink komolyan veszik, így lehetünk mi hétről-hétre érdekesebbnél-

érdekesebb szakköri foglakozások résztvevői és befogadói. 

 

A dombormű hatalmas. Méretei: 10 m széles 

          12 m magas 

          80 m szalagdísz az oldalfalakra 

     Hársfából faragták, mert az könnyen megmunkálható. 

     Kézi fafaragású dombormű, egyedi kivitelezésben. 

 

Reméljük, hogy olvasóink ismereteit is sikerült bővítenünk, s legközelebb már úgy látogatnak 

be az aulánkba, hogy ismerősként néznek a fafaragásra. 

 

Hajdúsámson, 2014. március 26.     2. c. szakkörösei 

 

 

Képmelléklet: 

 

 

       

        
 

Kedves olvasóink! 

Az április 2-i szakköri foglalkozásunkon egy kis természetgyógyászattal ismerkedtünk 

meg. 

 

 

Most a helyi múzeumunkba látogattunk el Edina nénivel, ahol Dobosné Hajdu Ancsa néni várt 

bennünket nagy szeretettel. 
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Dédanyáink orvoslásába, egészségmegőrzésébe pillanthattunk be ezen az izgalmas délutánon. 

Már előkészített asztallal vártak bennünket. Volt ott bodzavirág, kamilla, menta, csalánlevél és 

gyermekláncfű. 

Először Ancsa néni mindegyikről mesélt nekünk, hogy mire való, régen hogyan gyógyítottak 

vele dédszüleink, s azok ősei. Így megtudtuk, hogy a : 

 

 Bodza virága kiválóan alkalmas teának, s nagyon ízletes szörpöt lehet belőle készíteni. 

Jól gyógyítja a meghűlést, s rengeteg vitamint tartalmaz, mely, erősíti a szervezetünket. 

Sötétkék színű bogyójából pedig finom dzsem főzhető, melyet köhögés csillapítására 

lehet alkalmazni. 

 Kamilla virága is nagyon ismert. Orvosi székfűnek, Szent-István pipitérnek, 

anyafűnek,…. is hívják. Májustól augusztusig délidőben kell gyűjteni a virágját. 

Mindenre jó gyógynövény, amely különösen kisgyermekek számára javasolt. 

Bármilyen betegség, mindenekelőtt hasfájások és görcsök esetén kamillateát ajánlatos 

itatni a gyermekekkel. A kamillás fürdők és lemosások is nagyon nyugtatóak és 

hatásosak mindenkinek. Sőt még hajápoláshoz is használhatjuk, főleg, ha szőke a 

hajunk. 

 A menta egyik legfontosabb hatása, hogy élénkít, ezáltal frissítő hatással van a 

szervezetünkre. Főleg nyáron érdemes kihasználni a menta frissítő hatását. A menta az 

emésztésünknek is nagyon jót tesz. Nem csak javítja az emésztésünket, hanem 

elmulasztja a has puffadást, de hányinger ellen is érdemes kipróbálni. A mentából 

készült főzet állítólag még az epegyulladás kezelésében is segítségünkre lehet. Nem 

szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a menta az egyik olyan fűszer, amely az egyik 

legjobb gyógyszere a különféle légúti megbetegedéseknek.  

 A csalánlevélből készült tea feloldja az anyagcseréből származó salakanyagokat, 

eltávolítja a szervezetből a mérgeket. A vesét fokozottabb vízkiválasztásra készteti. 

Tisztítja a vizeletkiválasztó rendszert és fokozza a szervezet védekezőképességét. A 

vesekő- és hólyagkő képződésre hajlamosaknak különösen ajánlott rendszeresen 

fogyasztani csalánteát, mert segítségével a homok még időben kiválasztódik. Tisztító 

hatása érvényesül gyomor- és bélhurut esetén is. Teája élénkítő hatású, sok vitamint és 

ásványi anyagot (pl. vasat) tartalmaz. A csalántea ajánlott napi mennyisége 3-5 

csészényi (1,5 dl) (8-12g). A tea folyamatosan akár fél évig is fogyasztható, de az 

ajánlott napi mennyiséget nem szabad túllépni. Minden része gyógyító hatású. Egy 

évben két alkalommal érdemes teakúrát tenni: Egyszer tavasszal egy négyhetes kúrát, 

amikor a friss hajtások megjelennek, és egy őszit, amikor a kaszálás után mindenütt új 

hajtások bújnak elő. 

 Gyermekláncfű, közismert néven: pongyola pitypang. Az egész növény gyógyító 

hatású. Használható cukorbetegség javítására, máj- és epeműködés szabályozására. 

Ismert a vértisztító, emésztést elősegítő, izzasztó és vizelethajtó, valamint élénkítő 

hatása is. A virágából pitypangszirup, azaz méz főzhető. Kiválóan alkalmas arra, hogy 

egész télen elkerüljön bennünket a megfázás. 
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Az ismertető után ízletes teákat készítettünk az előre kirakott gyógynövényekből. Mindenki 

kedvére, sorra kóstolgathatta a gyógyteákat, s választottunk kinek, melyik ízlett a legjobban. 

Majd leültünk és a szakköri füzetünkbe vázlatot is írtunk, hogy sokáig emlékezhessünk erre a 

foglalkozásra. 

Ancsa nénitől még rövid leírásokat, ismertetőket is kaptunk, amiket beragasztottunk a 

füzetünkbe. 

Úgy érezzük, hogy ez a szakköri délutánunk is nagyon élvezetes, tanulságos és kellemes volt, 

melyet most is szeretnénk megköszönni állandó segítőnknek? Ancsa néninek. 

Reméljük, olvasóink is kedvet kaptak a gyógynövények használatához, s nem hagyjuk 

feledésbe merülni dédanyáink hasznos receptjeit. 

Hajdúsámson, 2014. Április 2.     2. c. szakkörösei 

Képmelléklet: 
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Kedves Olvasóink! 

Ebből az újságcikkből mindenki megtudhatja, hogy április 9-én mivel folytattuk 

szakköri tevékenységünket. 

 

A mai napon elsétáltunk a Kút u. 20. számú házhoz, ahol egy iskolatársunk édesapja várt 

bennünket. Ő Bota János műgyűjtő, akit már a tavalyi tanévben megismertünk. Akkor az 

állatait, kertjét néztük meg. 

Most azt az értékes kiállítást mutatta be nekünk, melyet szinte az ország minden 

területéről gyűjtött össze.  

Az előtérben a régi földművelő eszközöket láthattuk, melyek közül sajnos mi csak néhányat 

ismertünk fel. Ezek voltak a fagereblye, a favilla. Majd tovább haladva a földműveléshez 

nélkülözhetetlen segítőtárs, a ló szerszámait pillantottuk meg. Itt aztán a nyeregtől a zaboláig 

minden volt, ami persze a fiúkat érdekelte jobban.  

Tovább haladva a lányok is találtak kedvükre való szép régiségeket, a festett köcsögöket, fali- 

és használati tányérokat, cserépedényeket.  

 

Beérkezve egy kis pici helyiségbe elénk tárult Jancsi bácsi felmérhetetlenül gazdag 

gyűjteménye. Mindjárt a régi konyhaszekrénnyel folytattuk, melyben az akkori divat és 

szegénységnek megfelelő berendezésben gyönyörködhettünk.  

Mellette több polcnyi szerszám. Érdekesebbnél-érdekesebbek. Mérlegek, súlyok, üvegek, 

konyhai eszközök. 

Egy régi asztalon aztán felfedeztük az iskolatörténet egy szeletét is. Van tintásüveg tintával, 

hozzá lúdtoll. Régi tanítói segédkönyv, melynek címe: „Készülés a tanításra”. Bizonyítványok 

dédanyáink korából, melyben olvashattuk Szöőr Antal igazgató bácsi nevét is. Különböző 

újságcikkek árulkodnak arról, hogy milyen kiemelkedő munka folyt az iskolában már abban az 

időben is. 

 

Régi pénzeket is gyűjtött Jancsi bácsi. Ezeket nagy érdeklődéssel nézegettük és hasonlítgattuk 

össze a mai pénzeinkkel. 

Tovább szemlélődve ebben a parányi kis „Múzeumban” a fűrészek és csákányok mellett 

szőlőművelő szerszámokat és permetezőgépet láttunk. Volt ott fejőszék, gyalu, vasutas öltözet, 

régi férfi télikabát kucsmával, csizmával. 

Nagyon aranyosan, s szeretettel beszél a gyűjteményéről, melyet szeretne egy igazi, méltó 

helyen látni. Mi szívesen segítünk ebben Jancsi bácsinak azzal, hogy megismertetjük értékes 

gyűjteményét az olvasóinkkal. 

Titkon abban reménykedünk, hogy lesz városunknak egy igazi „Falumúzeuma”, s lesznek olyan 

olvasóink, akik segíteni tudnak álmaink megvalósulásában.  

Addig is szorgalmasan, s lelkesen végezzük helytörténeti tevékenységünket, s igyekszünk 

mindenről beszámolni. 

 

Hajdúsámson, 2014. április 9.      2. c. szakkörösei 
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Képmelléklet: 

     

                      

                      
                                    

 

Kedves olvasóink! 

 

Április 16-án dédanyáink nyomában jártunk. 

 

Edina néni segítségével tettünk egy képzeletbeli időutazást. Először felidéztük a korábbi 

múzeumpedagógiai óráinkat, ahol már megismerkedhettünk a régi konyhák felszerelésével. Ott 

láthattuk, hogy bizony senkinek a konyhájából, vagy kis nyári házából, vagy az udvarról nem 

hiányozhatott a kemence. Akkor az a megélhetést biztosította, ma pedig szórakozásból rakatják 

az emberek, hogy nyári hétvégeken süthessenek egy-egy finom eredeti magyaros ételt, avagy 

kenyeret.  

Felidéztük azt is, amit Debrecenben, a Tímárházban láttunk. A kinti kemence formáját, azt, 

ahogy tüzet gyújtanak benne. Hova rakják a megkelt tésztát, hogy aztán finom, ropogós kenyér 

legyen belőle.  

 

No, ezt a régi munkát mi is meg akartuk ismerni, ezért ezen a szakköri foglalkozáson Edina 

néni először egy kis elméleti ismertetőt tartott számunkra, melyből megismertünk minden olyan 

fontos információt, mely a kenyérsütéshez szükséges. 

 

Az első dolgunk, hogy  a sütés előtt 1-2 nappal készítsünk egy adag kovászt a kenyérnek.  

Kovász vagy elő tészta 3 db 1 kg-os kenyérhez: 

60 dkg liszt 

1 dkg élesztő 

kb.3 dl kéz meleg víz 
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A hozzávalókat alaposan összekeverjük, kidagasztjuk, majd meleg helyen legalább 24 órát 

letakarva kelesztjük, érleljük. 

 

A kenyér további hozzávalói 3 db 1 kg-os kenyérhez: 

az előzőekben leírt kovász 

1, 5 kg liszt  

3 dkg élesztő 

kb. 8-9 dl kéz meleg víz 

3 csapott evőkanál só 

Ez az alaprecept.  

A kemence felfűtése az első feladat. Úgy jó, ha 2-3 órát előzőleg fűtjük. Egyenletesen kell, 

hogy a hő mindenütt egyformán érje. Közben el kell kezdeni a kenyér dagasztását, kelesztését 

is. Majd a felfűtés után a parazsat kihúzgáljuk. Egy vizes seprővel kitakarítjuk a kemence alját. 

Legalább 5 percet szellőztetjük. 

Ha minden rendben van, kezdődhet a bevetés.  

 

Mi ezt a műveletet kicsiben végeztük el és igazán ízletes kis cipókat sikerült sütnünk. Mindenki 

jóízűen megette a felét, majd a másik felét hazavitte a családnak. 

Nagyon jól éreztük magunkat, s várjuk a következő izgalmas foglalkozásunkat. 

 

 

Hajdúsámson, 2014. április 16.    2. c. szakkörösei  

 

 

 

Képmelléklet: 
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Április 23-i foglalkozásunk 

 

A hamulúg készítésének és a házi szappan főzésének a rejtelmei. 

 

Most Irénke néni vitt el bennünket képzeletben nagyanyáink világába, ahol nagyon sok mindent 

saját kezűleg készítettek el az emberek. 

 

Mivel Irénke néni fával tüzel odahaza, így hozott nekünk hamut, hogy hamulúgot tudjunk 

készíteni. 

Kiszitáltuk belőle az apróbb elszenesedett fadarabokat, majd a fahamura ráöntöttünk egy 

fazéknyi vizet, alaposan megkevergettük, majd néhány napra magára hagytuk.   

A szakköri foglalkozáson megnéztük, hogy e pár nap alatt mi lett a hamuból. Első pillantásra 

semmi nem látszott rajta, nem volt különleges szaga, azonban a tapintása síkos, csúszós lett. A 

fahamus víz időközben hamulúggá változott át, amit a háztartásban mosogatáshoz, mosáshoz 

és takarításhoz tudunk használni. 

 

Mi is kérdezgettük a nagyszüleinket, dédi mamánkat, hogy ők hogy csinálták a szappant. Amit 

elmeséltek, azt az interneten való kutatásaink során is megtaláltuk. Ki így, ki úgy mesélte a 

saját történetét, ezért most szeretnénk megosztani minden kedves olvasónkkal egy igazi régi 

történetet a hajdani időkről:  
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Íme: 

 

„A hajdani szappanfőzésről faggattam a mamit minap. Ő nagy örömmel mesélt erről, teljesen 

felelevenedtek a régi emlékek:  

Nehezen lehetett mosószerhez jutni, no meg, hogy semmi se menjen veszendőbe. 

Disznótorkor mindenféle zsiradékdarabokat, nyesedékeket, csontdarabkákat, potyadékokat, 

bélzsiradékot összegyűjtöttek, ez volt az egyik adaléka a szappanfőzésnek. Megfelelő 

arányban vízzel elegyítették, amit vödrökben a Bánya-tóból (Székesfehérvár, Öreghegy 

szívében található) hordtak. Végül pedig a boltban beszerezhető jégszódával vegyítették. A 

jégszóda egy igen erős maróhatású szer (beadagolt csontdarabkákat is szétoldotta), vöröses 

színű, olajszerű anyag, amit üvegekben árusítottak. (Biztonságos helyre kellett tenni! 

Gyerekektől elzárni.       

 

 

 

   

 

 

 Nagy üstben, katlanban kezdődött a főzés. Vigyázni kellett, hogy csak 

lassan, egyenletesen tüzeljenek az edény alatt. Állandó, kitartó kevergetés következett. Nagyon 

szép, de veszélyes munka volt ez. Magas hőfokon fortyogott az elegy, nagyon habzott és 

figyelni kellett, hogy ki ne fusson. Lassan-lassan aztán elfőtt a habja és a lúg feldobta. Kezdett 

a kotyvalék tetején kicsapódni a szappan, amit fakanállal simogattak, hogy teljesen elkészüljön. 

A szennyeződés pedig leült az edény aljára. Vasmerőkanállal kezdték leszedni a tetejéről a 

várva-várt szappant, edényekbe, dobozokba merték. Pár óra alatt megaludt, megdermedt. 

Kiöntötték az edényekből és darabolták. Padláson tárolták. Nagy ”kincsnek” számított. A 

komaasszony volt a segítség, ő nagyon értett ehhez a munkához. 

Tisztálkodásra, de főleg mosásra használták.” 

Ez a folyamat nagyon érdekelt bennünket, így Ancsa néni megígérte, hogy legközelebb már 

meg is főzzük a saját szappanunkat. Most, ezen a foglalkozáson már erre nem volt időnk, de az 

elkészített hamulúg is nagy élmény volt számunkra. 

 

Minden ilyen foglalkozáson egy-egy óriási élménnyel leszünk gazdagabbak és egyre jobban 

örülünk annak, hogy Helytörténeti szakkörösök lehetünk. 

 

Hajdúsámson, 2014. április 23.     2. c. szakkörösei  
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Képmelléklet: 

 

    

            

   
 

 

Kedves Olvasóink! 

 

Április 30-án elfoglaltuk a helyi „Földvárat” 

 

Mint már azt nagyon sok alkalommal tettük, most is Piroska János bácsival töltöttük el a 

szakköri foglalkozásunkat. Van ugyanis Hajdúsámsonnak egy nagyon értékes lelete, mely a 

Liszt Ferenc utca végében kezdődik, és nagymamáink, meg szüleink gyermekkorukban oda 

jártak ki szánkózni. Ezt a helyet nevezik: „Földvárnak”. 

Mi is ez az építmény? Először erről hallottuk a következőket Jancsi bácsitól: 

A földvár az őskortól a középkorig használt erődítménytípus. 

A földvár földsáncokkal védett hely (általában település). Szerkezetét tekintve lehet vonalas 

vagy zárt is. A földvárak olyan korokban épültek, amelyekről kevés írott forrással 

rendelkezünk, ezért igen nagy a régészeti jelentőségük. Sokszor eredetileg fából vagy fából és 

földből készült erődítményeket is illetnek ezzel az elnevezéssel. 

Hazánkban az Árpád-korig használták ezt az erődítési formát. A 10–11.században például 

rekeszes vagy rácsos faszerkezettel erősítették a földvárakat. A tatárjárás tette világossá, hogy 

a kor színvonalán már csak a kővárak nyújtanak megfelelő védelmet. Alkalmi építmények 

azonban később is előfordultak, mint például az esztergomi Sípoló-hegyerődje. 

A legtöbb földvár az előttünk itt élő népektől származik. Egy 2003-ban lezárult felmérés szerint 

a mai Magyarország területén 373 őskori földvár lelhető fel. Ebből egy itt Hajdúsámsonban, 

melyre igazán büszkék lehetünk! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90skor
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Telep%C3%BCl%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9g%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/10._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/11._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADpol%C3%B3-hegy
http://hu.wikipedia.org/wiki/2003
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Az elméleti rész után mindenki megkapta a maga fegyverét. Pl: pajzsokat, dárdákat, kardokat, 

bárdot, buzogányt, szuronyt, zászlókat, stb. osztott ki nekünk Jancsi bácsi és Irénke nénivel, 

meg Edina nénivel együtt elindultunk meghódítani a „várunkat”. Szabályos csatarendbe 

álltunk, felvonultunk a domboldalon és megrohamoztuk a képzeletbeli védőket.  Majd fordult 

a szerepjáték és mi lettünk a védők. A második jelenetben beálltunk úgy, ahogy akkor volt a 

csatasor és megvédtük a várat a betolakodóktól. 

Ezt követően rácsodálkoztunk arra, hogy ebből a magasságból minden irányba be lehet látni a 

kis városunkat. Megértettük, hogy az akkori időben milyen nagy haszna volt egy ilyen 

erődítménynek, és milyen jól fel tudtak készülni a védekezésre. Egészen a tatárjárásig nagy 

haszna volt ennek az építkezésnek. 

 

Nagyon szeretnénk, ha a Helytörténeti szakkör ezen beszámolója olyan kedves olvasókat 

is megtalálna, akik segítségünkre lennének ennek az értékes kincsnek a megmentésében! 

Legyen más is a vendégünk, szívesen elkalauzolunk mindenkit ide, hogy olyan élményben 

legyen része, mint nekünk. Köszönjük Jancsi bácsi! 

 

Hajdúsámson, 2014. április 30.     2. c. szakkörösei 

 

 

Képmelléklet: 
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Kedves Olvasóink! 

Május 14-én a helyi múzeumban egy érdekes kézműves foglalkozáson voltunk. 

 

Ancsa néni meghívott bennünket, hogy bővíthessük ismereteinket folklórkincseink terén is. 

Vendége volt Pintér Beáta selyemfestő, aki megmutatta nekünk, hogy miből és hogy készíti a 

csodálatos munkáit.  

 

Először a selyemhernyó tenyésztésről esett szó. 

 

A selyemhernyó-tenyésztés és a hernyóselyem feldolgozás Kínában több mint 4500 éves 

múlttal rendelkezik. Évezredekig a kínai nép kiváltsága volt. Halálbüntetéssel sújtották azt, aki 

ki akarta csempészni a hernyóselyem titkát az országból. Végül i.e. 200 körül kínai telepesek 

vitték Koreába, ahonnan később Japánba is átterjedt. Ezután már nem lehetett megállítani a 

terjedését. 

 

Európába 551-ben indult meg a tenyésztés és gyorsan felvirágzott. A selyemszövés és festés 

hatalmas iparággá lett. Európa egész területén nem tudott elterjedni, mert csak ott alkalmazható, 

ahol az eperfák meg tudnak élni. 

 

Magyarországra 1680 körül került Olaszországból, Passardi János Péter által. Főleg az ország 

déli részén terjedt el. Széchenyi István és Kossuth Lajos támogatta és népszerűsítette. Széchenyi 

"A selyemrül" címmel könyvet is írt róla. A XIX. század vége felé virágzott fel igazán, Bezerédi 

Pál miniszteri tanácsos munkássága következtében. Selyemiparunk az 1. világháború előtt a 3. 

helyen állt Európában, majd a háború után hanyatlásnak indult. A XX. század közepétől ismét 

fejlődés következett, de a 60-as évek végétől, a szintetikus anyagok (műselyem) megjelenésével 

a hernyóselyem jelentősége egyre csökkent, majd végül teljesen megszűnt a tenyésztés. 

 

1991-92 között Hódmezővásárhelyen az Állattenyésztési Főiskola próbálkozott a 

selyemhernyó-tenyésztés újbóli beindításával, de sajnos nem sikerült. 

 

Majd Bea néni megmutatta nekünk, hogy kell a selyemre festeni, és milyen ecset, meg festék 

szükséges hozzá. Nagyon érdekes volt, ahogy a festék futott az anyagon, s mégis megmaradt 

az előrajzolt formában. 

 

Ezt követően mi is kézműveskedtünk egy kicsit. Textilcsíkra textilfestékkel különböző mintájú 

nyomdával mintasort terveztünk. Megszárítottuk, majd odahaza vasalóval a fonákán meg 

fogjuk vasalni, hogy a minta ne vesszen el. 

Mindenki nagyon élvezte ezt a foglalkozást. Reméljük, hogy jövőre a selyemfestést is 

kipróbálhatjuk majd. 

 

Hajdúsámson, 2014. május 14.      2. c. szakkörösei 
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Képmelléklet: 

 

     

     

     

 
 

Kedves Olvasóink! 

 

 

Elérkezett a tanév utolsó múzeumpedagógiai órája, mely Hajdúhadházon volt. 

 

Már alig vártuk, hogy a kedvenc sárga buszunk begördüljön értünk az iskola udvarára! Nagy 

izgalommal ültünk fel, hiszen tudtuk, hogy a Földi János Múzeumban csak érdekes dolog 

történhet velünk. 

 

Várt ránk Marika néni, az intézmény igazgatónője, aki a régi kedvességével vezetett fel 

bennünket a már jól ismert foglalkoztató terembe. Ott is vártak ránk. Mégpedig egy olyan 

művész néni, aki gyertyaöntéssel és egyéb érdekes népművészeti alkotásokkal foglalkozik. 

Alexandra néni a Hajdú Baranta Egyesülettől jött nekünk előadást és foglalkozást tartani.  

 

Először azzal ismertetett meg bennünket, hogy a Hajdúságban milyen természetes anyagokat 

használtak a háztartásban, a főzésnél, a mosásnál és a világításnál. Kicsit beszélt az akkori 

emberek öltözködéséről, népviseletéről és munkájáról is.  

Nekünk ez már ismerősként csengett a fülünkben, hiszen az egész éves foglalkozásaink során 

nagyon sok ismeretre tettünk szert. 
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No, most következett az izgalmas foglalkozás! A gyertyaöntés. 

Alexandra néni feltette a zsiradékot melegedni, majd két edény hideg vizet tett melléjük. 

Megmutatta a munka folyamatát és következtünk mi: 

 felkötöttük a kanócot egy pálcikára, 

 szépen sorba álltunk, 

 egymás után belemártottuk a forró masszába a zsineget,  

 majd gyorsan a hideg vízbe tettük, 

 ezt ismételtük, míg gyertyánk nem lett. 

 

Mindenkinek sikerült ezen a foglalkozáson egy érdekes kis gyertyát önteni, de még sokat kell 

gyakoroljuk, hogy igazi alkotás legyen belőle. 

 

Nagyon szépen köszönjük a Múzeumoknak, az ott dolgozó Múzeumpedagógusoknak, Dobosné 

Hajdu Ancsa néninek, Tarné Hajdú Judit néninek, Szathmáry Józsi bácsinak, Piroska János 

bácsinak és tanítóinknak az egész éves érdekesebbnél érdekesebb foglalkozásokat! Reméljük, 

hogy a jövő tanévben is lesz részünk benne! 

 

Hajdúsámson, 2014. május 21.     2. c. szakkörösei  

 

 

Képmelléklet: 
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Júniusi foglalkozásunkon, mely ráadás volt, a helyi múzeumban voltunk, s ujjbábokat 

készítettünk a nagymamák segítségével és Ancsa néni vezetésével. Ezt az érdekes kézműves 

tevékenységet jutalomból kaptuk, hiszen egész esztendőben nagyon nagy szorgalommal és 

érdeklődéssel, s jó magaviselettel dolgoztunk. Köszönjük szépen a lehetőséget, és azt, hogy a 

tanulást ilyen élvezetessé tették számunkra a tanítóink, és Ancsa néni! 

 

Hajdúsámson, június 11.     2. c. szakkörösei 

 

 

Képanyag: 
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Kedves Olvasóink! 

A 3. c. megkezdte a 2014-es tanév szakköri foglalkozásait, melyekről igyekszünk 

rendszeres tudósítást adni a nagyérdemű olvasóinknak. 

 

Ebben a félévben a hajdúsámsoni veskóczi Budaházy famíliával fogunk megismerkedni. 

Biztosan emlékeznek még néhányan a dédszüleink közül, hogy élt itt néhány nemesi család, 

akik a falu életének irányításából sokrétűen kivették a részüket. Nos, a Budaházy család 

mindenből oroszlánrészt vállalt. 

Nagyon érdekes ez a família, hiszen azon mai nap is élő 12 Árpád kori Ung megyei családok 

egyike, melynek eredete felnyúlik a honfoglalás korába, s ott a mondák ködébe vész. 

Emlékeznek a felnőttek és nagydiákok a hét vezérre, akik a magyarok őseit vezették be a 

Kárpát-medencébe a Vereckei-hágón keresztül? Alattuk szolgált egy Buda nevű kapitány, aki 

az első őse volt ennek a családnak. A kutatások egészen az 1200-as évekre vezetnek vissza, s 

napjainkban is folytathatóak.  

Irénke néni olyan szerencsés, hogy minden adat a birtokában van, hiszen ő is Budaházy 

leszármazott. Így testvérével, Jóska bácsival, aki rendszeresen eljön a szakköri 

foglalkozásainkra, elmesélik nekünk szépen apránként a család történetének lényegét.  

Az elmúlt két foglalkozáson az alábbiakat ismerhettük meg:  

 A veskóczi Budaházy családok az 1710-es évektől fogva Hajdúsámsonban letelepedett 

és itt élő nemes emberek voltak. Az első őse a sámsoni ágnak veskóczi Budaházy 
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Zsigmond és felesége hadházi Balku Anna volt. Zsigmond II. Rákóczi Ferenc 

szabadságharcában, mint lovaskapitány harcolt végig. 

 A házaspár fia veskóczi Budaházy Dániel /1717-1781/ lett az ősapja a hajdúsámsoni 

ágnak. Felesége parlagi Parlaghy Julianna, aki leánya volt annak a Parlaghy családnak, 

akik Dombostanya-Debrecen határában lévő Úrdombon éltek, s az egész terület 

birtokosai voltak. Ezen a helyen ma Parlag falu templomának romjai láthatóak. 

 Itt élt dr. Budaházy Béla genealógus-levéltáros, aki unokatestvérével, dr. Budaházy 

Menyhérttel együtt szorgos munkával összeállította a kezdetektől a családi krónikát. Ezt 

a munkát folytatta Irénke néni és Jóska bácsi, hogy a ma élő leszármazottak is ismerjék 

meg őseiket, múltjukat, és a nagy nemzetség életét ne feledje el az utókor sem. /Az ő 

munkájukat segítették a rokonok is./ 

 A Budaházy családok az 1750-es évektől nagyon sokféle adománnyal támogatták a falu 

fejlődését. Az iskola működését segítették, az egyháznak harangot adományoztak. Ez a 

harang tiszta csengésű D-hanggal még ma is szól. Szőlőföld parcellákat osztottak és a 

tovább bővült kertekkel együtt kialakult Sámsonkert az 1820-as években.  1844-ben 

Budaházy Imre /Irénke néniék ük nagyapja/ 56 pontból álló törvénycikket ad ki a 

kertekre vonatkozóan, és ő volt a református egyház főgondnoka is. 

 A Budaházyak nagy hazafiak is voltak, hiszen az 1848-as márciusi forradalomban 

három nemzetőr csapattal vettek részt. Sokat foglalkoztak a lakosság kulturálódásával, 

tanulásával. Olvasókört alapítottak, melynek Budaházy Gyula volt a vezetője. Ő az, aki 

iskolánk első igazgatójának, Szöőr Gyula bácsinak az apósa. Tehát, igazgató bácsi 

felesége Budaházy Anna volt. 

 Az itteni családok az egyház életéből is kivették a részüket, adományokat is adtak, 

melyek a mai napig megvannak a református templomunkban. 

Megnézegettük a régi fotókat is. Számunkra nagyon érdekes ruhákban jártak, s nagyon elegáns 

komoly embereknek láttuk őket. 

Az is tetszett nekünk, hogy a Budaházy nemzetségi találkozót meg tudtuk nézni az interaktív 

táblánkon, mert Edina néni kivetítette az internetről. Csak be kell írni a keresőbe, hogy: 

Budaházy találkozó 2014. június 7.” és már láthatjuk a fotókat, olvashatjuk a róluk szóló 

cikkeket.  

Ez még csak a kezdet. Egész félévben nagyon érdekes programok várnak ránk, így biztosan sok 

érdekességgel gazdagodva zárhatjuk majd a szakköri tevékenységünket. 

Hajdúsámson, 2014. szeptember 10.     a 3. c. szakkörösei 
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Képanyag: 

szeptember 3. 

 

     

   

    
 

szeptember 10. 
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Kedves olvasóink! 

Sétáljanak el velünk a Hajdúsámson, Jókai úti felszámolt temető DNy-i sarkához, ahol a 

„Kegyeleti Sírkert” található. 

Szeptember 17-én Szathmáry Józsi bácsi tartott nekünk szakköri foglalkozást. Irénke néni és 

Edina néni is ott voltak, s segítettek. Rövid sétával értük el a sírkertet, ahol már várt ránk Józsi 

bácsi. Azért Ő, mert az egyik hajdúsámsoni Budaházy család ükunokája a mi tanító néninkkel 

együtt. Így tehát tőle nagyon sok érdekességet tudhattunk meg ezen a gyönyörű napsütéses 

szeptemberi napon. 

Élt nagyon régen, az 1700-as években egy híres és jómódú Budaházy Zsigmond nevű ős, aki 

áttelepült Hajdúsámsonba, s házasságot kötött Hadházi Balku Annával. Született két 

gyermekük: Dániel és Anna. 

Dániel apja örökébe lépve megalapította a hajdúsámsoni ágat, s hat gyermekkel ajándékozta 

meg a falut. Mind a hat gyermek derék, módos, sokat tanult, művelt fővé cseperedett. Belőlük 

kerültek ki a falu első emberei, az iskolák támogatói, az egyház főgondnokai, presbiterei, s vitéz 

katonái. Szerveztek ők az 1848-as szabadságharcba menő egységet is s nagyon sok katonát 

adtak a haza megvédésére. Foglalkoztak a felnőtt nemzedék taníttatásával, munka utáni 

művelésével, így „Olvasókört” is szerveztek. Pénzt és területet biztosítottak az iskola 

építéséhez, majd fenntartásához. Sámsonkertben szőlőskertet telepítettek, hogy legyen 

megélhetése a gazdáknak, majd szeszgyárat üzemeltettek. 

Így érthető, hogy nagyra becsült nemesi családjaink számára méltó nyughelyet állítatott az 

egyház Józsi bácsi és Irénke néni szorgalmazására, írásbeli kérelmezésére. 

Hogy is néz ki ez a temető?  

A név szerint ismertek részére közös főoszlop kapott elhelyezést. Az emlékoszlop oldalaira 

vannak rögzítve a névtáblák. Az utókor számára ide lett felírva Kiss János ref. lelkész neve, 

aki több mint 40 évig szolgálta a gyülekezetet. Felesége Kiss Jánosné Vadnai Julianna, aki 

az iskolánkban nagyon híres, szeretett tanárnő volt. 

Ezzel az emlékoszloppal szemben lettek felállítva a veskóczi Budaházy családok márvány és 

gránitból készült síremlékei, szám szerint tíz darab. Régen ezek a síremlékek fent a domb 

tetején voltak É-D irányban elhelyezve. 

Mivel ez a földterület is Budaházy bírtok volt, ezért az újratemetés után is saját földjükben 

nyugodhatnak, Lovász Krisztián református lelkipásztor jóindulatú segítségének köszönhetően. 

A sírkövek előtt állva és hallgatva Józsi bácsi előadását szépen lassan megértettük, hogy is 

tevődik össze egy ilyen nagycsalád. Ki is az az ősapa? Ki, kinek a leszármazottja? Miért van 

más név is a Budaházyak között, mit jelent a leányági leszármazás. Minden sírkőhöz odaálltunk, 

s eljátszottuk, hogy mi vagyunk ŐK. Roppant élveztük, s biztos nem fogjuk elfelejteni ezt az 

érdekes foglalkozást, a hallottakat. 

Hazaérve még sokáig beszéltünk is erről, s Irénke néni elárulta, hogy mi is fogunk családfát 

készíteni. Alig vártuk már ezt az óránkat! 
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Először is a nagy csodatáblánkon megnéztünk néhány érdekes családfa-rajzot. Megvizsgáltuk 

a nagy mesemondónk fáját, Benedek Elek családját nézegettük. Majd többféle formával 

ismerkedtünk, végül a Budaházy nemzettség nagyalakú családfa-rajzát tanulmányoztuk. 

Mikor már igazán értettük, hogy mi a dolgunk, kaptunk két rajzot, melyre a saját 

családtagjainkat írhatjuk fel. Feladatunk nem egyszerű, de izgalommal tölt el bennünket, hogy 

megismerjük leszármazásunkat.   

Tehát: 

 Saját magunkkal kell kezdeni,  

 majd a szüleink /2 fő/,  

 nagyszüleink /4 fő/,  

 dédszüleink /8 fő/, 

  ük szüleink /16 fő/. 

 S aki ismeri a szép szülei valamelyikét, nyugodtan beírhatja. 

Ugye érdekes és izgalmas dolgokban van részünk? Aki velünk együtt akar szórakozva tanulni, 

kövesse híreinket. Legközelebb a református egyházból jelentkezünk. 

Hajdúsámson, 2014. szeptember 17.     3. c. szakkörösei 

 

Képanyag: 

szeptember 17. 
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szeptember 24. 
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Kedves olvasóink! 

Ígéretünkhöz híven jelentkezünk a református egyházból. 

Az októberi foglalkozásunk megtartására felkértük Lovász Krisztián református 

lelkipásztorunkat, aki nagyon nagy szeretettel várt bennünket Isten házában.  

Megilletődve vonultunk be, foglaltunk helyet, hogy meghallgassuk a templomunkról szóló 

ismertetőt. Így tudtuk meg, hogy az építmény 47m magas, s 1837-ben épült. Fent a toronyban 

4 harang található: egy lélekharang, egy bűnbánati harang, egy kis- és egy nagy harang. A két 

utóbbit a Budaházy família ajándékozta az egyháznak más kegyeleti tárgyakkal együtt. 

A kisebb harang 1775-ből származik, s Budaházy Dániel neve olvasható rajta. 

/Pro Eklesia Samsoniensi ex Beuevoleutia Joannis Balog a Pociori, ex Industria Perill. Dui 

Danielis Budaházy Judex Primaris Joanne Bíró./ Így olvasható a latin felírás a harang alsó 

részén. Ez a harang szép tiszta csengésű D-hanggal 1807-ig szolgált, s ma is használatos. 

A nagyobb harang az úrnak 1937. esztendejében készült Budaházy Gábor és Magyar István 

kegyes hagyományozók és a többi elhalt hittestvér emlékezetére. Szintén használatos ez a 

harang is a mai napig. 

Részletesen elmesélte Krisztián bácsi a templombelső funkcióit is, majd azt tudtuk meg tőle, 

hogy milyen kapcsolat van az egyház-az iskolánk-és a nagy Rákóczi fejedelem között. Ezt 

most elmondjuk mindenkinek: 

- Először is az a földterület ahol az iskolánk áll, az Rákóczi György birtoka volt. Ő 

adományozta iskolaépítés céljából. 

- Másodszor, 1649. május 7-én II. Rákóczi György, aki ekkor Sámson leghatalmasabb 

közbirtokosa, erdélyi fejedelem, elrendelte, hogy Sámsonban a templom mellett 

lelkészlakást is építsenek. 

- Harmadszor, unokája -/aki Katalin nevű leányának volt a gyermeke/ - Kékedi Zsófia, 

felesége lett Budaházy VII. Istvánnak. Így a Budaházy nemzetség szoros kapcsolatban 

állt a nagyfejedelemmel.  

- Negyedszer, mint már korábbi cikkeinkben is írtuk, az iskolát a Budaházy família 

támogatta. 

Köszönjük szépen lelkipásztorunk, Krisztián bácsi érdekes elbeszéléseit.  

A következő foglalkozásra Piroska János bácsit várjuk szeretettel. 

Hajdúsámson, 2014. október 1.     a 3. c. szakkörösei 
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Képanyag: 

 

     

       

   

   
            

                     

                    

október 8. 

Piroska János bácsival 

Rendhagyó foglalkozásunk volt, hiszen a magyar nyelv sokszínűségével, s érdekes szavaival 

ismerkedtünk meg. Betekintést nyertünk a székely ékrovásos írásba, őseink jelrendszerébe, a 

szavak kifejezéseibe. 

Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen Jancsi bácsinak! 

         3. c. szakkörösei 

 

Képanyag: 
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Kedves Olvasó! 

Múzeumlátogatás Berettyóújfaluban, a Bihari Múzeumban 

Egy sokatmondó időszaki kiállítást tekinthettünk meg 2014.10.22-én Berettyóújfaluban, a 

Bihari Múzeumban, melynek címe 40 év - 40 műtárgy. Az elmúlt negyven év legjellegzetesebb 

eszközeit, tárgyait gyűjtötték össze a kiállítás szervezői. Nagyon sok eszközről, tárgyról már 

hallottunk, találkoztunk velük, nagyon jó volt ismereteinket feleleveníteni, alkalmazni. A tárlat 

megtekintése után egy remek foglalkozásra invitált bennünket Imi bácsi, melynek főszereplője 

borosjenői Vitéz Kádár István volt. Megtudtuk, hogy Kádár István magyar katonatiszt volt, 

tipikus megtestesítője a hős katona eszményének. Kádár Mihályt és fiát, Istvánt II. Rákóczi 

György erdélyi fejedelem rendelte a törökdúlás idején a BOROS JENŐI végvár védelmére. 

Mindketten helytálltak és 1651. február 16-án a fejedelem Gyulafehérvárott címeres nemesi 

levelet adományozott nekik, a „borosjenői” előnévvel. Nagyon megragadta a gyerekeket a 

családi címer jelképeihez kapcsolódó legenda, mely szerint apa egyetlen kardcsapással szelte 

le egy török pasa karját. A családi címerben ezért szerepel egy vállban levágott, kardot tartó 

kar.  1658. szeptember 20-án a fejedelem a Berettyó hídjához, Berettyóújfalu közelébe rendelte 

Kádár Istvánt és csapatát, hogy a Nagyvárad felől közeledő tatár csapat ne juthasson át a folyón. 

Kétszáz emberével Kádár vitéz napokig védekezett a tízszeres túlerő ellen a malomgáton. Nem 

kaptak felmentést, a tatárok távolabb átkeltek a folyón és 3 nap kitartó küzdelem után 

bekerítették a védőket. Kádár Istvánt a fején találta három nyílvessző és a hagyomány szerint a 

lova egészen Bakonszeg határáig, a kórógypusztai hármas kunhalomig vitte, 1658. szeptember 

23-án érte a halál. Itt található síremléke is, mert a legenda szerint az volt a kérése, hogy ott 

temessék el, ahová a lova vitte. (Forrás: Bihari Múzeum honlapja) 

Hajdúsámson, 2014. október 22.              3. c szakkörösei   
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Képanyag: 
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Kedves olvasóink! 

Az elmúlt hónapban egy nagyon érdekes feladatot végeztünk nem kevés izgalommal. 

Szeptember közepén azt a feladatot kaptuk Irénke nénitől, hogy kutassuk fel a családfánkat. 

• Saját magunkkal kell kezdeni,  

• Majd a szüleink /2 fő/,  

• Nagyszüleink /4 fő/,  

• Dédszüleink /8 fő/, 

•  Ük szüleink /16 fő/. 

• S aki ismeri a szép szülei valamelyikét, nyugodtan beírhatja. 

A mai foglalkozáson Edina néni vezetésével élménybeszámolókat tartottunk saját családunkról 

és a kutatásainkról. Sokan vannak közöttünk, akik a teljes családfát be tudták mutatni, így mind 

a 31 személyt feltüntették a lapon. A legjellemzőbb az volt, hogy a nagyszülőkig teljesen ismert 

a család, de már a dédszülő nem minden ágon tudott. Nem volt baj, hiszen élveztük a családi 

együttlétet, a telefonálásokat, levélváltásokat. Nagy lázban égtünk, hogy kié lesz a legteljesebb,  

Ebben a munkában az volt a legizgalmasabb és legkellemesebb, hogy egy kicsit csak a családdal 

foglalkoztunk, és még olyan történeteket is meséltek közben a szüleink, amelyeket már ők is 

régen idéztek fel. 

Még valamit meg kell említenünk. Mivel mindannyian hajdúsámsoniak vagyunk, szinte 

elkerülhetetlen a rokoni összeköttetés. No, ez volt csak az élvezetes móka az 

élménybeszámolók során! Kiderült, hogy egyikőnk apukája, vagy anyukája rokoni 

kapcsolatban van a másikunkéval. Olyan is előfordult, hogy ugyanez a nagyszülőknél volt 

megfigyelhető. 

Tehát kedves olvasóink, csak biztatni tudunk mindenkit arra, hogy járjon utána családi 

származásának. Nincs igazi gyökere az embernek ősei-, ük-, illetve dédszülei nélkül. A 

nagyinak is származni kellett valakitől, hát kalandra fel, s kutasson mindenki a felmenői után! 

Legközelebb a helyi múzeumunkból jelentkezünk, ahol egy múzeumpedagógus néni fog 

nekünk foglalkozást tartani. 

 

Hajdúsámson, 2014. november 3.     3. c. szakkörösei 
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Képanyag: 

 

       

    
 

 

Kedves Olvasóink! 

Örömmel számolunk be a november 19-i duplaórás foglalkozásunkról, mely a Petőfi 

Sándor Városi Könyvtár és K. Múzeumban volt megtartva. 

 

A múzeumban már vártak bennünket Ancsa néniék. Ott volt Jutka néni, két segítő munkatárs, 

akik a frissen felavatott kemence körül dolgozgattak. Tamás bácsi szorgosan fotózott minket és 

a tevékenységünket, s a foglalkozás első részét az új munkatárs, Kiss Antónia 

múzeumpedagógus néni vezette. 

Ő azzal kezdte, hogy besétált velünk a nagy terem első részébe, s az időszaki kiállítás 

segítségével a búzaszem útjáról mesélt, s elmagyarázta hogyan lesz belőle kenyér. Közben a 

megfelelő szerszámokat is megismerhettük. 

Nos, álljon itt most a nagyérdemű olvasó részére egy igazi frappáns ismertető ezekről a 

dolgokról: 

A kenyér kialakulása 

A gyűjtögető életmódot folytató ősember a magvakat először természetes formájában, majd a 

tűz megismerésével megpörkölve rágcsálta el. Hamarosan rájött arra, hogy a rágás fáradságát 

megtakaríthatja, ha vízzel megfőzve kását készít. Egyszerűbbé vált munkája, amikor felfedezte, 

hogy a sokáig puhuló magvakat meg is lehet őrölni, vízzel pedig lepény készíthető. A régészek 

gyakran találtak olyan nagyméretű lapos edényeket, amelyekben feltehetően lepényeket lehetett 

sütni. Étkezésre legkorábban árpát és zabot használtak. A rozs a népvándorlás korában terjedt 

el, a búza pedig a hagyományok szerint Ázsiából származik. 

A magyarok már az őshazában a téli szállások környékén étkezési célra gabonát termesztettek. 

A lepénykészítés fárasztó munkáját asszonyok végezték. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rpa_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zab
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rozs
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAza
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A lepényből – azaz a kovásztalan kenyérből – fejlődött ki a kovászos kenyér. 

Az őrlés is nagy változáson ment át. A malomkerekeket először rabszolgák, majd állatok 

hajtották. Hamarosan munkába fogták a víz és a szél erejét is. A szélmalmok először 1100 körül 

Franciaországban kezdtek elterjedni. 

A kenyér eredete mesékben, mondákban egyaránt megtalálható. A keresztény vallás különös 

tiszteletet adott a kenyérnek. A vallási szertartásokon a kovásztalan kenyér – az ostya – Jézus 

testét szimbolizálta. 

A kenyér az idők folyamán a legfontosabb élelmiszer lett és értelmezésében az életfenntartás 

összes szükségletét jellemezte. Gondoljunk csak a kenyérrel és sóval történő vendégfogadás 

szokására, a kenyere javát megevő idős emberre, vagy a kenyérgondokkal küszködő 

szegényekre. Ezeket jól szemléltetik a közmondásaink, szólásaink: 

Kölcsön kenyér visszajár. Éhesnek az árpakenyér a húsnál jobban ízlik. 

Megette a kenyere javát. Úgy hiányzott neki, mint egy falat kenyér.  

Kenyérre lehet kenni. A kenyér is csak sülve jó.  

A kenyér is annál jobb, minél több a szeme. A kenyérsütés a liszt nem létén is múlik.  

Ahol kalács nincs, ott jó a kenyér is. A cipó, csak cipó, nem kenyér.  

Egy fehér kenyérnél, jobb a kettő. Ki minő kovászt tesz, olyan kenyeret eszik.  

Régi búzából is válik jó kenyér. Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel.  

Kenyértörésre kerül a sor köztük. Úgy kell valami, mint egy falat kenyér. 

Ezután Ancsa néni vezetésével összeállítottuk a kenyértésztát, s közösen kivittük a kemencébe. 

Amíg sült a kenyér és a lepény, addig újból Andrea nénivel voltunk. Megnéztünk egy aranyos 

mesét: A király kenyere címmel.  

Ezt megkoronázta egy érdekes feladatlap kitöltése, mely segítségével összefoglaltuk az addig 

hallottakat. Egy óra elteltével már csiklandozta az orrunkat a finom kenyérillat. Ekkor 

megjelent Ancsa néni és meghozta az első finom falatokat. Nagyon ízlett mindannyiunknak a 

finom, ropogós lepény! 

Végezetül lesétáltunk a Galériából a földszintre, s beszélgetve megeszegettük a kenyeret is. 

Boldogan tértünk vissza az osztályterembe, ahol lerajzolhattuk a foglalkozás nekünk tetsző 

részét. Rengeteget tanultunk ezekből a foglalkozásokból, nagyon szépen köszönjük a helyi 

múzeum minden dolgozójának, hogy kedvenc osztályuknak ismételten érdekes, gazdag 

délutánt biztosítottak. 

Hajdúsámson, 2014. november 19.      3. c. szakkörösei 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%90rl%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keny%C3%A9r_%C3%A9s_s%C3%B3
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Kedves Olvasóink! 

Mai levelünkben a Déri Múzeumból jelentkezünk. 

Válogatott kincsek Déri György népművészeti gyűjteményéből. 

Szokásos múzeumi napunkon, szerdán délután Edina és Irénke nénivel utaztunk be az Ethno 

Trezor című kiállításra. Már várt bennünket B. Pinczés Orsolya néni, aki a foglalkozásokat 

szokta nekünk tartani.  

Elmondta, hogy mi vagyunk a kiállítás utolsó szemlélői, hiszen nemsokára viszik tovább az itt 

látható anyagokat, mert szeretnék a Székelyföldön és több hazai múzeumban is bemutatni. 

2014. március 15-én nyitották meg a közönség előtt a kiállítást. Hatalmas stilizált trezorajtón 

léphet be a látogató a Déri György népművészeti gyűjteményének megtekintésére. A válogatott 

kincseket bemutató kiállítás a debreceni Déri Múzeumban szokatlan látványelemeket, 

különleges installációkat tartalmaz. 

Orsi néni emlékeztetett arra bennünket, hogy a múzeum névadójának, Déri Frigyesnek a 

testvére által Debrecennek 1937-ben felajánlott gyűjteményét hetven évvel ezelőtt láthatta 

utoljára a közönség, azóta a múzeum raktáraiban pihentek az értékes darabok.  
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Déri György egykori tüzértiszt a történelmi Magyarország teljes területéről, az egész Kárpát-

medencéből gyűjtötte össze kétezer darabból álló kollekcióját, amelyből most négyszázat 

állítottak ki különleges körülmények között. Magyari Márta, a kiállítás kurátora és Kiss Beatrix, 

a debreceni Csokonai Nemzeti Színház látványtervezője olyan látványos installációkban, 

(elrendezésben-a látványelemeket felhasználva) helyezte el az 1706 és 1930 közötti viseleteket, 

használati és emléktárgyakat, hogy a ma embere is közelebb kerülhet a letűnt korok világához. 

A Bútorok tánca elrendezés például: faragott székek hullámzanak a falon, tányéros mennyezet 

és kerámiafal előtt. 

Nagy sikerre számíthat a Fókuszban elnevezésű terem, ahol négy tájegység - Kalotaszeg, 

Kalocsa, Matyóföld és Sárköz - eredeti népviseleteit mutatják be a plafonról lelógó, átlátszó 

gömbökben himbálózó bábukon. A falakon pedig hatalmas kör alakú vitrinekben úgy mutatják 

be a ruhákhoz tartozó szoknyákat, ahogy azokat egyébként csak madárperspektívából lehetne 

látni a táncoló-pörgő lányokon. Ebben a teremben még a földre is lefektetett bennünket Orsi 

néni, és az volt a feladatunk, hogy számoljuk meg a népviseletek alsószoknyáit. Nagyon érdekes 

volt az egész kiállítás, sok olyan ruhadarabot láttunk, amiben ma már érdekesen mutatnánk 

végigmenve az utcán. 

Ezt követően bementünk a már jól ismert foglalkoztató terembe, ahol nemezlabdát készítettünk. 

Ez a tevékenység a kedvenc foglalkozásaink közé tartozik. Megállapítottuk, hogy egyre 

ügyesebben nemezelünk. Már mindenkinek sikerült a kis labda gömbölyítése. 

Hálásan köszönjük Orsi néni tárlatvezetését és a kézműves foglalkozást is.  

A decemberi foglalkozásainkon maradunk a népművészetnél, s itt helyben bőrdíszműves 

inasokká fogunk változni. 

 

 

Hajdúsámson, 2014. november 26.     3. c. szakkörösei 

 

Képmelléklet: 
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Decemberi bőrdíszműves foglalkozások képmelléklete: 

Sőrés Milán nagypapája és nagymamája kedveskedett nekünk egy kis kézműves 

foglalkozással. Nagyon ügyesek voltunk! 
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december 17. 
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Kedves Olvasók! 

Egy nagyon hasznos régi tevékenységet ismertünk meg a múzeumunkban. 

A téli szünetünk után kipihenten és izgatottan vártuk, hogy Ancsa néni milyen foglalkozással 

vár bennünket. Ezen a napon a kendertől a kész használati eszközig kísértük végig elődeink 

munkáját. 

Azzal kezdtük, hogy a helyi kiállítás keretén belől megnéztünk egy régi módosabb parasztház-

belsőt. Itt megbeszéltük, hogy miből készítették maguknak és a családnak az asszonyok a 

fehérneműiket, felső ruházatot, az asztalterítőt, konyhai törlőkendőket és faliszőnyegeket. Sok 

mindenre ráismertünk már, hiszen több ehhez hasonló foglalkozáson vehettünk már részt.  

Átsétáltunk a foglalkoztató asztalokhoz, ahol sok érdekes tevékenység várt ránk. Először is 

játékosan megfejtettük, hogy az egyes ruhadarabok és lábbelik miből készültek. Kis képeket 

kellett szétválogatnunk, majd Ancsa néni segítségével javítottuk a tévedéseinket. A játék után 

megismerkedtünk a kenderrel, a kender feldolgozásával és a használt eszközökkel. 

A magyar parasztság gazdálkodásában hosszú évszázadokon keresztül igen jelentős szerepet 

töltött be a kender és a len finom rostjainak fonallá fonása, majd ennek vászonná, textíliává 

szövése. Az így nyert anyagokból a család és a gazdaság textilszükségletét egykor teljes 

egészében, majd egyre csökkenő mértékben biztosították. Kender- és lenvászonból készültek a 

testi ruházat egyes darabjai, gyapjú szőttesből a felsőruhák, ezen kívül a lakás és a háztartás, 

valamint a gazdaság területén tudták sokrétűen hasznosítani a házilag előállított textíliákat. 

Ugyanakkor jelentős értéket képviselt az a sok kötél- és madzagfajta, amit a kenderfeldolgozás 

melléktermékeként elhulló részekből fontak, szőttek, sodortak. Így még a legapróbb és 

legdurvább hulladékrost sem minősült értéktelen szemétnek. 

A fonás jórészt társaságban végzett munka volt. A hosszú késő őszi és téli délutánokon, estéken 

az asszonyok, főleg pedig a lányok századunk elején is még a fonóházakban gyülekeztek, hogy 

társaságban és vidámsággal törjék meg a fonás egyhangúságát. Társaságban a munka mellett 

tág lehetőség kínálkozott a beszélgetésre, mesélésre, dalolásra, játékra, s mivel a fonóknak a 

legények is vendégei, a két nembeli falusi fiatalság legfőbb szórakozó- és rendszeres 

találkozóhelyei voltak a fonóházak. 

VETÉS, NYÖVÉS 

A kendert és a lent a legjobb minőségű földbe vetették. A falvak határában, általában közel a 

településhez, egy tagban jelölték ki a nyomásos földművelő rendszer idején a kender vetési 
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területét. (Ennek az emlékét őrzik a ma is oly gyakran előforduló kenderföldek, kenderszer 

dűlőneveink.) Járt innen földdarab nemcsak a jobbágyoknak, hanem a zselléreknek, sőt 

uradalmi cselédeknek is. A tagosítás után ez a rend felbomlott, s mindenki oda vetette a 

kenderét, ahol a földje erre a legalkalmasabb volt. 

A kender vetésének idejét általában Szent György hetéhez, Zsófia napjához, áldozócsütörtök és 

pünkösd hetéhez kapcsolták. A lent részint kora tavasszal, március végén, április elején 

vetették, részint nyáron, a rozs aratása után a felszántott tarlóba. A tavaszi vetést még abban az 

évben, a nyárit csak a következőben dolgozták fel. Nyüvés közben két, három, esetleg négy 

markot összefogva kévébe kötöttek, majd az egész termést így hagyták kint a földön szikkadni 

az áztatóba vitelig. 

ÁZTATÁS 

A kender és a len áztatása parasztságunknál mind álló-, mind pedig folyóvízben egyaránt 

szokásos volt. Gyakran természetes tóban áztatták, sokszor gödröt ástak (áztatás gödörben), és 

a talajvíz vagy az esőzések következtében összegyűlt víz áztatta meg a kendert. Folyóvizeknél 

főleg a part melletti sekélyebb és lassúbb mozgású vízben jelölték ki az áztatók helyét. Nagyobb 

folyóknál a holtágak vagy az árterületeken megmaradt vizek szolgáltak áztatóhelyül. Ahol nem 

volt a közelben áztatásra alkalmas víz, a szomszéd, esetleg harmadik, negyedik faluba, 

távolabbi áztatóhelyekre is elvitték szekéren. A megázott kender- és len kórók teljes kiszáradása 

után következett a törés. Bár az első, durvább megtörés után került sor a lenrost tisztításának 

második műveletére, a harmatoztatásra vagy harmatra tevésre, mégis mint alapvetően az 

áztatáshoz kapcsolódó munkát itt kell megemlítenünk. Azokon a helyeken, ahol a lent tavasszal 

vetették, még ősszel, ahol azonban nyáron a tarlóba vetették, csak a következő év tavaszán 

tették ki harmatozni. Októberben, illetve április végén, amikor megjöttek a „szép gyenge esők”, 

kivitték az egyszer nagyjából megtört lent a rétre. A kévék kötelékét leoldották, s ugyanilyen 

egységekben kicsit széthúzva, hogy minél nagyobb felületen érje a lent a harmat, a fűre 

fektették. Így elhelyezve áztatta az eső, lepte a harmat és szárította a déli napsütés. Kellő 

harmatozás után hazaszállították és napmelegen szárították. Teljes kiszáradás után a tilóval 

pozdorja- és szilánkmentesre tisztították. 

TÖRÉS - TILÓ 

A törőmunkák legáltalánosabb eszköze a tiló. Megtaláljuk a Kárpát-medence minden olyan 

falujában, ahol kender- és len feldolgozással foglalkoztak, de ugyanígy elterjedt volt Európa-

szerte is. Az eszköz lényegében két, párhuzamosan egymás mellett húzódó deszkaél, amelyek 

közé egy harmadik deszkaél jár az egyik végén rögzített csap segítségével. Az egykarú emelő 

módjára működő törőszerszám szabadon mozgó karját a két párhuzamos deszka közé beverve 

törik meg a deszka élek szögébe helyezett kender- és len kórót. 

KALODÁS KENDERDÖRZSÖLŐ 

A már megtört, pozdorjaszilánkjaitól is nagyjából megtisztított kenderrost további 

megmunkálásának, a rostok puhításának az eszköze a kalodás kenderdörzsölő.  Lényegében két 
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részből áll: egy hosszanti irányban áttört hengeres faoszlopból, a bálványból és az e körül forgó, 

két fatalp közé összefogott 6-8 botocskából, az ún. kalodából. Az oszlop vájatába szorosan 

behúzott rostcsomók – egy rúd segítségével végzett váltogatott előre- és visszaforgatás közben 

– a körben elhelyezett botokhoz dörzsölődnek és megpuhulnak. 

SZÖSZCSÁVÁZÁS 

A legapróbb pozdorjaszilánkoktól is megtisztított rostot marokba, fejekbe összehajtva 4-10 napi 

időtartamra különböző anyagok oldatával hatékonyabbá tett lében áztatták, majd ezután tiszta 

vízben kimosták és megszárították. A szöszcsávázás célja kettős: egyrészt puhábbá, 

selymesebbé tette a rostszálakat, másrészt színezte, sárgította azokat. A szöszcsávázás nagy 

kádakban történt. Az áztató lében különböző összetételekben a következő anyagok fordultak 

elő: korpa, kukoricaliszt, főtt sárgatök, savó, kovász, só, hamu. A felhasznált anyagok hatására 

az áztatólé megsavanyodott, megposhadt, majd megkelt benne a szösz, s ettől az erjedéstől 

kimosás után puha, selymes tapintású lett. A főtt sárgatök, valamint a kukoricaliszt hatására 

pedig élénksárga, meleg színt kapott. A szöszcsávázás általános volt a Tiszántúl középső és 

északi részén, de egyedi előfordulással távolabbi országrészeken is megtaláltuk. 

ROSTFÉSÜLÉS - ROSTFÉSŰK 

A magyar nyelvterületen háromféle eszközt használtak rostfésülésre: a szegrózsás, a szegsoros 

és a sörtés fésűket. 

A szegrózsásak kovácsolt szegekkel sűrűn teletűzdelt korong alakú falapból és az ennek 

tartására szolgáló hosszúkás deszkából állnak. Munka közben a rostcsomót belevágták a szegek 

közé, majd oldalra húzva „szakították”. Többszöri belevágás után a kézben maradt szálak 

simák, tiszták lettek, és fésülték ezeket. Gyakran nemcsak egy közepes sűrűségű szegrózsás 

rostfésülőt használtak, hanem először a szaggatáshoz egy ritkábbat, majd utána a fésüléshez 

egy sűrűbbet. A szegrózsás rostfésű az egész magyar nyelvterületen általánosan elterjedt. 

Jelölésére ma a leginkább használt népi terminus a gereben. Emellett a nógrádi- észak-pesti 

körzetben, valamint Erdély magyarságánál a héhő, héhel, héhelő, léhel stb. megnevezések 

voltak használatosak ugyanerre a fésűtípusra. 

FONÁS - ORSÓ ÉS GUZSALY 

A kender, len és gyapjú fésüléssel rendezett, rostos, szálas anyagát fonallá kell sodorni. E 

munka alapvető eszköze a (jobb) kézzel pörgetett orsó, illetve a lábbal hajtott rokka. A fonás 

három összefolyó mozzanatból áll: a szálhúzásból (bal kézzel a rostcsomóból), az alapsodrásból 

(ugyanezen kéz három első ujjával) és a fonal teljes besodrásából (a jobb kéz pörgette orsóval, 

illetve a rokkával). A kézi orsó vagy gyalogorsó 20-30-35 cm hosszú, két végén elhegyesedő 

pálca. Alsó végén gyakran kis fakorong (orsókarika) van, amely lendítősúlyként szolgál főleg 

addig, amíg az orsó szárára bizonyos mennyiségű kész fonalat feltekernek. A Kárpát-medence 

keleti és déli részein karika nélküli orsókat használtak. Az orsó a vertikális szövőszékek 

használatának idején nemcsak a fonás eszköze volt, hanem a rajta összegyűlt fonálnak 

vetülékként a láncfonalak közé vezetésére is szolgált, azaz a vetélő szerepét is betöltötte. A 
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láncfonalak között való átbújtatásban az orsónehezék akadályt jelentett, ezért legkésőbb a fonás 

után le kellett azt az orsópálca végéről húzni. A mai karika nélküli orsók az egykori vertikális 

szövőszékek korának orsóformáit őrzik. Az orsó túlnyomórészt háziiparosok készítménye volt, 

mivel kialakítása speciális szerszámot is igényelt: az esztergát (kézi- vagy nyirettyűs eszterga), 

amely a nálunk használt esztergák legegyszerűbbje. Az orsót festéssel díszítették: különféle 

füveket, gombát, virágszirmot nyomtak az esztergán forgó orsófelülethez, esetleg vörös földet 

vagy bolti festéket alkalmaztak. 

A rosttartó eszközök, az immár valóságos guzsalyok sorát az a rövid, 25-35 cm hosszú pálca, 

az ún. kézi guzsaly nyitja meg, amelynek alsó részét a bal kéz hátsó ujjával szorítja a fonó nő a 

markába. A pálca tetejére tűzi a rostot, és szabad három ujjával szálat húz és megadja a 

rostoknak az alapsodrást. 

Még racionálisabb eszköze a rost elhelyezésének az övguzsaly. Körülbelül méteres hosszú pálca 

ez, amit alsó végével az övbe (szoknya korcába) dugnak. Így a kéz teljesen felszabadult a 

fonásra. A rúdguzsaly átmenetet jelent az öv- és a székes guzsaly között (hossza 150-180 cm). 

Használati módja is utal átmeneti jellegére: járás közben övguzsalyként tűzik a szoknya 

korcába, ülő helyzetben fonva pedig a két térd közé szorítják. A guzsalyok nagy részét legények 

lányoknak szerelmi ajándékba készítették: ez meglátszik gazdag faragásukon, díszítettségükön. 

Ezeket a hasznos és érdekes tudnivalókat hallottuk Ancsa nénitől, majd felmentünk az emeleti 

kézműves terembe. Itt először megnéztünk egy nagyon aranyos mesét a királyról és az 

aranyszálat szövő leányról. A foglalkozásunk végén pedig következett a várva várt kézműves 

tevékenység. Csoportokra osztva elfoglaltuk helyünket és rongyból próbáltunk szőni. Mindenki 

kipróbálhatta a szőnyegszövést is, hogy a legközelebbi alkalommal, már szőnyeget is 

készíthessünk. Most az osztály egy rongy-tálat fog szőni, s ez lesz a 3. c. kincses tálkája. 

Ezúton is köszönjük szépen a sok érdekes és hasznos népi ismeretet, melyeket igyekszünk 

megjegyezni, használni és továbbadni ismerőseinknek. 

Hajdúsámson, 2015. január 7.    3. c. szakkörösei 

 

Képmelléklet: 
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Kedves Olvasóink! 

Jöjjenek velünk a fényességes padisah udvarába! 

A szakkörrel Budapestre utaztunk, hogy a Nemzeti Múzeumban részt vehessünk egy 

érdekes múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

Óriási élményben volt részünk az elejétől a nap végéig. Kezdtük a napot a Hősök terén, ahol 

megtekinthettük királyaink, fejedelmeink szobrait, emlékműveit. Tettünk egy sétát a 

Szépművészeti Múzeum előtt, majd a jól ismert „sárga buszunkkal” átutaztunk a Múzeum 

körútra, a Nemzeti Múzeumba. Itt már vártak ránk, elhelyeztük a kabátjainkat, táskáinkat és 

felmentünk az első terembe. Ott Lejla néni bevezetett minket az 1500-as évek világába, amikor 

a törökök három részre szakították hazánkat. Első ízben a fegyverekkel ismerkedtünk, majd 

megérkezett Tinódi Lantos Sebestyén uram, aki dalban mesélte el a katonák életét. Alig 

ocsúdtunk fel a gyönyörű dallamok után, máris megérkezett Nádasdy gróf húga, aki hozott 

nekünk egy kis beszámolót az ő életükről. Érdekes lehetett, hiszen a gazdagabbak szebb és jobb 

minőségű ruhákban járhattak, finomabb ételeket ehettek és még cselédjeik is voltak. Unalmas 

perceiket pedig hímzéssel töltötték, így a ruhák is, az asztalterítők is, a keszkenők is sokkal 

díszesebbek voltak, mint ma. Sietett is nagyon vissza a kastélyba, mivel a cselédeket irányítani 

kellett, a főzést pedig felügyelni, hogy a vendégségre minden rendben legyen. 
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Ezt követően megtekinthettük a török világ bútorait, ruhaviseletét, írásait és az 

imaszőnyegeiket. Most is énekelt nekünk Tinódi uram a fogságról, a szabadulás reményéről. 

Megérkeztünk Kolozsvár gyönyörű főterére, ahova éppen akkor érkezett meg egy szabómester 

leánya. Finom kelméket, szépen elkészített ruhadarabokat hozott a nagyvásárba. Mindjárt fel is 

öltöztetett egy fiúcskát és egy leánkát, s olyan fess fiatalokká varázsolódtak, hogy alig 

ismertünk rájuk. Aztán elárulta, hogy a bálokban milyen ruhákat viselnek az urak, milyen 

legyezővel legyezgetik magukat a nagy melegben. Ehhez a hangulathoz is hozzátett egy szép 

éneket az énekmondó Tinódi uram. 

No, most átsétáltunk néhány érdekes termen, s megálltunk a várőrség termében – persze ez is 

jelképesen, mint a többi helyen. 

Lejla néni röviden elmesélte a török uralom lényegét, hiszen mi még ezután fogunk erről 

tanulni. S ahogy mesélt, hát…..úgy megijedtünk egy ott szunyókáló katonától, hogy azt sem 

tudtuk hová legyünk. No, szó, mi szó, a katona a várra vigyázott. De hát, elaludt. Mi pedig 

felkeltettük, amire ő olyan mérges lett, hogy azt mondta nekünk: na, megálljatok csak! 

Holnaptól ti vigyáztok a várra, hiszen én bent leszek a fényességes urak mellett, s a jó melegben 

fogok őrködni. Ezen még jobban elkezdtünk kacagni. Nagyon élveztük az előadását. Majd 

megbékélést mutatott és bemutatta az öltözetét, a fegyvereit, és persze elmesélte, miért is van 

szükség az őrségre. Elbúcsúzott tőlünk, s ment is elfoglalni az új posztját. 

Most előlépett Tinódi uram, Nádasdy gróf húga és a szabóleány, s megtanították nekünk a 

„Hajdútánc” című régi magyar éneket. 

Kedves olvasók, ti is megtanulhatjátok, ha a google keresőbe beütitek:  

Dalriada: Hajdútánc 

 

Ilyen érdekes és szórakoztató múzeumpedagógiai órán máskor is szívesen részt veszünk, hiszen 

teljesen vissza tudtunk menni képzeletben abba a korba. A múzeumpedagógusok előadása 

pedig annyira érdekes volt, hogy még a látogató felnőttek is megálltak és minket hallgattak. 

Míg vége nem lett a foglalkozásnak, addig mindenki velünk maradt. 

Köszönjük szépen ezt a lehetőséget! Örülünk, hogy láthattuk még a Dunát, az Országházat, a 

Lánchidat, a belváros egy kis szeletét. 

 

A mielőbbi viszontlátásra és olvasásra: a 3. c. szakkörösei 

 

Hajdúsámson, 2015. 01. 23. 

 

Képmelléklet: 
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Kedves Olvasók  

A Helytörténeti szakkör ismételten kézműveskedett a helyi múzeumban Dobosné Hajdu Ancsa 

nénivel. Megérkezésünk után felmentünk a foglalkoztató terembe, s először egy kis filmet 

tekintettünk meg a hagyományőrzésről. Ebben a filmben megcsodálhattuk ismét a 

népviseleteket, a vászon ruhaneműket, konyhai kézimunkákat. Majd a szövést láthattuk, 

hallhattuk.  

Felidéztük, hogy jutottak el a régi emberek a kendertől a szövés folyamatáig, és milyen 

eszközöket használtak. Majd a szövés eszközeivel ismerkedtünk meg.  
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A szövőeszköz, az egyszerű szövőberendezések általános elnevezése, segítségükkel 

elvégezhető a lánc- és a vetülékfonalak keresztezése. A vetülék bevezetése a szádnyílásba 

rendszerint kézzel vagy vetélő segítségével történik. A vetélő egy faléc, amelyre a 

vetülékfonalat feltekerik.  

A szövőeszközök fajtái - madzagszövő, kártyaszövő, karmantyúfa, szövőszék - a láncfonalak 

elhelyezkedésében, valamint a szádképzés módjában különböznek. 

Szövés során a láncfonalakat egymástól szétválasztják, egyeseket kiemelnek, másokat nem. Az 

így kapott nyíláson - szádnyílás - vezetik át a vetülékfonalat. Azután az eddig nyugalomban 

lévő láncfonalakat emelik ki, és az újabb szádnyíláson ismét átvezetik a vetülékfonalat, de 

ellenkező irányban. A vetüléket fésűszerű szerszámmal - borda - szorítják egymáshoz. A szövet 

e művelet folyamatos ismétlésével készül. 

  

1. Madzagszövő, szalagszövő, szádfa (szövőrács vagy rácsos nyüst) 

Ősi, szalagszövő eszköz, fából, csontból készült tábla, lyukakkal és hasítékokkal. 

A lyukakba a páratlan, a hasítékokba a páros láncfonalakat fűzik be, majd a láncvégeket 

nyalábba kötik és egy szilárd ponthoz rögzítik. A szövőrács fel-le mozgatásával képezik a 

szádnyílást, amelybe a vetüléket bevezetik. A szalagok többnyire lánchatású szövést adnak, 

mivel a vetülék a két fonalrendszer között helyezkedik el, csak a széleken látszik. A mintát a 

láncfonalak színe határozza meg. 

  

2. Kártyaszövés (táblácskás szövőeszköz) 

Egyik legrégibb szövési technika, a világ minden táján ismerték, eredetét pontosan nem 

ismerjük.  

Eszközei 3-6 szögletű azonos méretű táblácskák, sarkain lyukakkal. A kártyák egyik oldalán a 

sorszámuk látható, a másik oldalán a lyukak jelölése betűkkel történik. Anyaga fa, csont, szaru, 

bőr, kartonpapír, stb. A láncfonalak kifeszítésére bármilyen fix pont alkalmas. 

A táblák lyukaiba befűzzük a különböző színű láncfonalakat. A táblákat egymásra helyezzük, 

átkötözzük, hogy el ne mozduljanak, és azt csak a szövés elkezdésekor bontjuk ki. Szövés 

közben a táblákat jobbra vagy balra forgatjuk valamint előre és hátra mozgatjuk 
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3. Karmantyúfa 

A karmantyúfa egy hengerformájú, általában fából esztergált bábuforma eszköz, aminek fej- és 

törzsrésze van, a fejénél és a talpánál körben kis csapocskákkal, a vetőszegekkel. A forma 

többféle lehet (kúpos, lapos stb.), az alján és a felső végén azonos, adott számú vetőszeggel. A 

lényeg, hogy az adott forma könnyen kettéválasztható legyen, mert a szövés befejezésekor csak 

így emelhető le az elkészült darab. A hengerformán tömlőre emlékeztető, csőszerű textil 

szőhető (táska, tarisznya, zsák, párna, bábu stb.). 

  

4. Szövőszék (szövőállvány, szövőkeret) 

Szövőszék alatt különböző szövési berendezéseket értünk. A lánc helyzete szerint lehet álló, 

ezeken a láncfonalak függőlegesen helyezkednek el, vagy fekvő szövőszék, ezeken a 

láncfonalak vízszintesen futnak. A vetüléket a hajó vagy vetélő segítségével vezetik be a szád 

nyílásába. 

  

Működéséhez alapvetően 4 dolog szükséges: 

 1. Lánchenger - erre tekerjük fel az egyforma hosszúságú láncfonalakat egymással 

párhuzamosan, szám szerint annyit, amennyit a láncsűrűség megkíván.  

 2. Nyüstök - feladatuk, hogy a láncfonalak váltakozását, emelését-süllyesztését segítsék. 

 3. Borda - a láncfonalakat végig azonos sűrűségben tartja, s a vetülékszálat egyetlen 

mozdulattal a szövethez szorítja. 

 4. Szövethenger - erre tekerjük fel a kész szövetet. 
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Ezen a foglalkozáson mindenki kipróbálhatta a helyi lehetőségeket. Nagyon sokat ügyesedtünk 

már és szép tálat szőttünk közös munkával. Persze eláruljuk, hogy Ancsa néni mellett Irénke 

néni is besegített, mert valahogy mindig belekavarodtunk a szálak bújtatásába.  

 

Igazán hálásak vagyunk, hogy ilyen nagyon érdekes és hasznos foglalkozásokon vehetünk 

részt, s ez alatt a két év alatt oly sok érdekességet láthattunk és tanulhattunk. Mindig örömmel 

megyünk át a múzeumunkba, s természetesen ajánljuk mindenkinek, hogy vegyen példát 

rólunk. 

 

Hajdúsámson, 2015. február 11.-18-i alkalom    3. c. szakkörösei 

 

 

Képmelléklet: 
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Kedves Olvasók!  

A mai foglalkozásunkra Piroska János bácsi érkezett hozzánk, akitől az elmúlt két év során 

nagyon sokat tanultunk őseinkről. Most is érdekes témát hozott el, az ősi szavak 

összefüggéséről beszélt nekünk. Pontosabban ma a „szer”-szó jelentését boncolgatta előttünk. 

 

Mit jelent eredetileg a "szer" szó 

PL: szeret, szerez, szervez, szerel, szerszám, szerencse, fűszer, középszer, fészer, papszer, 

szertelen 

Más megközelítésekben is lehet erről a szóról beszélni. Így: 

 Eredetileg 15-20 házból álló település. 

  Az utca valamelyik oldala, vagy a falu valamelyik része.  

 Valamilyen eszköz, szerszám. Pl. régen a fűszert is fűszerszámnak mondták. 

 SZERetném tudni, hogy a SZERetet szó miből származik, mit takar, milyen jellegű 

fogalmat.  

 Ha a SZER egy néhány házas kis település, akkor lehet, hogy azon belül az emberek 

összetartoztak, egynek számították magukat, vagyis SZERették egymást. Az orosz 

nyelvben a "szerdce" = szív szónak vajon lehet köze ehhez? Vajon a spanyol "szerká" 

= közel szónak? Vagy a "kerer" =szeret, vagy inkább a "szer" = lenni, létezni szónak?  

 szer (számos magyar szó gyöke vagy része),  

 Szer, az egyik legősibb magyar kifejezés. Így hívták az ország (természetesen a Kárpát-

medence) közepét. Ma Ópusztaszer. Itt kötöttek az ősmagyarok szerződést. Itt 

alapították meg, vagyis szerezték az országot, itt tartották az első magyar országgyűlést.  

 A szó benne van a szeretet, a gyógyszer és sok más szavunkban is. A szeretetnek ez az 

alapja, mint ahogyan mindennek a szeretet az alapja. Ez árulja el a magyar lélek igazi 

és legbensőségesebb arculatát. Ez a csodaszer." 

 A 'szer' a magyarban gazdag szócsalád alapja lett. A jelentés fő tartalmi magvának a 

'kapcsolódás, társulás' mozzanata látszik.  

 A 'szer'-ből keletkezett toldalékok: a '-szerű' képzőszerű utótag. 

 Szógyűjtemény: célszerű, egyszerű, ékszer, élelmiszer, félbe-szerbe, fészer, fűszer, 

gyógy-, hangszer, közép-, lát-, lő-, módszer, mű-, népszerű, ószeres, pót-, rendszer, sor, 

szépszerével,  szerel, szerelem, szerény, szerep, szerez, szerint, szerkezet, szerte, szerv, 

szerzet, vegyszer, szerda, szereda, szerel, szerelék, szerelem, szerelő, szerény, 

szerencse, szerep, szeret, szeretet, szeretkezés, szerető, szerez, szerfelett, szerfölött, 

szerint, szerkentyű, szerkeszt, szerkezet, szerszám, szertartás, szerte, szertelen, szert(~ 

tesz vmire), szérű, szerv, szerves, szervez, szervezet, szerzemény, szerzet, szerzetes, 

szerző, szerződés, szerződik, 
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Ez után a sámándobról és az ősi harceszközökről beszélgettünk. Ki is próbáltuk mindegyiket. 

A nyíl volt számunkra a legnehezebben használható, mivel a kihúzása különös technikát kíván 

meg. Megtudtuk Jancsi bácsitól, hogy a sámándob az a saját tulajdona, s kifejezetten neki 

készítette a mester. Majd beszélt a dobról.  

„A dobok ugyan úgy teremtmények, mint mi emberek, fontos szakrális síkok mozognak a 

létrejövésnél, az állat bőrén keresztül egy ÉLŐLÉNY "szelleme" is munkálkodik,  a tulajdonos 

LÉNY szellemi és lelki minősége is benne lesz, valamint a saját LÉNYEM szakrális lelkisége 

is hozzáadódik. Nagy ERŐVEL bíró, gyönyörű PARIPÁK, egyedi hangzások jöttek létre így 

az elmúlt időszakban.”- mesélte nekünk, a dob nézegetése közben. 

SZIMBÓLUMOK vannak a dobokon. 

A dobot olyan szimbólumokkal és erőkkel látjuk el, amilyeneket a dob majdani tulajdonosa 

szeretne, s amelyek illenek egyéniségéhez, az ilyen módon elkészített Médium egyszerre 

hangszer - jó és szép hangszer - de lelki társ, spirituális védőernyő, hangoló és közvetítő 

"személy", élő és egyedi táltos paripa is lesz, mely nagy segítség lehet az útkereső számára a 

világi úton, s a belső utazásokon.  

 

   
Az ő saját dobján – mely a fotók között látható – egy ima olvasható ki a szimbólumokból. Más 

megfejtés szerint a jelek a négy évszakra utalnak. 

Ez a foglalkozás sok-sok érdekességet tartalmazott. Nagyon jól éreztük magunkat. Reményeink 

szerint még sokszor fogunk Jancsi bácsival találkozni. 

 

Hajdúsámson, 2015. február 25.     3. c. szakkörösei 

 

Képmelléklet: 
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Beszámoló-összegző a „Helytörténeti szakkör” fenntarthatósági időszakában végzett 

múzeumi órákról  

 

2015-évben, azaz harmadik osztályos korunkban, február hónapban lezárult a TÁMOP-os 

tevékenységünk, melyet megszakítás nélkül folytatunk azóta is! 

Öt olyan múzeumpedagógiai foglalkozáson bővíthettük ismereteinket, melyek a Déri 

Múzeumban, a helyi Petőfi Sándor Közművelődési és Muzeális Intézményünkben, ill. a 

Medgyessy Ferenc Emlékházban voltak megtartva. 

 

Az első, 2015. április 5-én volt: Aranyi Fruzsina múzeumpedagógus tartotta.  

 

Az ókori teremben az egyiptomi halotti kultusz relikviáit láthatták, a gyerekek. Köztük egy 

nyitott múmia koporsóval, „Nes-hor, az egyiptomi múmia” címmel érdekes kiselőadással 

egybekötött foglalkozást tartott Fruzsina a gyerekeknek. 
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A múmiákat titokzatosság övezi. Felpiszkálja fantáziánkat, hogy vajon miért is mumifikálták 

halottaikat az egyiptomiak, mit is rejt a múmiakoporsó, és hogy valóban átok sújtja-e azt, aki 

megzavarja a sírkamra csöndjét. Ezekre a nyitott kérdésekre kaptunk választ. 

A kézműves foglalkozáson mindenki készíthetett magának szkarabeuszt. A fáraó melldísze 

közepén féldrágakövek és üvegpaszta berakások között sárgás fényben ragyogó, kalcedon 

szkarabeusz van, ez a fiatal uralkodó szent amulettje, a feltámadás jelképe. 

Az egyiptomi fáraók mindig nagy becsben tartották amulettjüket, pedig a szent szkarabeusz, 

amelynek mását testükön viselték – életükben és haláluk után is –, valójában nem más, mint 

egy ganajtúró – vagy valamivel szebben – egy galacsinhajtó bogár. 

 

A második, 2015. április 21-én, itt helyben volt: Dr. Vajda Mária néprajzkutató tartotta 

a foglalkozást. 

A mozgalmas, ízes szóhasználatú, s a gyerekekhez közel álló előadáson dédanyáink egész 

napos tevékenységét mutatta be a neves néprajzkutató. A reggeli, s esti tisztálkodást, a délelőtti 

házi munka sokaságát, a délutáni tevékenység sokszínűségét, s az esti teendőket mind 

megismerhette a gyermek. 

Összehasonlíthatták szüleik életével, s nem volt olyan kisgyermek, aki ne azt mondta volna, 

hogy-„hű, mennyit dolgoztak dédanyáink!” 

Hasznos és szórakoztató foglalkozást követően megnéztük a helyi kiállítást, melyet 

természetesen Ancsa néni készített a látogatók számára. 

 

 

A harmadikat Fruzsina tartotta 2015. május 6-án a Déri Múzeumban. 

 

Sámándobot készítettünk, s a magyarok korabeli életével ismerkedtünk még részletesebben, 

hiszen ilyen foglalkozásunk már volt. 

 

Egy kis ismertető olvasóinknak: 

A sámán a szibériai eredetű samanizmus központi alakja, a közösség olyan tagja, aki elődeitől 

átszármaztatott képességei révén kapcsolatot tud teremteni a közösség és a túlvilág között. A 

legfontosabb eszköze, a túlvilági utazás eszköze általában a sámándob. A sámán tevékenysége 

során a túlvilág értelmezőjévé válik, onnan jövő üzeneteket közvetít, és így biztonságot nyújt a 

közösségnek a túlvilággal szemben. A magyar nép hiedelemvilága hajdan valószínűleg 

samanisztikus jellegű volt. Ezt őrzik például egyes népszokások, mesék, mondókák sajátos 

vonásai, és a táltos alakja köré szerveződő hiedelem. A sámán mágikus dobjának alakja is 

megőrződött. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szib%C3%A9ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Samanizmus
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1m%C3%A1ndob&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ltos_%28mitol%C3%B3gia%29
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A dobot olyan szimbólumokkal és erőkkel látják el, amilyeneket a dob majdani tulajdonosa 

szeretne, s amelyek illenek egyéniségéhez. Az ilyen módon elkészített Médium egyszerre 

hangszer - jó és szép hangszer - de lelki társ, spirituális védőernyő, hangoló és közvetítő 

"személy", élő és egyedi táltos paripa is lesz, mely nagy segítség lehet az útkereső számára a 

világi úton, s a belső utazásokon.  

 

 

A negyedik, 2015. május 27-én ismét a Déri Múzeumban volt. Most Bán Szabó Edit 

múzeumpedagógus foglalkozott gyerekeinkkel. 

 

Munkácsy Mihály, Krisztus-trilógia c. művét tekintették meg, majd a foglalkoztató teremben 

egy részletét meg is festhették a kis művészek. 

 

Röviden, egy kis ismertető: 

Déri Frigyes, a gazdag, selyemgyáros műgyűjtő 1920. október 18-án jelentős gyűjteményt 

adományozott a magyar államnak, méghozzá azzal a kikötéssel, hogy Debrecenben állítsanak 

múzeumot a bemutatására. Később a művelődéstörténeti adományhoz felesége és testvére, Déri 

Miksa, a transzformátor egyik feltalálója, is hozzájárult. 

A gyűjtemény bemutatására épült szép neoempire stílusú épület, a Déri Múzeum 1930-ra lett 

kész, Györgyi Dénes és Münnich Aladár tervei alapján. Az épületet kifejezetten úgy tervezték, 

hogy az egyik legnagyobb becsben tartott festményt, Munkácsy Ecce homo! c. művét, a 

Krisztus-trilógia egyik elemét egy külön tetővilágítású teremben tudják bemutatni. Az idők 

során a trilógia másik két darabja is idekerült, a harmadik 2009 óta látható itt. 

 

Az ötödik, 2015. december 2-án, már negyedikes korunkban volt megtartva itt 

Debrecenben, a múzeumhoz tartozó Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban Aranyi 

Fruzsinával.   

 

Nagy költőnk Csokonai Vitéz Mihály a Kollégium egyik legismertebb diákja volt, akinek az 

intézményből történt viharos távozása máig foglalkoztatja a közvéleményt. Meghatározó 

személyiségének állít emléket a Csokonai szoba.  

Ebben a szobában volt a múzeumpedagógiai foglalkozás nagyon érdekes stílusban megtartva. 

A gyerekek felolvashattak, szavalhattak, zenét hallgattak, festményt elemeztek, s bent 

érezhették magukat a Csokonai család szobájában. 

Majd átvezetett bennünket Fruzsina a foglalkoztató terembe, ahol minden gyermek készíthetett 

egy szobabelsőt ábrázoló tervet, melyet úgy kellett megtervezni, ahogy azt elképzelése szerint 

Csokonai szeretné. 

Izgalmas, élmény dús, hasznos múzeumi foglalkozások voltak ezek, melyek nem értek ezzel 

véget. Valamelyik múzeumunkban 2016. januárjától folytatjuk tevékenységünket. 

 

 

       Tóthné Szathmáry Irén 

        tanító n. 
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Képmellékletek: 

első: Aranyi Fruzsinával 

     

 
     

 

második:Dr. Vajda Máriával 

 

    

     
 

     

harmadik: Aranyi Fruzsinával 
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negyedik: Bán Szabó Edittel 

 

     

     

     

   
     

           

 

ötödik: Aranyi Fruzsinával 
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Negyedikesek lettünk: 

Beszámoló az Építészeti tájegységek a Nagy-Magyarországon c. foglalkozáshoz  

2015. november 13-án a helyi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális 

Intézmény kiállító- és foglalkoztató termében voltunk. Dobosné Hajdu Anikó Játékház vezető 

tartott nekünk foglalkozást. 

Nagyon érdekes, s mindenre kiterjedő diasorozattal kezdte Ancsa a magyarázatot. Lassan 

felszínre hozta a gyerekekben rejtőzködő eddigi ismereteket, s nagyon ügyesen megdolgoztatta 

a kis nebulóit, hiszen mi már az övéi vagyunk. 

Legfontosabb szemléltetése a különböző tájegységek megismertetése volt. 

 

Majd a paraszti házakról beszélgettek: 

 

A VI-XI. sz.-ban szállítható és szilárd építmények együttes előfordulása volt tapasztalható.  

Például a szaltovói kultúra: 

-Veremház, nyílt tüzelő középen, vagy a sarokban. 

-Föld feletti tapasztott nád falú, ideiglenes építmények. 

-Jurta. 

XI-XIII. században a Veremházak voltak inkább a praktikusak a szegényeknél. 

 

XIII-XIV. sz. fordulójától a föld feletti építkezés uralkodóvá válik. 

- Elindul az épületek többsejtűsödése. 

- Funkciók különválasztása (lakó, feldolgozó, tároló terek) 

- Domináns a hozzáépítés, hiszen együtt élt az egész család. 

     -   Tájegységenként eltérő fejlődési vonal volt megfigyelhető. 

Fűtő- sütőberendezések tüzelési mód szerint változtak. 

Nyílt tüzelők, szabad tűz, füstfogóval. Zárt tüzelők belül fűtős rendszerrel. 

A kemence és szája azonos helyiségben van. 

Kívül fűtős, a kemence szája másik helyiségben található. Búbos kemence. 

Kemencében főzés! 

Alföld és a határos vidékek (Mezőföld, É-Magyarország, Kelet-Kisalföld) 
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Korszerűsítés a XIX. sz. második felében takaréktűzhely társul a szobai kemencéhez (füstös 

szoba!) 

A legtovább túlélő típus kürtős füstelvezetéssel jól kombinálható, kenyérsütésre továbbra is 

használják, olcsó fűtőanyag. 

Erdélyben jóformán minden tüzelőnek kemence vagy valamilyen anyagjelző a neve, 

függetlenül attól, hogy van-e ott zárt tüzelő vagy nincs. 

XIX. sz. a hagyományos erdélyi házban nincs konyha, a szobában szikrafogóval ellátott 

„sátoros” kemence, ami a pitarba is átnyúlik. Cserépburkolatú szikrafogó, ferde kürtő a pitarba 

(födém nélküli, hátul sárpadkával), vakkémény, vagy szikrafogó a tetőtérben.  

Korszerűsítés, a XX. sz-ban, fűthető konyhává alakítják a pitart. 

 

Ez egy kis ízelítő volt, hogy milyen érdekes dolgokról beszélgettek a gyerekek. Majd 

megnézték a helyi kiállítás anyagát, mely kiválóan szemléltette a régi életet, annak a kornak az 

építkezését. Arra is volt lehetőség, hogy a múzeum tulajdonát képező makettekkel játszanak, 

gyakorolják az elnevezéseket. 

Befejezésül sövénykerítést szőhettek ugyanúgy, ahogyan azt dédapáink tették. 

Ez a munkadarab azóta is osztályunk díszeként van nagy becsben tartva. 

        Tóthné Szathmáry Irén tanító  

 

Képmellékletek: 
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Helytörténeti szakkör: A Nándorfehérvári csata és Hajdúsámson kapcsolata 

 

Helytörténeti szakkörünkön hagyomány, hogy vendégelőadókat hívunk. Településünk 

múltjáról rengeteg fontos dolgot tudhattunk meg az elmúlt három év során is Piroska Jánostól. 

Így történt ez a legutóbbi foglalkozásunkon is, azzal a különbséggel, hogy most olyan 

információkat osztott meg velünk, melyek hatással voltak, vannak városunk jelenére és jövőjére 

is. Jancsi bácsitól megtudhattuk, hogy milyen kapcsolat volt a település nemesei, lakosai és a 

Nándorfehérvári diadal között. 

Előadását egy kis verses rigmusra fűzte fel, mely kiválóan segítette az események megértését 

és megjegyzését is.  

Hunyadi János üzenetet küldött a magyar nemeseknek, hogy támad a kontyos népe, azaz a 

törökök, és toborozzanak katonákat a haza védelmének segítésére. Minden nemesség igyekezett 

a tőle telhető legnagyobb lélekszámú hadsereget összegyűjteni és Nándorfehérvár védelmére, 

segítésére küldeni. Megtudtuk, hogy Debrecen az 1450-es években Szilágyi birtok volt. Így 

nagy a valószínűsége, hogy a sámsoni nemesek is verbuváltak katonákat és küldték őket a 

csatába. Voltak a seregekben íjasok, baltások, kardforgatók is. Mikor már látni vélték a csata 

kimenetelét felmerülhetett a honvédőkben a „Mi lesz ez után?”kérdés. Jancsi bácsi verseléséből 

kiderült, hogy feladatukként tűzték ki a hősök, a haza újjáépítését és a nemzet bíztatását a 

rengeteg veszteség ellenére is.  

A foglalkozás során nem csak a történelmi múltunk megismerésére volt lehetőségünk, hanem 

a korabeli fegyverek hű másának kipróbálására és egy kis nyelvészkedésre is. 

Lelkesen várjuk a folyamatban lévő kutatások befejeződését, hogy hivatalosan is megerősítést 

kapjunk arról, hogy településünk lakossága ezekben az időkben is hű volt hazájához, és minden 

tőle telhető módon óvta és védelmezte azt. Legyen ez nekünk is őseinkhez méltó dicső 

feladatuk! 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Piroska Jánosnak naprakész tájékoztatását, valamint, hogy 

mindig tud időt szakítani ránk és a velünk való közös programokra. Köszönjük szépen! 

4. c osztály és az osztály mindkét tanító nénije 

 

Képmelléklet: 
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Betlehemes Hajdúsámsonban 

Egy ötlet, melyet a Muzeális Intézmény Igazgató Nőjével és munkatársaival, valamint a 

4. c. szakköröseivel valóra váltottam.  

Tarné Hajdú Judit, intézményi vezetővel karöltve fogalmazódott meg bennünk az a régen 

dédelgetett álmunk, hogy kutassuk fel a helyi betlehemes szokásunkat. Segítette munkánkat az, 

hogy egy helyi lakosunk, Szilágyi István emlékezett az egész szövegre, mellyel 

gyermekkorukban betlehemeztek. 

Meghívást kaptunk a Családsegítő Házba, a Református egyház Idősek Klubjába, a városi 

rendezvényre, s jókedvünkben még az utcán is előadtuk a járókelőknek. 

Képmelléklet: 
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