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                                    AZ ELKÉSZÜLT  FEJLESZTÉS LEÍRÁSA 

 

A Budapest közelében fekvő kis település, Boldog, a Zagyva és a Galga folyó között fekszik, 

három megye (Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye) találkozásánál.  

 A település a Gyöngyösbokréta mozgalom révén vált igazán ismertté. Bruckner Jenő, a falu 

jegyzője 1918 és 1945 között fényképekkel dokumentálta a település életét. Az ő hagyatéka a 

falu tulajdonát képezi. A település lakossága a mai napig hűen ápolja a hagyományokat, őrzi 

népviseletét. A falusi közösség számára a tájház testesíti meg mindazt a történelmi-néprajzi 

örökséget, melyet őseinktől kaptunk. A tájház megújulását az egész falu figyelemmel kíséri, a 

benne zajló programoknak, új kiállításoknak, fejlesztéseknek kiemelt figyelmet szentelnek.  

A boldogi tájház infrastrukturális fejlesztése  

A Boldogi Tájház népi műemlék. 2013-2014-ben fejlesztési koncepció született a tájház 

megújítására Buzás Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítészének tervei alapján. 

1. ütem:  

2013-ban 1600 ezer Ft-ot nyertünk, ebből a ház utólagos szigetelésére 1.000 e Ft-ot 

fordítottunk az Aquapol technológiás falszárításra.  

A támogatásból megújult a boldogi viseletet bemutató kiállításunk és Kunkovács László 

Balogh Rudolf és Kossuth Díjas fotóművész kiállítása is. 

2. ütem:  

 2014. évben a folyosó burkolatának cseréje, oszlopok megerősítése és az udvar felőli  

vízelvezetés valósult meg.  A munkálatok 800 e Ft-ba kerültek. A töredezett, málló 

cementlapokat téglára cseréltük, 3 oszlopot lebontottunk és újraépítettünk. A folyosó udvar 

felőli részén  a pangó vizet coulé kaviccsal és dréncsővel  vezettük el.  
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Átadó ünnepségünkön Szabó Zsolt államtitkár úr és dr. Bereczki Ibolya a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum főigazgató helyettese is jelen volt. 

 3. ütem: 

 2015-16-ban a 21. századi múzeum igényeinek megfelelő wc-mosdó csoport kialakítása 

volt betervezve a műemlékvédelmi előírásokat figyelembe véve.     

 Mindhárom évben pályázati forrás segítette a fejlesztést.                           

Önkormányzatunk 2015-ben „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston 

Program)” (2014.évi C.törvény 3. melléklet II.7. c pont) infrastrukturális fejlesztése témában 

pályázatot adott be a korszerű mosdó kialakítására. 

 Költségvetésünkben a vizesblokk kialakítására bruttó 3.529 e Ft került beállításra, mely 

tartalmazta a régi épület elbontását, az új épület fölépítését, fölszerelését.  A tervezett 

fejlesztésre elkészültek az építészeti tervek és a teljes költségvetés.  A teljes összeget 

pályáztuk meg támogatásként.  

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2015. július 8-án kelt támogatási döntése alapján a 

pályázati cél megvalósítására 1 700 000 Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint vissza nem térítendő 
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pénzügyi támogatást ítélt meg. A megvalósuláshoz szükséges hiányzó összeget az önkormányzat 

saját erőből biztosította. 

 A munkálatok 2015 év végén kezdődtek és 2016. júniusában fejeződtek be. 

A tájház hátsó udvara a fészerrel és a WC-vel 2015-ben: 

 

 

 

 

 

 és az új épülettel 2016-ban 

 

 

 

 

 

 

Az építkezést helyi vállalkozóval végeztettük, 

az építésügyi hatósági előírások betartása 

mellett. Az épületrész úgy lett kialakítva, hogy a 

tervrajzokban szereplő és a 2016-ban pályázati 

célként megvalósítani kívánt fedett tároló és 

közösségi színtér is kapcsolódhasson hozzá.   

 Az új épület belülről: normál mosdó  
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és a mozgáskorlátozott (pelenkázóval ellátott) mosdó. 

 

 

 

 

 

 

             

           Itt még nincs fölszerelve a pelenkázó.                     Teljes fölszereléssel. 

4. ütem: 2016-2017. 

Az engedélyezett tervrajzokon a kocsiszín helyén kialakítandó raktár és közösségi 

színtér is szerepel. 2016-ban is benyújtottunk ennek megvalósítására pályázatot, melyen 

2000000 Ft támogatást nyertünk. 

Az új   WC-mosdócsoport kialakítása 

•  Lehetővé teszi nagyobb csoportok fogadását, jelentősebb közösségi programok 

megvalósítását.  

• A kulturált vizesblokk létesítése hozzájárul a 21. századi múzeumlátogatók 

elvárásaihoz (mozgáskorlátozottak is könnyen megközelíthetik, a kisgyermek részére 

pelenkázó kialakítása).  

• Rendezvények esetén jelenleg a látogatók már helyben használhatják az épületet, nem 

kell a művelődési ház mosdóit használni, amely körülményessé tette a programok 

szervezését. 

• A tájház infrastrukturális fejlesztése komplex módon járul hozzá a látogatóbarát 

múzeum megteremtéséhez. A fejlesztéshez, a lebonyolításhoz közművelődési 

szakembert vontunk be. 
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Fejlesztéseinkről több módon is tájékoztattuk, tájékoztatni fogjuk a lakosságot: helyi újság, 

település honlapja. A hatvani online újság eddig is bemutatta az eredményeinket, az újonnan 

megalakult Hatvan TV a napokban fog forgatni tájházunkban.  

Az augusztusban megrendezésre kerülő Paprikafesztiválon és Arató ünnepségen kiemelt 

szerepet kap településünk büszkesége: Az arató jelenetek egyik helyszíne a tájházunk lesz. 

 

Boldog, 2016.07. 20. 

 

                                                                                   Laczkó Roland polgármester 


