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Typ: egyéb 

A várva várt nagysallói tájház 2017. augusztus 19-én délelőtt nyílt meg a 

Nagysallóból Bátaszékre való kitelepítés 70. évfordulóján. 

 

A várva várt nagysallói tájház 2017. augusztus 19-én délelőtt nyílt meg számos mai és egykori 

nagysallói lakos, a magyarországi testvértelepülésekről, a tolna megyei Bátaszékről és a békés megyei 

Kondorosról érkezett vendég részvételével. 

Nagysallóban a tájház létrejötte az összefogás, kitartás, az önzetlen együttműködés és a közös 

munkába vetett hit jelképe.   

A 19. század végén épült vályogház az utolsó ún. hosszúházak egyike volt Nagysallóban, mely még 

eredeti formájában megmaradt a hozzá tartozó gazdasági épületekkel együtt. Mivel évek hosszú 

során elhagyatottan ált, jelentősen megrongálták. 

2012 – ben a nagysallói Folk – Art polgári társulás és a Csemadok bérbe vették a valamikor is 

tájháznak szánt lakóházat, hogy rendbe hozzák, felújítsák, és élő, működőképes tájházzá alakítsák át, 

s ahol nagyszüleink, dédszüleink hagyatékát az utókornak bemutathatják. 

Ezeknek a helyreállítási munkálatoknak, az egész felújításnak a lelke, motorja Németh József lett. 

Terveket készített, brigádokat szervezett, bebiztosította a szükséges munkaeszközöket, 

alapanyagokat, összetartotta, s lelkesítette segítőtársait életkorra, felekezeti hovatartozásra, 

nemzetiségre való tekintet nélkül. 

A tájház berendezése, a nagysallói hagyományok, történelmi és néprajzi értékek megőrzése Kicsindi 

Enikő vezetésével valósult meg. 

Az épület felújításából a kisgyermekektől kezdve a nyugdíjasokig mindenki kivette a részét. 

A Nagysallóból Bátaszékre való kitelepítés 70. évfordulójáról való megemlékezések örömteli pillanata 

volt a tájház megnyitása, mely két időszakos kiállítással várta az érdeklőket: az 1947-ben történt 

kitelepítést megidéző kiállítás, valamint a tájház helyreállításának folyamatát bemutató képes 

kiállítás. 

Az egybegyűlteket Dora Lajos, a Csemadok elnöke köszöntötte, aki ismertette a felújítás menetét, 

céljait s még hátralévő munkát, s mondott köszönetet mindenki áldozatos munkájáért, aki bármilyen 

módon hozzájárult a tájház felújításához és berendezéséhez. 

Kotora Marián, Nagysalló polgármestere hangsúlyozta, mennyire példaértékű az összefogás, melyet 

a régen megálmodott tájház létrejöttéért megtettek a nagysallóiak. A szalag átvágása után 
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jelképesen átnyújtotta Németh Józsefnek, a tájház „gyakorlati apukájának” és Kicsindi Enikőnek, 

a tájház „szellemi anyukájának” a tájház kulcsát. 

Ezután a megjelentek megtekinthették a kiállításokat, régi dokumentumok, fényképek, használati 

tárgyak, bútorok és vetítés által idézték fel a múltat, valamint megismerhették a ház helyreállításának 

egyes lépéseit. A megnyitót vidám muzsikaszó, a nagysallói Szivárvány asszonykórus és a Bátaszéki 

Felvidék Néptánc Egyesület fiataljai énekei színesítették. Nem maradhattak el a helyi finomságok 

sem, mellyel a szervezők kedveskedtek a vendégeknek. 

Fényképes beszámolónkat a Főoldalon találják a Fényképgalériában. 
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