Tisztelt Nagycsaládosok!

Kedves Nagycsaládos Barátaim!

Szentendre polgármestereként és egyben
nagycsaládosként üdvözlöm Önöket városunkban az éves találkozón.
Szentendre különleges város több szepontból: fekvése, történelme, színes kultúrája
miatt egészen egyedi, szinte mediterrán jellegű város a Duna partján. Az idetelepedő,
itt élő balkáni népek nagy hatással voltak
az építészetre, hagyományokra és kultúrára, ez a sokszínűség tűnik fel az idelátogatóknak első pillantásra.
A 20. század eleje óta a művészek és művészetek városa, mára már a képzőművészetek magyar fővárosaként emlegetik,
köszönhetően az itt élő és alkotó művészeknek, a számos múzeumnak és galériának, valamint az ART CAPITAL
programsorozatnak. Jó szívvel ajánlom figyelmükbe múzeumainkat és kiállításainkat, több helyen gyerekprogramok is várják a látogatókat.
Érdekes tény, hogy Szentendre lakosságának átlagéletkora a magyar átlagnál
alacsonyabb. Köszönhető ez a gyermekvállalási kedv mellett részben annak is,
hogy az elmúlt években sok fiatal, kisgyermekes család költözött ide. Városunkban sok a nagycsalád, ennek következtében kifejezett figyelmet fordítunk
az apróságok szórakoztatására és biztonságára. Fesztiváljaink, programjaink
mindig tartogatnak valamit a fiatalabb korosztálynak, a városban egyre több
a játszótér és a gyerekbarát munkahely. Büszkén mondhatom, hogy az Önkormányzat idén harmadszor nyerte el a családbarát munkahely minősítést.
Remélem, hogy jól fogják érezni magukat Szentendrén és a család aprajanagyja nem csak az országos találkozó alkalmával, hanem az év folyamán
többször is ellátogat majd hozzánk.

						
						

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Festeni sem lehetne szebbet! - mondjuk, amikor egy különlegesen szép helyre visz minket
a jó sorsunk. Szentendrén, a festők városában
- a Skanzenben - mindez hatványozottan igaz.
A táj, a város és a Skanzen tájegységeinek építészeti és népi kultúrája egészen különlegessé
teszi idei Őszi Találkozónkat.
Ti is tudjátok, találkozóink egyik célja 1989 óta
(az első Őszi Találkozó), hogy minél jobban megismerjük hazánk művészeti, építészeti, kulturális és természeti értékeit; erre most egy helyen
nyílik lehetőségünk. S ahogy az lenni szokott, a
különlegességek vonzzák a különlegességeket:
a Skanzen Amfiteátrumában – ahol nyolcszázan
is elférünk – öt vállalkozó kedvű fiatal pár előttünk, s ország-világ színe előtt mondja ki a boldogító igent, s esküszik egymásnak örök hűséget.
Óriási öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy támogathatjuk őket életük egyik
legfontosabb pillanatában, osztozhatunk boldogságukban, s ha úgy adódik,
könnyeinkkel sem kell spórolnunk. A boldog pár, a szép esküvő mindennél többet mond el a házasság lényegéről, ezért szeretnénk, ha minél többen megtapasztalhatnák. De a gyerekek sem maradnak program nélkül, kipróbálhatják
magukat népi sportjátékokban, lesz mocsárjárás, gólyalábazás, kislabda dobás,
rönkemelés, súlyzózás, gúzsra dobás, karóra dobás, karikahajtó és vizes nyolcasozás. Utazhatunk a Skanzen vasúton is, de számtalan népi mesterségben is
kipróbálhatjuk magunkat a bőrözéstől a langalló kóstolásig.
Nagyon köszönjük a Szentendre Város Önkormányzata és Verseghi-Nagy Miklós
polgármester úr támogatását, akik nagyon komoly anyagi és szervezési segítséget nyújtottak a program megvalósításában. Ugyanígy köszönettel tartozunk
a Szentendrei Néprajzi Múzeum vezetőinek és munkatársainak, akik az első
perctől ügyünk mellé álltak, valamint köszönet a Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesülete vezetőjének és önkénteseinek, akik a helyszínen voltak segítségünkre.
Köszönöm kollégáink munkáját, akik nagyon nagy munkát végeztek a szervezés során, s így ismét biztosak lehetünk abban, hogy a lehető legjobban sikerül
idei Őszi Találkozónk. Örömteli időtöltést kívánok nektek!
Szeretettel:
					 Kardosné Gyurkó Katalin
			
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke
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A szentendrei Skanzen története
A több mint 50 éves Szabadtéri Néprajzi Múzeum ma Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma, amely a 100-200 évvel ezelőtti magyar vidéki
életbe repíti vissza a látogatókat, akik a faluképbe rendezett tájegységek terein,
utcasorain sétálva a népi építészetet, lakáskultúrát, gazdálkodást, életmódot
ismerhetik meg. A többségében eredeti, áttelepített épületeket faluszerű épületcsoportokba, un. tájegységekbe szervezve tárják a látogatók elé.

A tájegységeken belül az építmények egy-egy parasztporta hagyományos
rendjébe illeszkednek, melyekhez olyan szakrális, közösségi és gazdasági
építmények kapcsolódnak, melyek egykor részei voltak a hagyományos faluképnek. A lakóházak és a gazdasági épületek egy-egy táj történetileg kialakult
lakóháztípusát és jellegzetes melléképületeit reprezentálják.
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A 60 hektárnyi területen jelenleg mintegy 312 épület látható, nyolc tájegységbe
rendezve: Észak-Magyarországi falu, (nyitása 2010), Felföldi mezőváros (2006),
Felső-Tiszavidék (1974 Alföld (folyamatosan épül), Dél-Dunántúl (2005),
Bakony-Balaton-felvidék (2000), Nyugat-Dunántúl (1993) és Kisalföld (1987).

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az elmúlt évtizedek során kiállításai, és kiszolgáló infrastruktúrája, programjai és szakmai- tudományos eredményei révén
hazánk egyik legsikeresebb országos múzeumává vált. A hét hónapos nyitvatartás
alatt a múzeumot felkereső közel negyedmilliós látogatószám egyértelműen
bizonyítja népszerűségét a hazai és külföldi közönség körében.
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HIVATALOS PROGRAMOK
9:00 Regisztráció (a Skanzen parkolójából, a tolókapus bejáratnál)
10:30

Megnyitó az Amfiteátrumban
Köszöntők

11:00

A „Nagycsaládos esküvő” c. pályázat 5 nyertes párjának esküvői
szertartása

17:00

A Skanzen zárása

az ifjú párokról
A 2000-ben elnyert Év múzeuma díj, a 2004-es Látogatóbarát múzeum kitüntető cím, és a legnagyobb társadalmi elismerést jelentő Prima Primissima díj
(2005) a múzeum széles körű társadalmi beágyazottságát és elismertségét
példázzák. 2010-ben a Skanzen Észak-magyarországi falu tájegysége kapta
az Év kiállítása címet. 2019-ben a Skanzen Nemzetközi Visegrád-díjban és
Magyar Örökség Díjban részesült.

Skanzen parkolójában
Ismerjétek meg az öt párt, akik az Őszi Találkozónkon fogadnak
örök hűséget egymásnak:

Varga Evelin és Németh Tibor
22, illetve 23 évesek vagyunk. Jelen pillanatban Szombathely mellett élünk
egy kis faluban. 5 éve vagyunk együtt ebből 2 évet már jegyben töltöttünk.
Ez egy határon túli kapcsolat volt, párom itt volt Magyarországon én pedig
Kárpátalján éltem. Sokat utazgattunk egymáshoz ez idő alatt. Most mind
a ketten a szombathelyi Weöres Sándor Színházban dolgozunk.
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Péter Erzsébet és Hamar Péter

Rácz Anna Mária és Oltványi J. László

Debrecenben lakunk, 3,5 éve találkoztunk és 1 éve vagyunk jegyesek. Már
megismerkedésünk elején kiderült, hogy egy hullámhosszon vagyunk, azonos az értékrendünk és a családról kialakult elképzelésünk. Mind a ketten
nagy családra vágyunk és a gyermeknevelésben szeretnénk örömünket lelni.

24 éves egyetemisták vagyunk és Budapesten élünk. Anna tanító szakon
tanul az ELTE-n, míg Laci a Műszaki Egyetemen végzős hallgató energetikai mérnöki alapképzésen. Hasonló nagycsaládos háttérben nőttünk fel
mindketten, mely egyaránt jelentette a pazar közös családi élményeket és
a néha a nélkülözést is. Szeretünk kirándulni, világot látni, zenélni és alkotni,
értéket teremteni munkánkkal. A közösségben való létnek és a másokért
végzett szolgálatnak köszönhetjük, hogy akkor megismerkedtünk, így ezt
fontosnak tartjuk megtartani a jövőben is.

Bagdi Boglárka és Benkó Zoltán
Ez a pályázati felhívás nagyon megörvendeztetett minket, nem sokkal az
eljegyzésünk után olvastunk erről a lehetőségről és úgy tartjuk nincsenek
véletlenek, ezt bizony Isten intézte így. A megismerkedésünk is a véletlen
műve volt, mindketten tanítással foglalkozunk, s az első egyetemi tájékoztatás alkalmával egy egyszerű ábécé-sorrendbeli beosztás miatt találkoztunk.
Határon túli magyarok vagyunk, de minden nehézség ellenére ma mégis
itt vagyunk a magyar oktatásban és kitartunk a nemzet mellett. Egy szabadkai fiú és egy (nagy)szalontai lány Szegeden megismerkednek, úgy
tűnik ez lett a végzetünk. A házasság számunkra egy nagyon fontos intézmény, mely kifejezi egymás iránti elköteleződésünket, szentesíti az egymás iránt érzett szerelmünket, és különleges módon fonja össze a jövőnket.
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Örökös-Tóth Csilla és Herczegh Viktor
Csilla és Viktor, a jövőbeli Herczegh házaspár, 24 és 26 évesek vagyunk.
Gimnazista korunk óta ismerjük egymást. Mindketten Jász-NagykunSzolnok megyéből származunk, viszont közös életünk alapkövét Győrött
helyeztük le.
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PROGRAMlehetőségek 10–17 óráig
kézműveskedés
A NOE számára kijelölt területen kézműves foglalkozásokkal várjuk a vállalkozó
kedvű gyermekeket és szüleiket. Számíthattok bőrözésre, óriás szappanbuborék készítésre, körmöcskézésre, lehetőség lesz langalló, szörp vagy
kompót kóstolásra is a bagladi lakóházban (térképen: IX-6), illetve az ásványrárói lakóházban (térképen: X-13.).

Tárlatvezetés
Tárlatvezetők segítségével, kb. 90 perces séta keretében megismerkedhettek
egy előre kiválasztott tájegység népi építészetével és lakáskultúrájával. – Figyelem: a részvételhez előzetes jelentkezés szükséges a regisztrációs sátornál!
Tárlatvezetés mobil applikáción
Önállóan, a saját és a gyerekek
tempójában is bejárhatjátok a Skanzent, ehhez töltsétek le a mobiltelefonokon használható Skanzen
applikációt (play áruház vagy app
store).

Az idei évben két pecsétgyűjtő túraútvonallal is várja a látogatókat a múzeum.
Az egyik a szerelmes helyszíneket végigjáró love tour, amely nem csak a friss
szerelmeseknek ajánlott.
Az Élet a fronton túl tematikus év túraútvonala pedig azt mutatja be, hogyan éltek a hátországban a Nagy háború idején.

Játékudvar
Ezen kívül, a Játékudvarban mára már elfeledett játékokat elevenítjük fel.
A vállalkozó kedvűek próbára tehetik ügyességüket olyan hagyományos
népi sportjátékokban mint a mocsárjárás, gólyalábazás, kislabda dobás, rönkemelés, súlyzózás, gúzsra dobás, karóra dobás, vagy a karikahajtás.

12

I N O E ő s z i ta l á l k o z ó

Vonatozás
Az 1930-as éveket idéző Skanzen Vonaton korhű öltözékben teljesít szolgálatot kalauz és masiniszta, irányításukkal az egész múzeumot 30 perc alatt
járja be a szerelvény. Az Európában egyedülálló hosszúságú normál nyomtávú múzeumi vasút 2,2 km-es pályáján a bejárati épületként üzemelő vasútállomási mellett öt megálló található.
Jegyet váltani a jegypénztárban vagy a vonaton lehetséges NOE
karszalaggal 200 Ft/alkalom/fő áron.
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Élő történelem játék két tájegységben
A Skanzenben most már egyre több helyszínen játékosan, interaktívan és
szórakoztatóan hozzák közelebb az újraépített házak, falvak, mezővárosok
egykori mindennapjait az arra nyitott közönségnek.
A Felföldi mezőváros tájegységének főterén elegáns ruhába öltözött színésznő sétálgat A kisvárosba tett látogatása minden lakót foglalkoztat, legyen
szó a rajongó szatócsinasról, a fellépő cipőt javító csizmadiáról, vagy a zsörtölődő Bodónéról, Korhű viseletbe öltözve hat karakter élő jelenetekkel, dialógusokkal egy történet cselekményszálait meséli el, amelynek segítségével
bepillanthatunk az ott lakók mindennapjaiba.

A Bakony-Balaton – Felvidék tájegységben az első világháborút követő időszakba kalauzolják el a látogatókat néhány szereplő történetén
keresztül. Érdemes hát betévedni a
kádártai, mindszentkállai portákra,
elsétálni a templomhoz, a mosóhoz
és a közkúthoz, nyitott szemmel
járni-kelni és figyelmesen hallgatni, ha egy-egy ismeretlen megszólít
minket.
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Néhány szóban Szentendréről
A Dunakanyar kapujában, gyönyörű természeti környezetben található mediterrán kisváros, Szentendre. E gazdag múltú település természet adta képét
méltón, egyben sajátosan egészítik ki az emberi kéz alkotásai: a kanyargós
keskeny utcák, a szűk sikátorok, a szorosan összesimuló belvárosi házak és
a finom vonalú barokk templomtornyok. A várost bebarangolni különösen hangulatos program, a macskaköves utcákban sorakozó galériáknak,
múzeumoknak, kisboltoknak és éttermeknek, illetve a megújult Duna-parti
sétánynak köszönhetően. A látnivalók és az egész évben zajló előadások,
fesztiválok bármikor jó okot szolgáltatnak egy kirándulásra a városban.

Történelem
Szentendre sajátosan mediterrán belvárosi képe a törökök kiűzése után ideérkező szerb, dalmát és görög telepeseknek köszönhetően alakult ki a XVIII.
században, ugyanakkor a város történelme sokkal régebbre nyúlik vissza:
már az őskortól lakott hely volt.
A római hódítás Augustus császár alatt érte el a várost, majd hunok, longobárdok, avarok lakták ezt a vidéket a magyarok bejöveteléig.
Az államalapítás idején Szent István a veszprémi püspökségnek adományozta
a települést, így Szentendre első, helynév nélküli írásos említése a püspökség
1009. évi alapító oklevelében található.
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A művészetek fővárosa: Art Capital
A 2016-ben első alkalommal került sor az Art Capital nevű művészeti projekt
megrendezésére, melynek fő célja, hogy a jelentős művészeti hagyománnyal
rendelkező Szentendre újra a képzőművészet fővárosa legyen.
Szentendre az ország egyik legkiemelkedőbb jelentőségű művészeti központja és az újkori magyar festészet egyik legfontosabb színtere. Magyarországon és talán külföldön sincs még egy ilyen kisváros, ahol ennyi kiállítás
közül válogathat a látogató. A város különleges szépségét az 1900-as évek
elején kezdték el felfedezni a művészek, majd a dombok oldalához mozaikszerűen tapadó épületecskék és a vidám verőfényes színek szépsége egyre
több festőt ragadott magával.

A templomok városa
Az élet sokszorosan megújult itt az évszázadok során. A műemléki barokk
és copf házakkal szegélyezett utcákban sétálva könnyen felfedezhetjük, hogy
a török kiűzése után letelepedett szerb, dalmát, szlovák és görög iparosok,
kézművesek és kereskedők miképp alakították ki a mai városképet, melynek
különleges sajátossága a számtalan templomtorony látványa.
1926-ban így jött végül létre a Szentendre arculatát azóta is döntően meghatározó Művésztelep, új otthont kínálva a Trianon után hazátlanná vált
nagybányai művészeknek. A város számos kiemelkedő múzeuma között
– a megújult MűvészetMalom és a Pajor-kúria épületében új otthonra talált
Ferenczy Múzeum – Szentendre gazdag képzőművészeti múltját és jelenét tárja elénk. A Kovács Margit Múzeum, a Czóbel Múzeum, a Barcsay
Gyűjtemény, a BKV Városi Tömegközlekedési Múzeum és a Szamos Marcipán Múzeum szintén itt található, akárcsak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) is, amely Magyarország legjellegzetesebb tájainak népi
építészetét és a falvak, mezővárosok lakóinak életmódját mutatja be az
érdeklődők számára.
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Gyerekekkel Szentendre belvárosában
A Szentendrén élő vagy Szentendrére látogató kisgyermekes családok különösen
szerencsések. Hogy miért? Mert sok-sok program, látnivaló akad itt, melyeket
gyerekekkel együtt a legnagyobb élmény felfedezni! Rengeteg olyan hely van, ahová
érdemes ellátogatni. Íme néhány kedvcsináló ötlet.
A gyerekek egyik kedvenc helye a szentendrei Dunapart, ahol nemcsak jókat
játszhatnak, kerékpározhatnak vagy motorozhatnak, de akár kacsakő dobálási technikájukat is tökéletesre fejleszthetik. Miután kigyönyörködtük magunkat és megetettük a partra kitotyogó barátságos kacsákat, bőven marad
időnk arra is, hogy nyakunkba vegyük a várost.

Érdemes ellátogatni a Fő téren található Mikrocsodák Múzeumában a gyerekek mikroszkóp alatt leshetik meg a világ legkisebb Coca-Colás üvegét,
vagy belekukkantanak a világ legkisebb arany könyvecskéjébe, melynek
lapjai pókhálóval vannak összefonva. A kiállítás garantáltan felejthetetlen élményt nyújt számukra.
Amennyiben szívesen megmutatnánk gyermekeinknek, miképp telt nekünk
szülőknek vagy nagyszülőknek a gyermekkorunk, melyek voltak a mi kedvenc játékaink vagy édességeink, akkor semmiképp sem hagyjuk ki a Retro
Design Centert.

Ha Szentendre, akkor nem hagyható ki a HÉV végállomásánál található Városi Tömegközlekedési Múzeum, igazi kuriózum, és hatalmas élmény a gyerekeknek a Szamos Marcipán Múzeum is. Itt, mintha semmi nem változott
volna az utóbbi időben, mégis egyre több minden látható: számos rajzfilmfigura és híresség mása, valamint sok-sok ismert épület valósághű, édes mása.
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