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I. 

 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

 

Észak- Hegyháti Unió Nonprofit Kft. 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név: Keresztes Krisztina, Bogyayné Gál Tünde 

Levelezési cím: 7342 Mágocs, Szabadság u.39. 

Telefonszám:0630 9105368 

E-mail cím: unio@magocs.hu 

 

II. 

 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése 

 

Mágocsi Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság 

 

□ egészség és életmód 

 

□ épített környezet                   

 

□ ipari és műszaki megoldások 

 

□ kulturális örökség 

 

□ sport                                        

 

□ természeti környezet 

 

□ turizmus 

 

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 

7342 Mágocs, Szabadság u. 14. 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 

 □ települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

A főtérrel szemben a város helytörténeti gyűjteménye az egykori patinás parasztházban kapott 

helyet, amelyet a 2010-es városfejlesztési projekt keretében újítottak fel. Kiállítások és 

mailto:unio@magocs.hu


programok révén, a hagyományőrzés egyik kiemelt helyszíne lett. A főépületben, és udvari 

keresztszárnyban az egykori virágzó mezőváros tárgyi emlékeit tekinthetik meg az arra járók. 

A Helytörténeti Gyűjteményt mágocsi lakosok által felajánlott régi használati tárgyakkal 

gazdagították a megvalósítók. Az épületben szobát alakítottak ki a németséghez köthető 

népviseleti öltözékekkel, a mágocsi sváb emberek múltban használt eszközeivel, berendezési 

tárgyaival (konyhai eszközök, asztalok, székek, gőzölős vasaló…stb.). A Mágocsi Római 

Katolikus Templom hagyatékai is az épületbe kerültek (egyházi képek, mise kellékei, ami 

ritka a helytörténeti gyűjteményekben). A templomtorony régi, felújítás előtti óra szerkezete 

is megtekinthető az odalátogatók számára. A folyosón Mágocs múltjáról fotókiállítás látható, 

melyek folyamatosan bővülnek. Az épület (pajta) istálló részében mezőgazdasági eszközöket, 

berendezéseket láthatnak a látogatók (szürethez használt eszközök, disznóvágási kellékek). 

Minden év októberében életre kel a Helytörténeti Gyűjtemény Mágocson az Élő múzeum 

program keretében. 2017- ben rendhagyó módon még mesésebbé és interaktívabbá tették az 

időutazást a szervezők, hiszen a gyűjteménybe ellátogató több, mint 300 gyerek mesével 

átszőtt vetélkedők segítségével kalandozhatott Mágocs múltjában. Ezeken a napokon a 

résztvevők megismerkedhetnek a kovácsmesterség fortélyaival, a fazekas mesternél 

kipróbálhatják a kerámiakészítés gyakorlatát, és régi, gőzölős vasalóval is vasalhatnak a 

látogatók. Eközben egy régi citera hangját is hallhatják megszólalni az oda érkezők. Az 

épülethez tartozó istállóban háziállatok népes seregével találkozhatnak a gyerekek. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

 

Mágocs kulturális örökségének fontos részét képezi a gyűjtemény, egyben a térségi 

hagyományokat is megörökíti, életben tartja. A térség gyermekei az évente megrendezésre 

kerülő nyílt napon találkoznak azokkal a mesterekkel, akik a városban és a térségben ma is 

életben tartják ezeket a mesterségeket.  

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

 

Észak- Hegyháti Kalendárium 2017 

Észak- Hegyháti Kalendárium 2018  

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

https://eszakhegyhatiunio.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 

 

MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

 

 

 

Belső udvar 

 

 

Főbejárat 



 
Múzeum belülről 

 

 
Múzeum belülről 

 

Múzeum belülről 


