
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, a Bíráló Bizottság javaslatára, 
 

ICOMOS Díjban részesíti 
a 
 

Perőcsényi Tájház kiemelkedő és példamutató helyreállítását 
 
 
 
Perőcsény a Börzsöny északnyugati oldalán, egy völgykatlanban fekvő kis település. Ez az 
alig négyszáz lelket számláló falu több ezer óra társadalmi munkával, – melybe budapesti 
diákokat és egy szlovákiai magyar falu asszonyait is bevonták – egy üresen álló népi 
lakóházból gyönyörűen és hitelesen berendezett tájházat varázsolt a hozzá tartozó 
melléképületekkel. 

A XIX. századi, egytraktusos, háromosztatú, sárba rakott kőfallal és pórfödémmel 
épült lakóházat, a vele egy tető alatt lévő kamrát és istállót 2004-ben műemlékké 
nyilvánították. A felújítás a rossz állapotú épületszerkezetek helyreállításával kezdődött, majd 
visszaépítették a szabadkémény aljából nyíló külső kemencét, a nyílászárókat javították, 
pótolták. Az ereszalját, a padkát újra tapasztották, szegélyét helyi kövekből rakták ki. 
Helyreállították a terméskő lépcsőket, a kutat, a kerítést, újjáépítették az udvar végét lezáró 
összedőlt gabonáskamrát, melynek oromfala az eredeti mintájára, vesszőfonatból készült. A 
tájegységre jellemző anyagokat és építési technológiát használtak minden esetben, a bontott 
cserépből készült tető kúpcserepeit is disznószőrös kikenéssel rögzítették. Megtartották a 
döngölt földpadlókat, a falakat kézzel tapasztották majd meszelték, lábazatát venyige-feketére 
festették. A telek nagyobbik, a házzal átellenes gazdasági udvarán lehetőség nyílt, a faluban 
egykor használt hidasól, méhes, kukoricagóré felállítására is. A további terveikben szerepel 
egy kocsiszín, és a domboldalban kis nézőtér kialakítása a hagyományőrző és kulturális 
programokhoz. 

A perőcsényi tájház jelképe annak, hogy néhány tettre kész ember, jó cél érdekében, 
milyen sokaságot képes a megvalósításához megnyerni. A helyreállítás egy elkötelezett 
irányító által vezetett igazi összefogás jelképe lehet, ugyanakkor a műemlék-helyreállítás 
szakmai szempontból is példaértékű. 
 
Mindezekért az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a Perőcsényi Tájház kiemelkedő 
és példamutató helyreállítását ICOMOS Díjban részesíti. 
 
A sikeres helyreállítás résztvevői:  Építtető: Perőcsényért Alapítvány  

Tervező: Kátai Éva  
Felújítási munkákat irányította: Dr. Buglya Sándor  
Műemléki felügyelők: Zsanda Zsolt és Fehér Judit 

 
 
A díjat átveszi Dr. Buglya Sándor, a felújítás irányítója,  

 
Gembolya Irma polgármester asszony, Perőcsény 
 
Kátai Éva tervező 
 
Fehér Judit műemléki felügyelő (akadályoztatás miatt nem tud jelen lenni) 

 


