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„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. 

Nem őrizni kell, mert nem rab. 

Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” 

 

                                                                                  Sebő Ferenc, Kossuth – díjas népzenekutató, dalszerző 

                                                                          (Írásos megjelenés: Hajdú – Bihari Napló, 2013. szeptember)  

 

 

 

 

 

2021. augusztus 



2020. év elején realizálódott a korábbi évek elképzelése, miszerint a község még fellelhető 

hagyományos népi értékeit – népművészeti alkotásokat, hagyományos használati eszközöket, népi 

bútorzatot, a mezőgazdaság eszközeit, a népköltészet lejegyzett és íratlan darabjait, a díszítő 

művészet motívumait, a gasztronómia kincseit – összegyűjtsük és átörökítsük az utókor számára. Az 

ingatlan kiválasztását és megvásárlását követően újabb ötlet született: aktív, ne csak értéket őrző, 

hanem értéket teremtő hely jöjjön létre. Az alkotóház az átépítési és felújítási munkálatokat 

követően, 2020. október 2-án nyílt meg. Névadóján a HATALKOTÓ HÁZ nevet kapta. Funkcióját 

tekintve olyan közösségi tér, mely az alkotni vágyó emberek számára biztosít inspiráló környezetet. 

Olyan kiállító tér, ahol a hagyományos népi berendezés nem csak bemutatja és nem engedi feledni 

népi értékeinket, hanem szolgálja is a népi mesterségek megismerését, művelését, ahol folyamatos 

gyűjtőmunkával helytörténeti emlékeink láthatóvá válnak. 

         
A polgármester felavatja a házat, a névadó személyek fát ültetnek az alkalom tiszteletére az alkotóház udvarán. 

 

Az alkotóház három klubot működtet: Hatjáték klub, Nosztalgia klub és Gyapjas klub.  

Hatjáték klub = Társasjáték klub: mely egy olyan program, ami heti rendszerességgel működik. 

Különféle játéklehetőség biztosítása, elsajátítása a cél a különböző korosztályok szórakoztatására, 

tehetséggondozására, fejlesztésére. További cél, nagyobb játékos közösségekhez csatlakozni és 

minél több embert a csapatba csalogatni; gyerekeket, fiatalokat, időseket egyaránt. 

Nosztalgia klub: olyan életeseményeket elevenít fel, mely Kétújfalu elmúlt éveiben, évtizedeiben 

meghatározó jelentőségű volt. Legyen szó gasztronómiáról, kézművességről, hagyományápolásról, 

népi jeles napok programjairól, településünk elfeledett legendáiról, földrajzi, történelmi értékeinkről.  

Gyapjas klub: a szövés- fonás, nemezelés, és egyéb szálas anyagokkal kapcsolatos kézműves 

tevékenységek klubja.   

 



A HATALKOTÓ HÁZ TÖRTÉNETE 

Zsuzsanna napján… 

2020. év, Zsuzsanna napján hivatalos keretek közt, Kétújfalu Község Önkormányzat ingatlana lett a 

Zrínyi utca 21. szám alatt lévő porta, a rajta álló lakóházzal, melléképületekkel. Korábban ez a 

házszám 22. volt, s az 1970-es évek végén változott 21-re.  

A telek, a ház, a Grósz család birtokában állt. Ebben a házban született 1906-ban Lempel Julianna. Ő 

Grósz Ágnes és „BUMBERDOS” Lempel János gyermeke volt. Julianna feleségül ment az 1904-ben 

született Klumzer Fülöphöz. Gyermekük Klumzer Mária, Marika néni, aki haláláig, 2018. tavaszáig élt 

itt. A megüresedett házat a leszármazottak eladták 2020. februárjában és így került Kétújfalu Község 

Önkormányzat saját tulajdonába. 

A ház arculata már nem a régi. Többször átépítették. Először az elhasználódott nyílászárókat 

cserélték ki az utcafronton az 1960-as évek elején és a 2 darab zsalus ablak helyébe egy 

háromszárnyas ablak került, mely ma is látható. Ez a falrész az 1990-es években további kőműves 

munkálatok által megerősítésre, stabilizálásra került. Az udvarról nyíló bejárat is az 1960-as években 

lett fedett, zárt veranda. Az üveges ablak vasszerkezetét a Zrínyi utcában működő kovácsműhelyben 

készítették. A veranda felépítési munkálatait „Hébestál” Jakab kőműves végezte.  

A ház történetéről az információt Litter Lászlóné, született Dóczi Mária adta közre. Nagyszülei 

voltak: Lempel Julianna és Klumzer Fülöp.  

Előtte-utána: 

 

    

     



PROGRAMOK A 2021. ÉVBEN 

Fő célunk a hagyományok megélésével a közösségépítés, a közösség formálás.   

Az alkotóház az a hely, mely közösségi térként bemutatja az értékes múltat és szolgálja a jelent.  

 

Májusfa állítás, 2021. április 30. 

 

      

 

Gyermeknap, májusfa kitáncolás, 2021. május 29. 

         

 

   

 



CSIMOTA 2021, nyári tábor – 2021. augusztus 02-13. 

 
                                                                                                            

 

Hatjáték klub = Társasjáték klub 

  

Gyűjtőmunka 

 



EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A Hatalkotó ház együttműködésre törekedik a községben működő egyesületekkel, alapítványokkal, 

közintézményekkel. Így közös programokat szervez a Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 

intézménnyel, a Konrád Ignác Közalapítvánnyal, a Konrád Ignác Általános Iskolával, a Kétújfalu 

Sportegyesülettel, a Gyöngyös Horgászegyesülettel. Az együttműködés a közösen szervezett 

programokon túl kiterjed az egyesületek, intézmények múltjának, jelenének bemutatására, mely 

során segítséget nyújtunk a kutatómunkában. Szoros együttműködés folyik a Kétújfalu Települési 

Értéktár Bizottsággal, hiszen a ház az egyik értékünk, mely helyet biztosít a bizottság működésének.  

TERVEK 

Az alkotóház udvarán áll egy melléképület és gazdasági tereptárgyak: kút, vályú. A melléképület 

részei egy istálló, a belőle nyíló pajta az alatta levő pincével és a kocsiszín. Állaguk erősen lepusztult. 

A tetőszerkezet ép, a cserepek csak helyenként töröttek, de a födém deszkái korhadtak. A nyílászárók 

elhasználódtak, a deszkák erősen hiányosak a pajta oldalán.  

                            

A terv egy olyan mezőgazdasági eszközöket bemutató interaktív tér kialakítása, mely nem csak a 

munkafolyamatokat és az állattartás helyét jeleníti meg, hanem a pajta felújításával előadó teret is 

biztosít. A „pajta színpad” mobil elemei a sokszínű előadások megjelenítését szolgálja, a pajta és 

előtere a vendégek számára biztosítja a nézőteret. Az épület lehetőséget ad majd a helyi 

tehetségeknek, a vendég előadóknak a bemutatkozásra, valamint szakmai fórumok szervezésére. Az 

udvar területét tekintve nagy. Az alkotóház melletti füves tér már részben kialakított szabadidő park 

és gyógynövényes kert. További tervek az udvari játékok bővítése a góré hasznosítása. 
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