
      
 

 

 

 

Ma sem könnyű szülőnek lenni, de vajon mi volt egy apa és egy anya szerepe 150 évvel 

ezelőtt? 

 

„Apaság egykor és ma” 

 

Az Apa Akadémia és a Szentendrei Skanzen Apa Napja 

2021. szeptember 12.  

 

 

Jelen voltak az apák gyermekeik születésekor? Játszottak gyermekeikkel? Esetleg 

szigorúbbak voltak mint a mai apák? És vajon igaz, hogy több időt töltöttek gyermekeikkel 

mint  azt manapság megszoktuk? Izgalmas előadások, gyakorlati bemutatók, kézműves 

helyszínek, családi kvíz és apás nyeremények várják ezen a napon kedves látogatóinkat. 

 

A nap végére pedig kiderül: mit kell másképp csinálnunk ma, és mit tanulhatunk a régi idők 

apáitól. 

 

Az Apa Nap programjai helyszíneként: 

 

Alföld, Kisalföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl tájegységek 

  

Kapunyitás: 9.00 órakor 

 

Program korán érkezőknek: 

 

A rendezvény hivatalos megnyitója 10.00-kor a Kisbodaki pajtában (X-13) lesz. 

A hivatalos megnyitó előtt is örömmel várunk mindenkit a „Munkák a házban” -családi 

foglalkozáson a Vöcköndi lakóházban (IX-2) 

 

 

Kisalföld tájegység (X.) 

 

Előadások – Kisbodaki pajta (X-13) 

 

10.00 - A program hivatalos megnyitója 

10.10-11.50. Apaság egykor és ma - beszélgetős előadás - Léder László 

11.00-11-20. Modern szülők leszünk?- Dudits Annamária előadása 



11.20-12.20. Szempontok az apai szerep történetének vizsgálatához -Dr. Fónagy Zoltán 

történész előadása 

 

„Apa-kvíz” játék értékes nyereményekkel 

 

Kvíz kérdések az előadásokon elhangzottakból, továbbá „Apa-doboz” kérdéseket lehet 

beledobni, melyekre az előadók délután válaszolnak. 

 

„Apa-kép”  

 

10-00- 15.00 „Apa-kép” foglalkoztató gyerekeknek és szülőknek: apa megfestve, 

megrajzolva, elmesélve –Léder Tünde fejlesztőpedagógus, mentálhigiénés szakember - 

Süttöri lakóház hátsó istálló és udvar (X-8)  

 

„Apa-gyerek barkács sarok” 

Közös családi ajándék készítés – Süttöri lakóház hátsó istálló és udvar (X-8)  

 

Workshopok 

 

13.00- 14.00 - Sándor Zsolt: Apalibikóka – Munka-magánélet egyensúly – Kisbodaki pajta 

(X-13) 

 

14.00- 15.00- Pál -Gergely Botond, Pusztaszeri Dóra: 3 hónap, 3 gyerek, 1 apa – anya nélkül - 

Egy apa és egy anya tapasztalatai és tanácsai - Kisbodaki pajta (X-13) 

 

13.00-14-30. S. Bujdosó Tünde - Hogyan élt régen egy család? Nyomozós játék – 

Jánossomorjai lakóház megtekintése után – Vöcköndi lakóház (IX-2) 

 

15.00. Süveges Gergő: Apakulcs- könyvbemutató és dedikálás Kisbodaki pajta (X-13) 

 

 

15.40 – 17.00. Apa-kvíz játék nyereményeinek kiosztása, és az „Apa-doboz” kérdéseinek 

megválaszolása Kisbodaki pajta (X-13) 

 

 

Családi programok: 

 

11.00 – Bringatúra – "Apák minden időben – Tájakon átívelő férfi szerepek" – Találkozási 

pont- Nagy térképnél 

 

Alföld tájegység (VI.) 

 

Falusi mosó – Sükösdi lakóház (VI-3) 

Családi beöltözős helyszín – Hajdúbagos (VI-4) 

„Sportpálya – Nagyrét 

 

 

Kézműves helyszín – rongybaba készítés – Jánossomorjai lakóház (X-5) 



Játékudvar – Horvátzsidányi pajta (X-15) 

 

Dél-Dunántúl tájegység (VII.) 

 

Gyerekgazdaság – Csökölyi lakóház (VII-4) 

 

Nyugat-Dunántúl tájegység (IX.) 

 

9.00-11.00 - Munkák a házban foglalkozás gyerekeknek és családoknak – Vöcköndi lakóház 

(IX-2) 

 

Kézműves helyszín – pörgettyű készítés – Fa háza (IX-3) 

 

Dédanyáink konyhatitkai – Bagladi lakóház (IX-6) 

 

14.00 – Tárlatvezetés – Találkozási pont a tájegység bejáratánál (IX-1) 

 

Pecsétgyűjtő játék – „Földön apám fia volnék.”  

Járd végig a helyszíneket, gyűjts össze legalább 4 pecsétet, majd vedd át az ajándékodat a 

játék utolsó állomásán a Kondorfai iskolában (IX-5)  

 

Sükösdi lakóház (VI-3) 

A sükösdi lakóházban december 24-én, a szenteste családi jelenetébe csöppenünk. 

  

Süttöri lakóház (X-8) 

A „haza atyjaként” is emlegetett Kossuth Lajos alakját a paraszti kultúrában is tisztelet 

övezte. Nézz szét a süttöri ház konyhájában, hol találkozol a ’48-as hős arcképével? 

 

Horvátzsidányi pajta (X-15) 

Vedd ki a részed a játékból! Csatlakozz a horvátzsidányi pajtában található programokhoz és 

kérd a pecsétet a játékvezetőktől! 

 

Faddi lakóház (VII-1) - Határtalan Skanzen tematikus helyszín –  

A test határai és a születés 

 

Kondorfai iskola (IX-5) 

A kondorfai iskola paraszttanítója fiatal feleségével és újszülött gyermekével élt az egy 

szobát, konyhát és a tantermet magába foglaló tanítólakásban.  

 

Határtalan Skanzen tematikus helyszínek  

 (útlevéllel bejárható helyszínek) 

 

Észak-magyarországi falu tájegység (I.) 

Nemzetiségek konyhája – Filkeházi lakóház (I-12)  

Boszorkánykonyha – Gyógyítás a Nagy Háborúban – Perkupai lakóház (I-10)  

Miről szólnak a hírek? – Imolai istálló (I-9)  

 

Felföldi mezőváros tájegység (II.) 

Katonák és a hátország – Fényképészműterem (II-8)  

 



Felső-Tiszavidék tájegység (III.) 

Elszakítva – Kispaládi lakóház (III-1) 

Játékok határok nélkül – Uszkai lakóház (III-3) 

 

Alföldi mezőváros tájegység (VI.) 

Határokon át – társasjáték – Hajdúbagosi lakóház (VI-4) 

Memory room – Határtörténetek gyűjtése - Hajdúbagosi lakóház (VI-4) 

 

Kisalföld tájegység (X.) 

Te mire szavazol?- Harkai lakóház (X-4) 

Mindennek van határa – Jánossomorjai lakóház (X-5)  

Kendőzetlenül – Jánossomorjai lakóház (X-5)  

Vallás és identitás a határon – kiállítás a grádistyei horvátok mariazelli zarándoklatairól – 

Undi lakóház (X-15) 

 

Nyugat-Dunántúl tájegység (IX.) 

Oktatás és propaganda – Kondorfai iskola (IX-5) 

 

Új Határtalan Skanzen tematikus helyszínek: 

A test határai – Születés – Faddi lakóház (VII-1) 

A test határai – Felnőtté válás – Perkupai lakóház (I-10) 

A test határai – Szépségideál – Őcsényi lakóház (VII-8) 

A test határai – Halál – Rédicsi lakóház (IX-15) 

 

Kiállítások 

Határtalan Gyűjtemény - Pont Itt Galéria (Bejárati épület) 

Amikor minden más lett – Élet a Nagy Háború alatt és után – Magtár (I-20) 

Határ-jelek – Kisrét (III.) 

Vagon kiállítás – Bejárati épületnél 

Mutasd a maszkod! – Bejárati épület 

 

Élő történelem  

Bejárati épület, Vasútállomás – Ébersz Gyula, a kárpátaljai menekült vasutas 

Észak-Magyarországi falu tájegység, Nemesradnóti lakóház (I-9) – Bodon Lajos felvidéki 

magyar kisnemes 

Nyugat-Dunántúl tájegység (IX.) - Csempészet a Trianoni határon, Völgyi Andrásné Harmat 

Piroska 

Felföldi mezőváros tájegység (II.) –„Színésznő érkezik” 

 

Étkezés, vásár 

Resti 

Jászárokszállási Fogadó 

Pékség 

Szatócsbolt 

Portékabolt 

 

17.00. A rendezvény zárása 

 


