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German Nationality Ethnographic Exhibition 



Német Nemzetiségi Néprajzi Kiállítás 
(Pusztavám)

Pusztavám község, melyet 1909-ig Ondódnak neveztek, Fejér megye 
északkeleti peremvidékének egy völgyében fekszik, melyet az Általér 
szel keresztül. A falu lakóinak (2536 fő) kb. 60%-a német nemzetisé-
gűnek vallja magát.
Az egyházi krónika szerint, az elnéptelenedett települést 1714-ben 
kezdték meg német anyanyelvű telepesekkel benépesíteni. Az első 
telepesek túlnyomórészt magyarországi németek voltak a nyugat-ma-
gyarországi Vas, Sopron és Moson megyékből. Származási helyként 
két egymáshoz közel fekvő falut említenek Moson megyéből: Rajkát 
és Miklósfalvát (Ausztria, Nickelsdorf). 

Településünkön 1995-től működik Német Kisebbségi Önkormányzat, 
feladataink közé tartozik a német kultúra ápolása, az identitás védelme, 
a tárgyi emlékek gyűjtése, a berendezett tájház anyagának bővítése.
Az 1970-es évek végén kultúrházunk vezetője Kiss Józsefné (Marika 
néni) kezdte meg a tárgyi emlékek gyűjtését. Kezdetben a művelődé-
si ház emeletén kapott helyet a kiállítás, egy tájszobában. A szoba a 
művelődési ház felújítási költségéből, társadalmi munkával, a faluban 
működő ipari üzemek által nyújtott segítséggel került kialakításra.
A Német Nemzetiségi Néprajzi Kiállítás 1980-ban nyílt meg, ettől 
az évtől rendelkezik működési engedéllyel. A kiállítás jelentős része 
adományokból, a lakosság által felajánlott tárgyakból állt össze. A 
restaurálási munkákat a Fejér Megyei Múzeum szakemberi végezték. 
Településünk Önkormányzata 1994-ben vásárolta meg azt az épületet 
melyben jelenleg a kiállítás látogatható. Kiállításunk megtekinthető 
előre egyeztetett időpontban.

Pusztavam, an incorporated town, which was earlier, called Ondod 
until 1909. Pusztavam is located in a valley in the north-east periphery 
of Fejer County. A stream called Altaler crosses the settlement. 
Approximately 60% of the inhabitants (2536 residents) consider 
themselves German nationality.
According to ecclesiastical chronicles, the repopulation of the 
unpopulated settlement with German speaking settlers started in 1714. 
The first settlers were mainly Hungarian Germans from Vas, Sopron 
and Moson counties of West-Hungary. They name two neighbouring 
villages in Moson County: Rajka and Miklosfalva (Austria, Nickelsdorf) 
as their places of origin. The German Minority Government started to 
operate in 1995 the top priorities of the minority government are to 
foster German culture, protect their identity, collect material remains 
and to enlarge the collection of the House of Regional Traditions. The 
leader of our Culture House Mrs. Kiss (Aunt Marika) started to collect 
the material remains in the end of the 1970s. The exhibition was 
first presented in a village room exhibiting regional traditions on the 
second floor of the Culture House. The room was developed from the 
renovation costs of the Culture House with the contribution of social 
workers and with the help of the industrial factories operating in the 
village. 
The German Folk Culture Exhibition opened in 1980. Articles offered 
by the villagers make up most part of the exhibition. In 1994, the local 
government bought the building where the exhibition is currently on 
display. Our exhibition is open as agreed in advance.
Információ / Information:
Krebsz Ferencné +36-30-356-1270
E-mail: zs.krebsz@pusztavam.hu
Polgármesteri Hivatal/Mayor’s Office +36-22-417-201
Kiss Józsefné (Marika néni)+36-22-417-489


