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Makó, József Attila Múzeum szabadtéri néprajzi kiállítása (Megyeház u. 4.; http://www.muzeum.mako.hu/):
A Múzeum udvarán helyet foglaló épületegyüttest (bár nem önálló
szabadtéri néprajzi múzeum) skanzennek nevezik, hiszen a tágas tér, a
paraszti gazdaság épületei, valamint a kiállított gazdag néprajzi anyag
alapján önálló, kerek egységnek tekinthető. Látogatható itt a
Hagymásház eredeti berendezéssel, a makói hagymatermesztés
történetének
bemutatásával.
Az
asztalosműhely
eredeti
szerszámokkal és mintakönyvekkel a 20 sz. elejéről. A bognárműhely
és a kovácsműhely a 20. sz. elejéről. Megtekinthető továbbá a
legszegényebbek lakhelyét bemutató putri, szánkótalpas gabona
kasok,- és hombárok a 19. és 20. század elejéről.

Tótkomlós, Szlovák Tájház (Széchenyi u. 11.; http://www.totkomlos.hu/latnivalok):
A tájház 1886-ban épült, gazdagon berendezett lakóház. Vályogból
épült, nádfedeles tetejű, falait régi színes virágmotívumú festés
díszíti. Berendezési tárgyai a korabeli szlovákság mindennapjait
idézik. Itt tekinthető meg a helyi színjátszás szervezője tiszteletére
berendezett Tomka Judit emlékszoba is.
Láthatók: mennyezetes ágy, festett virágos sarokpad, szőtt vagy
hímzett törölközők, konyhai sütő- főző edények, fazekak, lábasok,
tótkomlósi háziipar termékei, korabeli ruházatok.

Tótkomlós, Szlovák Néprajzi Ház (Szép u. 5.; http://www.totkomlos.hu/latnivalok):

A Szlovák Emlékházat a település várossá nyilvánításakor, 1994
április 22-én avatták fel. A ház utcai homlokzata előtornácos oszlopos, teteje náddal fedett. Falai fehérek, virágmintákkal
pingálva. Az emlékház részei: szoba – konyha - szoba. Berendezési
tárgyai a korabeli szlovákság mindennapjait idézik.
Az emlékház egyik szobájában Szokolay Sándor népi fafaragó és
festőművész alkotásai láthatók.
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Mezőhegyes, Nemzeti Ménesbirtok (Kozma Ferenc u. 30., http://www.menesbirtok.hu/):
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. jogelődje az 1784ben alapított Mezőhegyesi Ménesbirtok, amely nemcsak
Magyarország, hanem Európa legrégebbi állami birtoka.
Idegenvezetéssel tekintjük meg a Reprezentatív Központot,
megismertetjük a Ménesbirtok és Mezőhegyes rövid történetét.
A létesítmény területén található a megmaradt 9 db
mezőhegyesi Hild istálló legszebbike, a „Központi Istálló”, mely
épület önmagában is esztétikai élményt nyújt.
Mezőhegyes, Centrál Étterem: ebéd
Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai Tájház és a helytörténeti gyűjtemény (Negyvennyolcas u. 1.;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018722134439&lst=100000590770207%3A100018722134439%3A15
02881849):
A Szeged melletti Kiskundorozsmán 2017. június 23-án avatták
fel a Dorozsmai Tájház és Helytörténeti Gyűjteményt, ahol a
XVII-XX. századi helyi paraszti és a nagypolgári élet kulisszái
mögé pillanthatunk be. A gyűjtemény két külön épületben
mutatja be a népi és a nagypolgári életben használatos
tárgyakat, így alakult ki a tájházi és a helytörténeti kiállítás. A
helyben gyűjtött bútorokkal, eszközökkel, tárgyakkal
berendezett tájház ház részei: bejárat, konyha-kamra, középső
szoba, tisztaszoba. A helytörténeti kiállítás négy teremből áll,
melyek a következők: Egyházi gyűjtemények kiállító terem,
Kunsági szövőgyár Kiskundorozsma Nagymihály Gáspár gyűjtemény, Balázs Piri Aranka terem, Helytörténeti szalon.
Szeged-Kiskundorozsma,
Faragó-féle
Szélmalom
(Bölcs
http://www.museum.hu/muzeum/291/Dorozsmai_Szelmalom?f).

u.

és

Szélmalom

u.

sarok;

A második világháború előtt már csak tíz, a háború után csak egy, a
Faragó-féle szélmalom működött Kiskundorozsmán. Ezt a malmot Czékus
Andor gazda építtette 1821-ben. Tőle Faragó György vásárolta meg 1900ban. Kezdetben gabonát őrölt, többféle minőségben. A leszármazottaktól
tudjuk, hogy családi vállalkozás volt a szélmalom üzemeltetése. A malom
állandó kiállításai: A szélmolnár szerszámai, A házi kenyérsütés kellékei; A
kézi aratás eszközei; A malom története képekben.

