


A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület bemutatkozása:

Egyesületünk a rendszerváltást követően 1991-ben alakult azzal a céllal, 
hogy a Veszprém megyei települések történetének, kulturális örökségé-
nek és jelenének megismerését és bemutatását szolgálja, hogy minél ott-
honosabban érezzük magunkat szülőhelyünkön, lakóhelyünkön. Ahogy 
a helytörténet a „köztörténet hajszálgyökere”, úgy a honismeret a „nem-
zettudatunk környezetvédelme”.
Fő feladatunknak tekintjük a helytörténeti, néprajzi, szociográfiai kutató-
munka támogatását, továbbá a társadalmi és művészeti hagyományokat 
feltáró közösségek munkájának összehangolását. Rendezvényeinken teret 
biztosítunk a honismeret iránt érdeklődőknek a találkozásra, a közösség 
építésére, tapasztalat és tudás megosztására, átadására. Célunk, hogy a 
ma élők számára kulturális identitásunk integráns részévé válhasson a 
múlt. A 21. század Európájának identitásválsága idején nagy jelentősége 
van a lokális értékek és a helyi kulturális örökség jobb megismerésének.

Egyesületünk munkájának fontosabb területei a teljesség igénye nélkül:
•	 Tematikus séták a Veszprém megyei települések épített és természeti 

értékeinek megismertetésére.
•	 Tájházalás címen indított műhelymunkánk szándéka, hogy lehetősé-

get teremtsünk arra, hogy a megyében működő tájházak, helytörté-
neti- és néprajzi gyűjtemények kezelői találkozzanak egymással, vala-
mint a szakmai munkájukat segítő szakemberekkel.

•	 A Cserháti Könyvszalon, amelynek keretében a megye kultúrtörténe-
tét, helytörténetét, értékeit bemutató könyveket és a könyvkiadással 
foglalkozó civil szervezeteket mutatjuk be havi rendszerességgel.

•	 Emlékhelyek és temetők gondozása, évfordulós naptár készítése, 
a hon ismereti képzés, továbbképzés tökéletesítése.

•	 Egyesületünk kiemelten figyel a fiatalok megszólítására. Ezt a célt 
szolgálják helyismereti játékaink, a fiatalok mentális térképét bővítő 
online foglalkozásaink, helyi és tágabb régióba szervezett túráink.

Cím: 8200 Veszprém, Füredi utca 55.
Adószám: 19263157-1-19
Bankszámlaszám: 73200189-11102003

Elnök: Márkusné Vörös Hajnalka
Telefon: +36 70 457 7887
E-mail: mvorosh@gmail.com
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A gyerekeket és családokat  
megszólító projektek - játékosítás

Sétál a család Veszprémben…
honismereti füzetsorozat

A Veszprémi Önkormányzat támogatásával és a Bakony-Balaton Környe-
zetvédelmi Oktatóközpont és a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 
tagjainak, valamint a Veszprémben működő közgyűjtemények munka-
társainak együttműködésével született meg 2011 és 2015 között a honis-
mereti füzetsorozat. Célja: olyan minőségi családi programok biztosítása 
minden generáció részére, amely bemutatja Veszprém történetének egy-
egy szeletét életkoruknak megfelelően. A sorozat első része: óvodásoknak, 
második füzete: alsó tagozatosoknak szól. Tematikus sétáink a „Zsidó 
múlt nyomában”, a „Nagy Háború nyomában”, valamint „Az 1956-os for-
radalom és szabadságharc nyomában” középiskolás és felnőtt korosztály 
részére készült.
A füzetek oneline is elérhetők a Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktató-
központ Egyesület, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, valamint 
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár honlapján.

A téma gondozói:
Nagyné Kozma Ildikó biológia-földrajz, pedagógia szakos tanár, 
környezetvédelmi szakember, a Bakony-Balaton Környezetvédelmi 
Oktatóközpontnak 8 éven át elnöke, jelenleg alelnöke.

Telefon:+36 30 602 1013
E-mail: babako1@hotmail.com

Szabóné Vörös Györgyi könyvtáros, 
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
Veszprém megyei helyismereti 
gyűjteményének 15 éven át vezetője, 
a Veszprém Megyei Honismereti 
Egyesület alelnöke.

Telefon: + 36 70 252 2288
E-mail: szavogyo@gmail.com
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Hajrá, Veszprém!
Veszprémi útikalauz-játék

Egy olyan könyv Veszprémről, amely kisiskolások számára mutatja be 
a várost. 
Útitárs: nagyapa, a térkép és a varázsszemüveg, melyen át a múltba látunk.
Az egyes fejezeteket interaktív feladatok egészítik ki. 

A tartalomból: 
1. Szeretnél-e dínókkal találkozni? — Ha igen, tarts velünk az állatkertbe!
2. Hogyan harcolt István király?
3. Szeretnél-e találkozni Gizella királynéval?
4. Tudod-e, miért harcoltak a végvári katonák?
5. A veszprémi vár nevezetességei
6. Mit rejt a Kertek és kolostorok völgye?
7. Lépegetnek-e a veszprémi fenyőfák? — Kirándulások a környéken
8. Az illatok, ízek, hangok városa
9. Mi az, amit nem szabad kihagynod Veszprémben?
10. Szeretnél-e Kis Balázs nyomába lépni?
11. Avagy: kik voltak a legjobb veszprémi fejek?
12. Veszprémi LEG-ek
13. Szorgalmi feladatok Veszprém legjobb ismerőinek
14. Tudod-e, hogy…

A téma gondozója:
Sebő József író, szociológus, 
mesterpedagógus, a Veszprém 
Megyei Irodalomtörténeti 
Társaság elnöke, 
a Veszprém Megyei 
Honismereti Egyesület 
elnökségi tagja.

Tel.: +36 20 569 2096
sebo.jozsef@gmail.com

Értékőrzés a Z és alfa generáció nyelvén…
Települési értékek megismertetése iskolás korban

Szülőfalumban, Nyirádon több évtizedes tapasztalattal, sokrétű pedagógiai 
módszertani tudással szervezünk gyerekeknek, fiataloknak települési érté-
kek megismertetését célzó programokat. A tanórai lehetőségek mellett szí-
nes választék van már tarsolyunkban, köztük több innovatív mintaprojekt.
Munkánk során egyik célunk, hogy iskolásaink sokféle tanórán kívüli tevé-
kenység formájában bővítsék ismereteiket települési értékeinkről, ezzel erősítve 
kötődésüket szülőfalujukhoz, régiónkhoz (Névadónk hagyományai, Temati-
kus gyermekmajálisok, Napközis táborok, Nem térkép e táj! – projekt, Nyirád 
felfedezői akadályjáték, Várhódítás – Akadály játékok, Digitális sétálófüzet). 
Másik célunk, hogy mindezzel a gyermekek nyelvén, a gyermekek szemé-
vel megközelítve a témát, hatással legyünk az egész családra.
Módszertani tapasztalatainkból két hatékony elemet állítottunk az értékőr-
zés szolgálatába. Az egyik a digitális pedagógia lehetőségei, melyek kihagy-
hatatlan, aranykulcsként nyitják a gyerek érdeklődésének kapuját. A másik 
a játékosítás (gamification) széles tárháza.
Mesterprogramomban a Veszprém Megyei Honismereti Egyesülettel, a Nem-
zeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságával és az ELTE Peda-
gógiai és Pszichológiai Kar szombathelyi intézetével együttműködve célom, a 
régióban megosztva tapasztalatomat megszólítsam a leendő pedagógusokat 
és pedagógus kollégákat, ösztönözve őket a közös munkára. Terveink között 
szerepel Küldetések (pályázatok) kiírása gyerekeknek: Az én értékem, ezért 
értékelem! címmel. Aminek hosszútávú eredményeként a családok számára 
elérhetővé válik egy virtuális (online és nyomtatható) kaland a régió települé-
si értékeinek bejárásához, megismeréséhez.

Téma gondozója: 
Németh Andrásné Farkas Gabriella mesterpedagógus, a Nyirádi Erzsébet 
Királyné Általános Iskola intézmény-
vezető-helyettese, ELTE SEK PPI 
óraadó oktató (digitális pedagógia), 
a Veszprém Megyei Honismereti 
Egyesület elnökségi tagja.

Telefon: +36 30 441 4474
email: farkasgabriella21@gmail.com
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Ökológiai ismeretterjesztés  
és érzékenyítés

Tethys-Veszprém avagy szörnyek és sellők partija

2021. április 25-én lesz a veszprémi kőbányászat különleges kincsének, 
a Placochelys placodonta felfedezésének 120. évfordulója. Ennek kapcsán 
célül tűztük ki, hogy a mi kis „bestiánk” Veszprém egyik jelképévé, a helyi 
identitástudat fontos részévé váljon. Az egyedülálló lelet kapcsán kíván-
juk felhívni a figyelmet a város fejlődése, természeti értékei és a tudo-
mány, kultúra kapcsolatára.
Tanösvény kiépítésével szeretnénk erősíteni a lakosság, kiemelten a gyer-
mekek környezettudatos magatartásának fejlesztését, fenntarthatóságra 
nevelését úgy, hogy a város központjától 5 percre, izgalmas bemutató-
helyeket hozunk létre, amelyek egyben turisztikai attrakciót is jelentenek.  
A tevezett tanösvény a Sintér–árokban, a Sédtől indulva az egykori kőbánya 
területét bejárva, 9 állomáson át mutatja be a kavicsfogú álteknős megtalá-
lásának történetét, Laczkó Dezső munkásságát. A világhírű lelet bemutatá-
sával betekintést nyújt városunk dolomit és márga bányászatába, majd a bá-
nyák rekultivációját is ismerteti. A Tethys óceán élővilága a Dózsa György 
utca alatti kishíd alagútjának falára vetített képen jelenik meg. A tanösvény 
utolsó állomásán a Harmat utcai kilátónál, a páratlan panorámát kihasz-
nálva, virtuálisan visszautaztatjuk a látogatókat 200 millió évvel ezelőttre, 
amikor trópusi tenger hullámzott Veszprém helyén, valamint ismereteket 
nyújtunk területünk geológiájáról, a páratlan táj kialakulásáról Laczkó 
Dezső és Cholnoky Jenő kutatásait felhasználva.
A tanösvény részét képezi a több elemből álló, hosszú távú turisztikai, 
kulturális attrakciókat felvonultató terveinknek, melyek kulcs eleme a  
Placo tér kialakítása. Ezzel városunk 
egy maradandó értékkel 
gazdagodna.

A téma gondozója:
Bontó László agrármérnök, 
helytörténeti kutató, 
az MNL VeML
munkatársa.

Telefon:+36 20 337 0293 
E-mail: bontylaci@gmail.com
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Fürödj a Csendben, fürödj a Fényben!
Erdőfürdő Veszprémben

A Sinrin-joku, az erdőfürdő, japán módszer a testi és lelki egészséghez. 
Rendszeres gyakorlással, napi 15 perc erdőterápia végzésével erősíti az 
immunrendszerünket. Temperálja a vérnyomásunkat, csökkenti stressz- 
szintünket. A napi gyakorlatok városunk bármely erdei tanösvényén (Rab 
Mária sétaerdő, Berkenye tanösvény, Fenyves tanösvény, Gulyadomb, 
Kolostorok és Kertek), nagyobb parkjában (Erzsébet sétány, Barátság 
park…) elvégezhetőek. A módszert hatékonyabbá tehetjük egy-egy hét 
végi nagyobb erdei túrával, melyre városunk és környéke számtalan lehe-
tőséget rejt.

A téma gondozója:
Nagyné Kozma Ildikó biológia-földrajz, pedagógia szakos tanár, 
környezetvédelmi szakember, a Bakony-Balaton Környezetvédelmi 
Oktatóközpontnak 8 éven át elnöke, jelenleg alelnöke.

Telefon:+36 30 602 1013
E-mail: babako1@hotmail.com

Zenél a Séd 
Zenélő családok, barátok, közösségek a Kolostorok és Kertekben

Célunk, hogy a  Kolostorok és Kertek területén rendszeres szabadtéri 
mini koncerteket szervezzünk, fellépési lehetőséget biztosítva amatőr ze-
nészek, zenét tanuló gyermekek, zenélő közösségek számára. Várjuk azo-
kat az önkénteseket (a város és környékén élő zenélő családok, barátok, 
közösségek), akik szívesen bemutatnák műsorukat ebben a csodálatos 
természeti közegben. A zenélő esteket kéthetente tartanánk, havonta ösz-
szekötve egy-egy gyermekjáték, tánc tanításával.

A téma gondozói:
Márkusné Vörös Hajnalka az MNL Veszprém Megyei Levéltárának 
levéltárosa, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke.
Telefon: +36 70 457 7887 E-mail: mvorosh@gmail.com

Nagyné Kozma Ildikó biológia-földrajz, pedagógia szakos tanár, 
környezetvédelmi szakember, a Bakony-Balaton Környezetvédelmi 
Oktatóközpontnak 8 éven át elnöke, jelenleg alelnöke.
Telefon:+36 30 602 1013 E-mail: babako1@hotmail.com
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Múltbatekintő séták Veszprémben

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület havi rendszerességgel tart 
tematikus sétákat Veszprémben. Ezek olyan 1,5–2 órás séták, melyeken 
szakmai vezetőktől, többek között irodalmároktól, levéltárosoktól, néprajz-
kutatóktól, történészektől, régészektől hallhatnak a résztvevők izgalmas 
történeteket és érdekességeket Veszprém múltjáról és értékeiről.
A nagy érdeklődés a különböző témáknak köszönhető, valamint annak, 
hogy első kézből, a kutatóktól és szakértőktől hallhatók a legfrissebb ered-
mények, vagy régi históriák.

Témáink: 
Árpád-kori legendák nyomában
Laczkó Dezső piarista tanár nyomában
A Cholnoky család nyomában
Veszprém a nyelvészek nyomában
A kavicsfogú álteknős nyomában
Veszprémi KocsmaTúra Francsics Károly borbély naplója alapján
Veszprémi fürdők nyomában
MalomTúra a Séd mentén
Lépcsők és sikátorok
A szecesszió nyomában
Lakótelepi séták (a VÁÉV nyomában)
Ezeken kívül további témák kidolgozását is tervezzük.

A téma gondozója:
Pátkai Ádám Sándor, 
a Laczkó Dezső Múzeum régésze, 
a Veszprém Megyei Honismereti 
Egyesület elnökségi tagja.

Telefon:+36 30 647 3409 
E-mail: patkai.adam@ldm.hu

a régió egyedi értékeit bemutató  
projektek

11



Múltbatekintő séták Várpalotán

A Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület rendszerességgel tart temati-
kus sétákat és túrákat Várpalotán és környékén. Ezek olyan 1,5–2 órás séták, 
melyeken szakmai vezetőktől — irodalmároktól, levéltárosoktól, néprajz-
kutatóktól, történészektől, régészektől stb. — hallhatnak a résztvevők izgalmas 
történeteket és érdekességeket a város más-más pontján. A nagy érdeklődés 
a különböző témáknak köszönhető, valamint annak, hogy első kézből a kuta-
tóktól és szakértőktől hallhatók a legfrissebb eredmények, vagy régi históriák. 
Túraútvonalaink: 

Bakonyi betyárok nyomában 
Bátorkő (Pusztapalota) várrom
Kis-Badacsony látnivalói-bortúra
Várvölgy

Városnéző sétáink:
Thury vár: vártörténeti-, ipartörténeti kiállítások (vegyipar, szénbányászat)
Temetői séták: zsidó temető és keresztény temetők
Helyi pantheon, benne a ferences rendiek egykori kolostorromja
Krúdy és Várpalota
A várpalotai bányászat színterei
Az egykori szocialista város születése és napjaink kisvárosa

Inotai sétáink:
Kallómalmok története
Volt egyszer egy Hőerőmű
A magyar alumínium előállítása
A Készenléti Lakótelep

A téma gondozója:
Petrovics László a Várpalotai 
Városszépítő és Védő Egyesület
elnöke, a Jó Szerencsét 
Művelődési Központ egykori 
igazgatója, ny. tanár, 
a VMHE elnökségi tagja.

Telefon: +36 30 503 0599 
E-mail: lacpet99@freemail.hu

Cholnoky család projektek

A Cholnoky család egy évszázadon át játszott fontos szerepet Veszprém és 
a Balaton-felvidék kultúrtörténetében. A család ismert tagjai, mint Chol-
noky Viktor és László írók, id. és ifj. Ferenc orvosok, illetve Jenő földrajz-
tudós munkássága szorosan kapcsolódik városunkhoz és környékéhez. 
Az elmúlt években séták, szoboravatás, emlékkő állítás, irodalmi est és 
előadások kerültek megszervezésre. Több olyan téma is van, melyhez az 
ismert család históriája kapcsolódik.
További tematikus sétákat tudunk tartani minden korosztály részére a 
családtagokról és a családhoz kapcsolódó személyekről, mint például 
Lóczy Lajosról.
A Balatoni Beszélgetések keretében irodalmi esteket, előadásokat, interaktív 
beszélgetéseket tervezünk tartani a tudományoktól a művészetekig. Ezeknek 
helyt adhatna a Csolnoky Nyaralómúzeum, mely a család egykori „villájából” 
létrehozott kreatív miniközpont, múzeum és galéria is lehetne. Itt létesíthető 
lenne egy virtuális-, és hagyományos múzeum, illetve kiállítótér, mely egy ré-
giós családtörténet és élettér bemutatására is lehetőséget teremtene.
A Bakony Expressz program kiváló lehetőséget nyújthatna Cholnoky Jenő 
geográfus és munkatársai (Lóczy Lajos, Laczkó Dezső stb.) legnagyobb 
hatású munkája, „A Balaton tudományos tanulmányozásának eredmé-
nyei”-nek bemutatására. Kiállítások, tanösvények, előadások formájában 
kerülhetne bemutatásra a széleskörű hazai és nemzetközi régiós kutatás 
története és utóélete.
Projektek: 

Tematikus kultúrséták
Egy família a Balaton körül
Csolnoky Nyaralómúzeum
pANNOn - Bakony-Balaton Kutatás

A téma gondozója:
Rybár Olivér geográfus, pedagógus, 
öko-koordinátor, a Magyarhoni Földtani 
Társulat Közép- és Észak-Dunántúli 
Területi Szervezetének elnökségi tagja.

Telefon: +36 20 223 0143
E-mail: rybar.oliver@gmail.com
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Tematikus séták Balatonfüreden és a Balaton-felvidéken

Balatonfüredi központtal 2014-ben alakult a BalatonGuide turisztikai 
szolgáltató vállalkozás, tematikus séták és programok, rendezvények 
szervezésére. Két évtizedes idegenvezetői és idegenvezetés oktatói tapasz-
talattal az volt a cél, hogy több nyelven kialakítsa és összefogja, koordinál-
ja a térség tematikus sétakínálatát. 
Balatonfüreden kosztümös Reformkori Sétát, MúzeumSétát, VillaSétát, 
LiteraTúrát, Divattörténeti Sétát, Anna bálok nyomában és Kertnézőben 
sétákat tartunk, illetve kapcsolódunk más tematikákkal a helyi ünnepsé-
gekhez, évfordulókhoz. Együttműködünk a térségi helytörténeti egyesü-
letekkel és a környékbeli idegenvezetőkkel és múzeumokkal.
A Szelíd Balaton – Slow Balaton projekt keretében a szelíd, fenntartható 
turizmus jegyében, túrázással egybekötött városnéző sétákat is tartunk, 
együttműködve a térségi Tourinform irodákkal. A 2020-as év mottója a 
Kultúra, Keresztény emlékek és Kilátók, így fűztűk fel egy 4 napos túraút-
vonalra a látnivalókat. 2021-ben pedig az Eucharisztikus Világkongresz-
szushoz kapcsolódva alakítjuk át a séták tematikáját.
A sétákat egész évben hirdetjük, nyári főszezonban német és angol 
nyelven is.
A Veszprém Megyei Honismereti Egyesülettel és tagjaival szorosan 
együttműködve más városokban is koordinálunk tematikus sétákat, így 
Veszprémben, Tihanyban, Balatonalmádiban, Révfülöpön és Várpalo-
tán is. A helyszínek száma folyamatosan bővül.

A téma gondozója: 
Fülöp Júlia, idegenvezető (német, angol), 
német nyelvtanár, program- és 
rendezvényszervező, a Balatonfüredi 
Helytörténeti Egyesület elnökségi Tagja, 
a Reformkori Hagyományőrzők 
Társaságának tagja, a VMHE tagja.

Telefon: +36 30 989 9302
email: balaton.guide@gmail.com

Révfülöp és a Káli medence csodái - Tematikus kultúrtörténeti és 
természetismereti séták Révfülöpön és a Káli-medencében
A több mint 25 éves Révfülöpi Honismereti Egyesület száznál több rendez-
vényt nyilvános előadást, kiadványbemutatót, időszaki kiállítást, honismereti 
sétát, valósított meg. 1997-ben jelent meg Villa Filip címmel honismereti köz-
lönyünk. Révfülöpi Honismereti Füzetek sorozatban 9 kötet, emellett 7 hely-
történeti, turisztikai vonatkozású kiadvány megjelenését segítette elő.
A Gázló Környezet- és Természetvédő egyesület két évtizedes működése so-
rán már az országos akciók indulása előtt rendszeresen megszervezte a térség 
szépítészeti akcióját Takarítsuk ki a Káli-medencét néven. Alkalmi túraveze-
tések mellett, rendszeres Káli-keringő elnevezésű túrasorozatot tart, valamint 
Tegyünk a minőségi turizmusért keretében forrás- és terület tisztítási akciókat 
szervez. Az aktív turizmus mellett Közös kincsünk a Káli-medence ismeretter-
jesztő előadássorozatával hívja fel a figyelmet a csodálatos kistáj természeti 
értékeire. Az egyesület külön figyelmet fordít az általános iskolásoknak szer-
vezett tájismereti, természetvédelmi programokra is.
Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján ajánljuk „tesztelt” tematikus kul-
túrtörténeti és természetismereti programjainkat, várjuk ezek minőségi 
megtartásához, fejlesztéséhez az EKF anyagi, erkölcsi támogatását.
A téma gondozója:
P. Miklós Tamás gyűjteményvezető, helytörténész, tanár, Révfülöpi Hon-
ismereti Egyesület elnöke, a VMHE elnökségi tagja.
Telefon: +36 20 985 8408. E-mail: pmiklostamas@gmail.com
Vókó László mérnök, természetvédelmi őr, Gázló Környezet- és Természet-
védő Egyesület elnöke.
Telefon: +36 30 491 0074. E-mail: vokolaci@t-online.hu 
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Szőlőhegyi séták

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület a Laczkó Dezső Múzeum —
EKF programjában életre hívott — tájkutató projektjéhez kapcsolódóan a 
szőlőhegyi kultúrtáj sokszínűségének bemutatását is célul tűzte ki, veze-
tett tematikus túrák keretében.
Projektünk több célt is megfogalmaz: a szőlőhegyi értékek megismerte-
tése révén a helyi közösségek és az őket körülvevő „helyek” kapcsolódási 
lehetőségeit kívánjuk színesíteni. Fel szeretnénk kínálni a lehetőséget 
nem csak a turizmus jelentette igények és kihívások kielégítésének egy 
minőségi módjára, hanem a szőlőhegyeken lévő, vagy ahhoz szorosan 
kapcsolódó és egyre szaporodó, jobbára ún. „bebíró” vállalkozások, 
borászatok, éttermek számára, hogy a maguk brandjét az adott terület 
múltjának, értékeinek mentén tudják kialakítani és kommunikálni.
A túrák nem titkolt célja az sem, hogy felhívja a figyelmet a szőlőhegyein-
ken zajló recens jelenségekre, mint a táj uniformizálása, városiasodása, a 
szőlő termő területek csökkenése, melynek kapcsán a táj sérülékenységére, 
egyúttal védelmének fontosságára is ráirányítanánk a figyelmet. 

A téma gondozója:
Törő Balázs az LDM néprajzosa, a „Balatonakaliért” Támogatási Közala-
pítvány kuratóriumának elnöke. Fő témája a Balaton-felvidék társadalmi 
folyamatainak vizsgálata, illetve azok hatása a szőlőhegyi kultúrtáj képére.

Telefon: +36 30 300 68 77
E-mai: torobalazs88@gmail.com

VIA CALVARIA ― Kálváriák tematikus útja

A szabadtéri szakrális emlékek egyik látványos csoportja a kálvária, amely a 
keresztáldozat színhelyét jelenítette meg látványos, az átélést segítő formában 
egy-egy közösség kiemelt helyszínén. Veszprémben, valamint a Bakonyban és 
a Balaton-felvidéken a 18. századtól építették kezdetben a szerzetesrendek (pá-
losok, ferencesek, ciszterciták), majd az itt otthonra találó német közösségek. 
Mivel a kálváriák elhelyezését az evangéliumi helyszín határozta meg (Jeruzsá-
lem kapuin kívül a Koponyák-hegyén) azok magaslatra, gyakran kilátóhelyre 
épültek. A ma is meglévő látványos kálváriák (a régiónkban 37) kiváló helyszínt 
és alkalmat adnak az elcsendesedésre, megnyugvásra, a hétköznapokból való 
kiemelkedésre, magánáhítatra, ugyanakkor a közösségi találkozásokra lehető-
séget teremt, amely egyik legfontosabb célja volt a felállításuknak.
A téma iránti nemzetközi érdeklődést mutatja, hogy 1996-ban Varalloban hir-
dették meg azt a mozgalmat, amely Európa valamennyi szent hegyét, kálváriá-
ját felleltározva egy nagy adatbázis létrehozását tűzte ki célul. A piemonti kez-
deményezéshez, szinte valamennyi európai ország, valamint Izrael és néhány 
Dél- és Közép-amerikai ország csatlakozott. Ma már tematikus utak, túrák há-
lózata szövi be kontinensünket, amelyhez régiónknak is érdemes csatlakoznia.

A téma gondozója: 
Márkusné Vörös Hajnalka, főlevéltáros, etnográfus
MNL Veszprém Megyei Levéltára. 

Telefon: +36 70 457 7887
E-mail: mvorosh@gmail.com
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TÁJházalás

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület a Laczkó Dezső Múzeummal 
közösen 2019. júniusában indítottunk műhelybeszélgetés és műhelymunka 
sorozatot azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsünk a megyében műkö-
dő tájházak, helytörténeti és néprajzi gyűjtemények, emlékhelyek számára, 
hogy a gyűjtemények kezelői és fenntartói találkozzanak egymással, a szak-
mai munkát segítő néprajzos, történész, restaurátor szakemberekkel, és be-
mutathassák értékeiket, és ahol szükséges közösen segítsünk.
Célunk, hogy a Veszprém megyei közel 60 tájház és kiállítóhely valamint 
az azokat létrehozó és működtető közösségek egyedi értékeikkel ne elszige-
telten, hanem egymással erős kapcsolati hálót építve ismertebbé váljanak. 
Az általuk szervezett, az érdeklődők számára nyitott, helyi közösségi al-
kalmak (disznólések, farsangi mulatságok, gardafogás, táncházak, zöldág-
járás ...) egész évben érdekes programkínálatot biztosítanak.
Együttműködő partnerek: A Veszprém megyei közel 60 tájház és kiállítóhely, 
Laczkó Dezső Múzeum, Magyarországi Tájházak Igazgatósága, Szentendrei 
Skanzen, Magyarországi Tájházak Szövetsége, MTA VEAB Népi-építészeti 
Munkabizottság, Nemzeti Művelődési Intézet, Veszprém Megyei Népművé-
szeti Egyesület, Forster Intézet, BME Építészmérnöki Kar, MOME.

A téma gondozója:
Lipéczné Karsai Henriett néprajzos muzeológus, Laczkó Dezső Múzeum.
Veszprém megyei referens – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság, 
Szentendrei Skanzen. Augmentatív és alternatív kommunikáció – 
kommunikációs akadálymentesítés szakértője.
Telefon: +36 70 429 65 79
E-mail: l.karsai.henriett@ldm.hu
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