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„Mit ér nékem…?” – Miként őrizzem? 

Értéktárak bemutatása, javaslatok további értékek felvételére 

A Devecser – Pápa – Celldömölk városok által behatárolt térségben jellemzően kisfalvak fekszenek. A 

térség gazdasági helyzetét tekintve a kiemelten fejlesztendő térségek közé tartozik, tehát kifejezetten 

elmaradott. Sajnos ez jellemző a helyi társadalom állapotára is. Néhány idejében ébredő helyi 

önkormányzat és civil szervezet azonban felvette a harcot a szellemi elsorvadás, elvándorlás jelensége 

ellen és nagy hatású programokat kezdeményezett. Ilyen programok az értéktári, értékgyűjtő-őrző 

tevékenységek, melyek mára néhol helyi mozgalommá váltak, újra felpezsdítve a kistelepülések 

társadalmát. Sajnálatos, hogy a települések nagyobb része még nem ismerte fel az ebben rejlő 

lehetőséget és előnyöket, így nem hoztak létre értéktárat sem. Ezek a települések remélhetőleg később 

követik majd a jó példát, ezért érdemes számukra megvilágítani a sikeres kezdeményezéseket. Ebben a 

dokumentumban néhány jól működő helyi értéktárat mutatunk be. A bemutatás mellett tovább 

vezetjük a gondolatot, vajon milyen helyi értékek lennének még fellelhetőek ezekben a falvakban? 

A kiscsőszi Értéktár 

A falu bemutatása 

Kiscsősz község Veszprém megyében a devecseri járásban található. Lakossága 128 fő. (forrás: 

Veszprém megye lakónépessége 2017. január 1-jén a KEKKH adatai alapján.) 
Kiscsősz falu neve az utóbbi években lett ismert. A falu a tudatos fejlesztést megelőző 

időszakban a rurális térségek hanyatló kisfalvainak jellemző példája volt. A környező városok, az 

infrastruktúra távolsága miatt a térségben az elvándorlás vált jellemzővé. A fiatalok nem 
ismerték fel a környezetük adta lehetőségeket. 

Kiscsőszön a falusi turizmus klasszikus megvalósulása jött létre. A faluban élők foglalkozásuk 

mellett - Kiscsősz esetében főként mezőgazdaság - jövedelemkiegészítő tevékenységet saját 

házaikon belül kihasználatlan szálláshelyeiket az üdülés szolgálatába állítják, miközben a falu 
környezetével és hangulatával megmarad eredeti állapotában. Szálláshelyeik mellett a helyiek 

összedolgozva, különböző szolgáltatások nyújtásával járulnak hozzá a látogatók kikapcsolódási 

lehetőségeinek sokszínűvé tételéhez. Így a faluban az elmúlt években egy olyan gazdasági 
tevékenység vette kezdetét, amely a helyi erőforrásokra alapozódik, ezeket felhasználva képes 

lassan kiteljesedő szerves fejlődést indukálni a vidéki térségben. A falusi termékek, 

szolgáltatások és tapasztalatok, élmények előállítása Kiscsősz és környékének természeti és 
kulturális erőforrásait kihasználva egyedi termékké nőtte ki magát. ezen minőségi, egyedi 

"termék" megvalósítása hosszú múltra tekint vissza. A falusi világ először az Ajka-Padragkút 

Táncegyüttest vonzotta magához, a táncosok edzőtábor keretein belül válhattak részeseivé a 

vidéki mindennapoknak. Az ezt követő évben az Apte Művészeti Egyesület - Néptáncosok Baráti 
Köre megrendezte az első Pajtafesztivált. Kis idő múlva a faluba tette székhelyét az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület és a helyi Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány is megerősödve vette 

ki részét a rendezvények szervezéséből és a falu tudatos fejlesztéséből. Később a Hunyor 2004 
Bt. és a Tradíció Folk Kft. is Kiscsőszre helyezte székhelyét. A felsorolt vállalkozások 

mindegyikének fő tevékenysége a magyar hagyományok megőrzése, népszerűbbé, ismertebbé 

tétele. A község és környékének lakói, valamint a helyi vállalkozások összekapcsolódásával 

hagyománnyá váltak az egész évet lefedő programsorozatok a faluban. A vallási és 
munkaünnepeket követő rendezvények (Imre napi búcsú, karácsonyi regölés, farsang, Húsvét, 

stb.) a nyári időszakban tánctáborok, gyermek- és ifjúsági továbbképzések, zenetáborok 

egészítik ki. A rendezvények már nem csak országszerte ismertek. Egyre gyakoribb a külföldi 
érdeklődő is. A rendezvények közt a legnagyobb, legtöbb látogatót vonzó esemény az immár XIV. 

alkalommal megszervezett Kiscsőszi Pajtafesztivál. A fesztivál minden év júliusában egy több 



napos rendezvénysorozatot foglal magába. 

Néhány évvel ezelőtt a Hungarikum mozgalom hatására Kiscsőszön is megalakult a helyi Hungarikum 

Klub, melynek kezdeményezője az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület volt. A Klub gyűjtőmunkája 
kezdetben a falura, később az egész térségre kiterjedt. Az előkészítő munkát követően rövid egyeztetés 

után megalakult a helyi Értéktár Bizottság, mely a Képviselő-testület három tagjából áll. 2014-ben 

kilenc helyi érték került a Kiscsőszi Értéktárba. 
 

Artézi kút  

Kossuth u. 64. számú ház előtt állandó üzemű ún. pozitív artézi 

kút található. Talpmélysége                         
100 méter, élvezeti értéke jó, bár vastartalma meglehetősen 

magas.  

A fúrt kút állandó hőmérsékletével, jó élvezeti értékével, magas 

vastartalma miatt közkedvelt a település és a környék lakói 
körében. Az állandó túlfolyás biztosítja a víz 

baktériummentességét. 

Kiscsősz lakói évtizedek óta használják az artézi vizét. A 
vezetékes víz bevezetése előtt a lakosság nagy része ide járt ivóvízért, de a másutt élő átutazók is 

megálltak egye-egy kanna friss vízért. A kertek alatt elfolyó patakocska táplálta a gazdag réteket, 

legelőket, speciális élővilágot hozott létre a falutól egészen a Hunyor patakig. 
Az Artézi a település egyik látványossága, különlegessége. Több évtizedes múltja és remélhetőleg 

hosszú jövője van. Kristálytiszta hideg vize valódi turisztikai érték, melyet bizonyít, hogy a faluban 

élők mellett a kirándulók és táborozók is előszeretettel fogyasztják. 

 

Petőfi utcai Kereszt 

Petőfi u. 1. sz. ház előtti területen álló kőkereszt vaskerítéssel. 1857-ben emeltette 
Kurdi János, Dózsa Péterné és Németh József. Mostani helyére a falun átvezető út 

építésekor került, mert „belógott” volna az útba. Addig körülötte 22 pléh-kereszt 

volt felállítva, rajtuk zománcozott táblákon a II. világháború helyi áldozatainak 
neveivel. Hősök tere volt akkor az elnevezése. A kis keresztek a táblákkal 

eltűntek, halottainknak a templomkertben ma kőoszlop állít emléket. 

 

Tóth Sándor munkássága, öröksége 

Tóth Sándor 1923.szeptember 1-én született Pápán Vesztróci 

Sándorként. 

Édesanyja Vesztróci Piroska lányfejjel szülte .Két hetes korában 
Kiscsőszre hozta a nagyanyjához .A nagymama Tóth Józsefné Sári 

Rozália .Fiával, Tóth Józseffel együtt lakott. Édesanyja 3 hónapos koráig 

volt mellette, majd visszament Pápára, ahol szolgálólányként dolgozott 

korábban is. Sanyi bácsit ezután a dédnagymama nevelte. „ Teknőbe 
ringatott, cuclin nevelt”- mondta és írta le később. 

6 éves volt, amikor bemutatták neki az édesapját. ”Fattyú gyerek vagyok, 

huszárőrmester az apám”- mondta gyakran. Extra ruha, fényes 
gombokkal, hosszú karddal –így emlékezett rá. Későbbi nevelőapjának 

tehenei voltak, 4,5 kat.h. földje. Felesége Jankó Anna, aki eleinte nem nagyon kedvelte. 

A kiscsőszi iskolában járt 6 osztályt. Az éneken kívül minden tantárgyból tiszta jeles volt. 
Bevonulásáig kapált, kaszált, szántott, vetett, aratott- végezte a paraszti munkát, de dolgozott 

részesmunkásként is, cséplőgép mellett is. Aktívan vett részt a fiatalok szervezte programokban. 

Levente is volt. 9 évig ifjúvezető, és pk. helyettes is. Esténként a KALOT-ba jártak, ahol volt egy 

néprádió és néhány könyv, ami a Szent Imre Körből maradt. Színdarabokat tanultak és mutattak be-



nem csak  helyben, de a szomszédos falvakban is .Az előadások bevételéből vették a KALOT zászlót, 

amit 1944. Szentháromság napján szentelt fel Foky Miklós plébános. A felavató beszédet Sanyi bácsi 

mondta: 
Mozdul a Föld, ébred a magyar, 

Szebb jövőért dolgozik minden férfi kar. 

Új időknek kürtje harsan 
Bősz vihar zúg mindenütt. 

Ébredjetek, munka vár ránk,  

Így lehet újra drága szép hazánk. 

Isten segít! Munkára fel! 
Miénk az ország és a Föld! 

Talán a falu legszínesebb személyisége volt értett a különböző kézi mesterségekhez, 

villanyszereléshez, esztergáláshoz, kovácsoláshoz, verseket írt és szavalt, színkört vezetett, tehát egész 
életében közösségeket szervezett. Ő segített a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum gyűjtőmunkájában is, 

melynek köszönhetően Kiscsőszről sok értékes információ került a Múzeum birtokába.  

 

Kovács Tiborné természetből fakadó gyógyászati tudása, gyógyteái, kenőcsei   

A gyógyszerként használt kémiai anyagok ismertté vált utó-

és mellékhatásai miatt ismét az érdeklődés középpontjába 

kerültek a gyógynövények. Ezek a növények a szervezetbe 
juttatott természetes anyagok által a szervezet saját 

szabályozási belső egyensúly-helyreállítási folyamatait 

segítik, erősítik. Kellő szakismerettel – orvosi tanácsra – 

alkalmazva jó eredménnyel használhatók a betegségek 
megelőzésére, gyógyítására.  

Kovács Tiborné önképzéssel, a témához kapcsolódó 

szakirodalom széles tárházának beszerzésével és 
tanulmányozásával olyan ismeretekre tett szert, amely alapján megtalálta a határban még fellelhető 

növényeket, amelyek gyógyhatással rendelkeznek. Ezek gyűjtésével, különböző féle felhasználási 

módjával hozzájárul a mai vegyszeres világ hatásainak mérsékléséhez. 
 

Kiscsőszi „Nyújtott kőtt” 

A falusi ünnepek és általában az ünnepek alkalmával az asztalokról soha sem hiányzott az édesség. 

Nagy családok lévén, főként a laktatóbbak és a terjedelmesebb méretűek  részesültek előnyben. Ezek 
pedig leginkább a kelt tészták voltak. 

 

Gyakran sütöttek  anyáink, nagyanyáink rétest- ez annak kelt tésztából készült változata. Nálunk a  

kelt tésztánál lágyabbra kidolgozott tésztát kelesztették majd  rétesszerűen kinyújtották, fahéjas 
cukorral megszórták, olvasztott zsírral, tejföl-tojás-cukor keverékével meglocsolták, majd rétes-

szerűen felcsavarták. Zsírozott tepsibe , annak méretére vágott darabokat egymás mellé helyezték. 

Meglocsolták a maradék tejfölös keverékkel és forró sütőben ropogós, pirosra sütötték. Tetejét még 
melegen porcukorral is megszórták. Nagyanyáink, édesanyáink sokszorosan kipróbált ételei mindenkit 

nosztalgiával töltenek el. Egyre kevésbé találkozunk sajnos ma már a régi, kedvelt, gyakran 

fogyasztott  ételekkel. Újabbnál újabb sütemények kerülnek ki a világ minden táján az ínyesmesterek 
kezei alól, azonban a hazai ízeket csak szűkebb pátriánk háza táján eleveníthetjük fel, tanulhatjuk meg 

leshetjük el, amíg még vannak olyanok, akiktől lehet. 

A nyújtott kött kiscsőszön ismert formájával más vidékeken nem találkozhatunk, kifejezetten helyi 

jellegzetesség, melyet a közép korosztályt képviselő asszonyok közül is el tudnak készíteni néhányan. 
Ha a helyi értékek között szerepel, remélhetőleg nagyobb figyelmet kap majd a helyben élő fiatal 

asszonyok között is, többször készítik majd családi ünnepekre, kulturális eseményekre. Ezek mellett 

falunk büszkén állíthatja majd ki a szélesebb rétegeket is érintő értékbemutató eseményeken.  



 

Szűcs Lajos kovácsmester tudása  

Kiscsőszön 1941-től 1958-ig Zsupányi István volt a falu 

kovácsa.1959-től  a termelőszövetkezetben dolgozott, s 

mivel a termelőszövetkezet volt az ipari tanulók gyakorlati 
képzésének kijelölt helye, így a kovácstanulók az 1968. 

október12-én bekövetkezett haláláig nála sajátították el a 

kovácsmesterség csínját-bínját. Ezek közé a tanulók közé 
került be a kiscsőszi Szűcs Lajos is. Eleinte a még 

állattartással foglalkozó helybeli gazdák mezőgazdasági 

eszközeinek készítését, javítását végezték, lovakat 

patkoltak, később a szö9övetkezetben a gépek traktorekék, 
fogasok  adtak munkát nekik. A mester halála után a 

szerszámok egy részét kisajátították- de ő is örökölt belőlük. Saját otthonában kialakított egy 

kovácsműhelyt - igaz már egy kicsit modernizált változatban. A tüzet már nem fújtatóval, hanem 
villanymotor ventillátorral szította. Precíz, biztos kézzel készítette el a vasmunkákat. Záróvizsgájára-

kocsilőcs vasalása- a Szakma Ifjú Mestere elismerést kapta. Mára a korábbi két helybeli végzett 

kovácsból csak ő foglalkozik ezzel a tevékenységgel. Egészségi állapota miatt leszázalékolták, így ma 
már csak inkább hobbiból, baráti segítségként szerszámok javítását, élezését, karbantartását végzi el. 

A mellékelt képeken néhány munkáját, azok készítésének mozzanatait láthatjuk. 

 

 

Római katolikus templom  

A település főutcáján, szabadon álló, középtornyos, háromhajós, 
poligonális szentélyzáródású, templom. Szentélye és első boltszakasza 

feltételezhetően középkori eredetű. Az 1672-ben újjáépült egyhajós 

templomot 1890-ben háromhajóssá bővítették. A belső teljes kifestését 
Horváth István végezte 1909-ben. Berendezései a 19-20. század 

fordulóján készültek historizáló stílusban. Szentélyéhez É felől 

sekrestye kapcsolódik. A templomot három oldalról kisebb park veszi 
körül. 

Keletelt, középtornyos, háromhajós, poligonális szentélyzáródású 

tömbje nyeregtetős, cserép héjazatos. Szentélyének É-i oldalához, a 

hajó vonalában sekrestye kapcsolódik. Késő barokk-klasszicizáló 
stílusjegyeket mutat. A templomot három oldalról kisebb park veszi 

körül. A templom hangsúlyos, íves záródású oromfallal képzett, Ny-i 

főhomlokzata 3 tengelyes. A tengelyeket falpillérek keretezik, amelyek a széleken alacsonyabbak, 
fejezetükön túlfutó párkányzattal záródnak. A középső tengelyt kiemelő kettős falpillérek 

magasabbak, teljes, tagolt párkány köti őket össze. A párkányok bádogfedésűek. 

A szélső kapuk egyenes záródásúak, a főkapu ívelt. Minden kapuszárny kazettás, újabb kori. A főkapu 

felett kereszt és szintén félköríves záródású karzatablak húzódik. A torony párkányzat feletti 
mellvédről indul, egyszintes, éleit lizénák díszítik, amelyeket körbefutó, teljes párkány köt össze. 

Homlokzatait mélyített mezőben elhelyezett, félköríves záródású ablakok törik át, és bádog héjazatos 

hagymasisak koronázza.  Az épületen azonos magasságban festett lábazat fut körbe. A hajó D-i 
oldalhomlokzata 4 tengelyes, a falsíkot egyszerűen képzett falpillérek tagolják Az ablakok mélyített 

fülkében állnak, festett szalagkeretezésűek, könyöklőpárkányosak, szegmensíves záródásúak. Színes 

üvegberakásuk a századforduló körül készült. Az É-i homlokzat 2+1 tengelyes. A 3. tengelyben a 
homlokzat síkja elé ugratott sekrestye ajtaja nyílik. A főpárkányzat tagolt. A szentély a nyolcszög 

három oldalával záródik, áttöretlen. A sekrestye téglány alaprajzú, részben egy-, részben kétszintes, a 

hajó tetőszerkezetéhez kapcsolt, félnyeregtetős. K-i homlokzatát két eltérő nagyságú, egymás felett 

elhelyezett, festett szalagkeretes, téglány ablak töri át. A templom fedélszéke bakdúcos, kötőgerendás. 
A padlástérben látható a templom kő és tégla vegyes falazása. 

 



Kiscsőszi Interaktív Faluház létesítménye és a hozzá kapcsolódó hagyományápoló tevékenység 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület évtizedes 

szervezői múlttal rendelkezik. Tevékenységének fő célja a 

néphagyományhoz kötődő értékek felkutatása, ápolása és 

visszatelepítése a falvas környezetbe. 
A Kiscsőszön kialakított képző-bemutató helyszín nem 

csak a helyi iskolások, óvodások és felnőttek számára 

érdekes, hanem az ország távolabbi vidékeiről, de a 
határokon túlról is gyakran látogatnak hozzánk magyar 

emberek, vagy olyan külföldiek, akik érdeklődnek a 

magyar kultúra iránt. 

Az intézmény a térségben zajló képzési, oktatási 
programjaink bázisa is. Módszertani anyagaink, médiatárunk, saját kiadványaink segítséget nyújtanak 

a néptánccal, népzenével foglalkozó tanárok, oktatók számára. 

A múzeumban és környékén zajló hagyományos paraszti élet és gazdálkodás egy élő bemutató 
helyszínné változtatja az építményt, amely a nap bármely szakaszában látogatható. A hagyományos 

deszkapajta lehetővé teszi, hogy a táncfoglalkozások, nyári táncos és zenei táborok résztvevői kis 

időre visszakalandozzanak az időben a hagyományaink kialakulásának környezeti állapotai közé.  
A Kiscsőszi Interaktív Faluház a múzeumi szerepén túl igazi közösségteremtő, közösségnevelő 

helyszín, mely meghatározza Veszprém Megye néptáncos és népzenei életét. A megye szinte minden 

néptánccsoportja rendszeresen ellátogat táborainkba, képzéseinkre. A létesítmény éppen ezért 

véleményünk szerint a Veszprém megyei népművészeti élet egyik legjelentősebb bázisa. 
 

Bornemissza Jenő pedagógiai munkája 

Takácsiban született 1919-ben. Matematika-ének szakos 

tanár.1940-től 25 éven át Kiscsőszön osztatlan iskolában tanított 

feleségével 1948-ig 1-6 osztályosokat, egyszerre 70 diáknak 
minden tantárgyat. Ő minden osztályban matematikát, éneket, 

felesége magyart tanított. Később Felsőcsatáron az általa 

vezetett kórus éveken át aranyoklevelet szerzett. Nyugdíj előtti 
éveiben Szombathelyen iskolaigazgató volt. Generációkat 

tanított, akik biztos tudást szereztek a kezei alatt. Abszolút 

hallása volt. Énekszeretetével,-tudásával sokakat 

„megfertőzött”. Még élő, volt tanítványai évente találkoznak és 
megemlékeznek róla. A volt iskola épületének falán emléktáblát 

helyeztek el tiszteletére. 

Bornemissza Jenő a település életének egyik nagy személyisége volt, örökül hagyta azt a tudást, mely 
a a kiscsőszi embereket az élet útján elindította. Tanításának köszönhetően sok sikeres kiscsőszi él a 

világ különböző részeiben.  

 

Javaslatok, lehetőségek az értéktár bővítésére 
 

Kiscsősz története az 1200-as évekre nyúlik vissza. Tekintettel arra, hogy az évszázadok során mindig 

valamelyik egyházi uradalomhoz tartozott, rengeteg az egyházi emlék, sok élettörténet kötődött a 
jószolgálati tevékenységhez, melyekből több egészen nagy jelentőségű. Érdemes tehát ezzel kiemelten 

foglalkozni, életutakat, személyeket felkutatni, akiknek élete, életműve helyi értékké válhat.  

A Kiscsőszhöz tartozó természeti területek is rengeteg különlegességgel szolgálnak. A Hunyor patak 
mente és a környező Natura 2000-res területek különleges növény és gazdag állatvilága is értékké 

nyilvánítható. 

 

 



Nyárád Települési Értéktár 

Nyárád település Veszprém megyében. Pápa kistérségéhez tartozik. A falu a Pápai síkság délnyugati 

részén található. A település barokk stílusú római katolikus temploma 1758-ban épült Fellner Jakab 
tervei alapján. A fõoltár, a padok és a szószék rokokó stílusúak. A település Pápa és Celldömölk között 

található. A falu a térségben a nagyobb méretű települések közé tartozik, települési formáját, 

állapotát, társadalmi összetételét és gazdasági helyzetét is nagyban meghatározza Pápa város 
közelsége. A helyi értékek tára széles, arról tanúskodik, hogy a társadalom szereplői komoly 

közösségi, szellemi tevékenységet folytatnak. 

A nyárádi Helyi Értéktár 2013-ban alakult meg. Az Értéktár bizottság tagjai: Erdélyi Zoltánné, Nagy 

Ágnes és Józsa Sándorné. Eddig 17 helyi érték került felvételre Értéktárukba. 
 

 

Helyi Értéktárba már felvett értékek: 
- a fehér lyukas hímzés 

- a Vadászati kiállítás 

- a Falumúzeum 

- a Juharlevelű boglárfa 
- a Csuhébaba 

- a Római katolikus templom 

- a Református templom 
- a Kossuth-szobor 

- az I. világháborús emlékmű 

- a II. világháborús emlékmű 
- az Útszéli kereszt 

- a Templomkereszt (Zöld kereszt) 

- Arkauer József síremléke 

- Böröcz József síremléke 
- Cseh Zsigmond síremléke 

- Jatics Lajos síremléke 

- Mórocz Ferenc síremlékeó 

Veszprém Megyei Értéktárba javasolt 

helyi értékek:  

- a fehér lyukas hímzés 
- a Vadászati kiállítás 

- a Kossuth-szobor 

Alsóörsön, a II. Veszprém Megyei 

Értékünnepen, és Devecserben az 
Értéktárak találkozásán is bemutatták 

településüket értékasztalukon keresztül, melyen helyet kaptak a már Helyi Értéktárba felvett értékeik 

pl. a fehér lyukas hímzés; fotók révén az épített örökségeik, kiállításaik, egykori és jelenlegi 
közösségeik. 

 

 

Régi dokumentumokból, 
eszközökből, szerszámokból is vittek 

egy kis ízelítőt, mint például 

Gerencsér Antal szabó és Horváth 
Ferenc cipész eszközeiből, Bella 

Ferenc kovácsmester kovácsoltvas 

termékeiből, és a Népművészet 
Mestere díjjal 2012-ben kitüntetett 

Nyulasi József fafaragó művész 

alkotásaiból. 



Elvitték Novák Imre 2003-ban kiadott Nyárád 850 éves monográfiáját, és a 2003-as díszpolgári címre 

a díjazottaknak készített kerámiákat is. 

Büszkén mutatták be az önkormányzat által előállított savanyúságokat, sonkát, kolbászt, darált-, 
fűszer- és étkezési paprikát, tökmagolajat és pálinkát is, csakúgy, mint a Csékei Méhészet különféle 

fajtamézeit és mézkülönlegességeit, a Nyárádi Fürj- és Galambudvar termékeit, valamint a helyi 

kézművesek (Józsa Sándorné, Kovácsné Józsa Henrietta és Böröczné Szakáll Beatrix) által előállított 
csuhé- és különféle textiltermékeket is, azaz mindent, ami a nyárádiaknak érték. 

Asztalukon sok olyan érték szerepelt, amely még nem került felvételre a helyi értéktárba, de szeretnék 

a jövőben felvételre javasolni. 

 
 

 

                      
 

            A nyárádi dalárda  Emlékművek Nyárádon               Falumúzeum 

 

 

 

 

                         
                   

 Hímző kör                                Katolikus templom                                Keresztek  

 



                         
 

          Református templom                          Síremlékek                        Természeti értékek 

 

Javaslatok az értéktár lehetséges bővítésére 

 
Az értéktár jelenleg láthatóan olyan értékeket tartalmaz, amelyek ma is kézzel fogható, élő formában 

vannak jelen a falu életében. A falu nagyjainak emlékét alapvetően a síremlékek értékké 

nyilvánításával őrzik. Ez a forma nem feltétlenül tükrözi a kiemelkedő személyiségek múltbéli 
munkásságát és annak hatását a település életére, vagy a magyar kultúrára, esetleg más területekre. 

Érdemes tehát feltérképezni, hogy kik Nyárád nagy szülöttei és milyen nyomot hagytak a világban. 

 

Fontos lehet a ma élő kiemelkedő személyiségek munkássága is, melyet a helyi aktivisták könnyen 
kutathatnak. A magas lakossági létszám alapján feltételezhető, hogy jó néhány kiemelkedő tudású 

ember él a faluban.  

 
Érdemes a kulturális közösségeket és azok munkáját is helyi értékké nyilvánítani, hiszen Ők lehetnek 

a társadalmi élet motorjai, rendezvények, programok szervezői, házigazdái. 

Keresni kell az idős korosztály hagyományos tudományát. meglepű értékekre lelhetünk, ha 

hosszabban elbeszélgetünk egy-egy régi, hagyományos életet élő lakossal. Kézműves munkájuk, 
kézzel készített használati tárgyaik ma is megállják a helyüket, emellett lényegesen praktikusabbak, 

olcsóbbak is lehetnek, mint az áruházi termékek. 

 

Csabrendek, a színes nagyközség 

 

 

 

 

A település történetéből: 

 

A Csúcsos-hegy lábánál települt, közel Sümeg városához. Mellette postaút haladt, ma is főútvonal szeli 
át. Kedvező fekvésének köszönheti, hogy már 1344-ben vásáros hely, majd járás és a megye rendeki 

székének székhelye. Itt tartottak törvényszéket, mégpedig a pénteki napokon, amely napra a rendeki 

hetivásár is esett. Mindennek ellenére nem tudott várossá fejlődni, habár ilyen irányú tendencia 
megfigyelhető történetében. 

Települési tényezői hasznosan mozdítják elő fejlődését. Határa nagy kiterjedésű. 1720-ban a földet két 

nyomásban művelik. A rétek szarvasmarha tenyésztésre igen alkalmasak. A legeltetés szabad. A 18. 



században a földesurak nagyszámú gulyái, birkái, sertései, ménesei legelik a jobbágyok állatai elől a 

füvet, pedig a legeltethető erdő elég nagy. Ennek ellenére sok igás és tejelő állatot, továbbá kis állatot 

tartanak. Szőlőhegy telepítésre 1625-ben kértek és kaptak engedélyt az földesuraktól. 
Mivel a helység az ország útjába esett, ezért a fuvarozás kereseti forrást jelentett. Korai hagyományai 

vannak a mészégetésnek is. Gabonaőrlő vízimalmait a 16. századtól folyamatosan feljegyzik. 

Az földművesek mellett csak a 18. században tűnnek fel a falu társadalmában a mesteremberek. 
Terményeiket részben helyben, részben Sümegen értékesítik. A kereskedő (boltos) rétegre a1750-től 

vannak adataink. Az 1832. évi leírás virágzó kereskedelmet és 12 boltját említi. A kézművesek – főleg 

a takácsok – a belső szükséglet mellett piacra is termelnek. 

A település birtokosai – 1344-ben feltűnésétől kezdve – a Csabi és Csab Bazsó családok. 1598-ban 
földesurai még a Hagymási, a Vatai és a Bornemissza famíliák.  A Csabi családokkal a 17. század 

közepén is találkozunk. Ezt követően adományból, leányági öröklés és más címeken az Érsek, a Csuzi, 

a Bagoly és más családok részesedtek benne.  1700-ban Bezerédy István, Bogyai György és Csuzi Pál 
birtokolják. 1767-68-ban urai a gr. Fekete, Vörös, Bezerédy, Bogyai, Vég és Somogyi családok. 1866-

nam közbirtokosoké – köztük a Mihalovics család birtoka a legnagyobb – és 28 kisnemesé. 

Mint „útba eső” falu, sokat szenvedett a töröktől. 1548-ban a török teljesen elpusztította – 6 
szegényen kívül – minden lakosa elhagyta. 1553-tól alávetett a töröknek, fizeti az adót, még 1632-ben 

is. 

A település népességének száma a 16-18. században nagyon ingadozott. Teljesen pusztának csak 1616 

és 1661-ben mondják az adatok. A mélypont Rendek életében a 18. század első két évtizede. 1711-ben 
16 gazda halt meg pestisjárványban. A lakosság száma mindössze 10, de 1715-ben már csak 3 

jobbágy. 1720 után nagyarányú fejlődés indult meg, amikor az iparosodás és a kereskedelem is 

kezdetét veszi. 
A falu iparosodása és kereskedelmének fellendülése társadalmának összetételében világosan 

megmutatkozik. Míg a nép a 16-17. században földművelő, telkes jobbágyokból, zsellérekből és 

szegényekből áll, a 18. századi fejlődés új elemekkel gyarapította a társadalmat, az iparosokkal és a 

kereskedőkkel. A társadalom helyzetén az 1725-ben feltűnő nemesség mit sem változtatott. Rendeken 
1769-ben csak 9 nemes él, számuk 1828-ban sem több 29 családnál, közülük 4 nem igazolt nemes. 

1828-ban a csak nem nemesekre kiterjesztett összeírás adatai szerint a népesség így oszlik meg: 8 

tisztviselő, 40 polgár és kézműves, 82 nemesek szolgája, 112 paraszt, 300 zsellér és lakó, 615 
fiúgyermek, 1045 nő. A zsellérek és lakók száma ekkorra már messze felülmúlta a telkes parasztokét, 

tehát itt is megállapítható a nagyarányú zselléresedés. 

Anyaegyház, plébánosa benne van a pápai tizedszedők jegyzékében. 1550-ben nincs papja, üres a 
plébániája. Az 1560-as években egyházát a sümegi kapitány leromboltatta. Hogy mikor épült fel újra – 

építési költségeire különben a leromboló kapitány végrendeletében 20 magyar forintot hagyott – arról 

forrásaink nem szólnak. Mindenesetre 1649-ben van plébánosa: Philiparich Benedek, 1733-ban 

anyaegyház, Gyömörő és Gógánfa filiákkal. Templomának hajóját 1746-ban restaurálják, ekkor nincs 
tornya. Az előző két helységen kívül filiája még Dabronc. Az 1778. évi vizitációban azt olvassuk, hogy 

temploma 1725 körül épült és 1743-ban kibővítették. 

 

Települési értékek Csabrendeken 

Csíkné Bardon Réka csuhéfonó, a Népművészet Ifjú Mestere munkássága 

 

Csíkné Bardon Réka csuhéfonó nemzeti értékek megőrzése 
terén végzett eddigi munkássága méltó példa és 

felbecsülhetetlen érték településünk életében. A 

Népművészet Ifjú Mestere állami cím elnyerésével a 
Veszprém Megyei Értéktárba való bekerülés már 

megtörtént. 

Egyesületi tagként évente több csoportos kiállításon vesz 
részt (pl.: Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum, Bakonyi 

Ház, Kiscsősz - Falumúzeum, Sümeg - Vár, Püspöki 

Palota). 

  



2011. A Magyar Kézművességért Alapítvány - Betlehemi Jászol kiállítás, Vajdahunyad vára: díjazott 

kiállító.  

2012. Kecskemét - Országos Népi Mesterségek Művészete pályázat kiállítása   
2012. Budapest, Népi Iparművészeti Múzeum - Ifjú Mesterek Remekei kiállítás: oklevél  

2013. Nagyfödémes (Szlovákia), Mátyusföldi Fesztivál - Közös önálló kiállítás párjával, Csík 

Tamással  
2013. Budapest, Népi Iparművészeti Múzeum - Ifjú Mesterek Remekei kiállítás: díj  

2013. „Népművészet Ifjú Mestere”- cím  

2014. A Magyar Népművelők Egyesülete által országosan meghirdetett Kultúrházak éjjel-nappal 

programsorozatának az „Az én kultúrházam” c. pályázat 1. helyezése. (A „Kultúr-házi gondolatok” c. 
írása a Rendeki Fonót, az értékek, hagyományok továbbadásának pillanatait mutatja be.)  

2014. A Magyar Kézművességért Alapítvány– Kézművesség a vendéglátásban kiállítás, Duna Palota: 

díjazott kiállító  
2015. december Népi Iparművész cím 

 

Csík Tamás tüzikovács, a Népművészet Ifjú Mestere munkássága 

Csík Tamás tüzikovács nemzeti értékek 

megőrzése terén végzett eddigi munkássága méltó 

példa és felbecsülhetetlen érték településünk 
életében. A Népművészet Ifjú Mestere állami cím 

elnyerésével a Veszprém Megyei Értéktárba való 

bekerülés már megtörtént.  

Legfontosabb díjak, kiállítások:  
Egyesületi tagként évente több csoportos 

kiállításon vesz részt (pl.: Veszprém - Laczkó 

Dezső Múzeum, Bakonyi Ház, Kiscsősz - 
Falumúzeum, Sümeg - Vár, Püspöki Palota).  

 2010. Budapest, Népi Iparművészeti Múzeum - 

Ifjú Mesterek Remekei kiállítás: oklevél  

 2011. Budapest, Népi Iparművészeti Múzeum - Ifjú Mesterek Remekei kiállítás: díj  
 2011. „Népművészet Ifjú mestere” cím  

 2012. Kecskemét - Országos Népi Mesterségek Művészete pályázat kiállítása: nagydíj  

 2013. Nagyfödémes (Szlovákia), Mátyusföldi Fesztivál - Közös önálló kiállítás párjával, Csíkné 
Bardon Rékával  

2015. december Népi Iparművész cím 

 

Rendeki Fonó 

A Rendeki Fonóval létrejött egy olyan valódi közösség, 

ahol – ősztől kora tavaszig, amikor nincsenek már, illetve 

még kerti, házkörüli munkák – mindenki, kicsi és nagy, jól 
érzi magát, megbeszélheti a közösségi, magánéleti 

eseményeket, kedvére pletykálhat, bevált recepteket, vagy 

ültetni való magokat cserélhet, miközben nemcsak a szája, 

de igen serényen a keze is jár. 
A Rendeki Fonó, egy hely, ahol együtt lehet lenni, és ahol 

elsősorban a növényi anyagok fonásának örömével és 

tudásával ismerkedhetünk. A Fonó célja, elsősorban a 
csuhéfonás mesterségének megismertetésén és gyakorlati 

alkalmazásán túl az is, hogy minél többen felismerjék, ezeknek az anyagoknak a megmunkálása nem 

csupán egy mesterségbeli tudást eredményez, hanem sokkal többet: megtanítanak bennünk olyan 
értékrendre, amely egyre inkább hiányzik manapság.  



 
Csabrendeki kúria-együttes  

 
A történeti Magyarország területén – ha nem is túlzottan 

nagy számban – találkozni olyan példákkal, ahol egy-egy 
település területén több kisebb-nagyobb méretű kúria 

épület is megőrződött. Gondolok a kézdiszéki Dálnokon 

(6 kúria) és Csernátonban (8 kúria), illetve a sepsiszéki 
Bikfalván álló 7 nemesi kúriára, vagy a mai határokon 

belül fellelhető példák közül a Pest megyei Dabas 

városára, ahol 20 kúria-épület lett nyilvántartásba véve. 

Ismereteink szerint Veszprém megye területén több olyan 
település is van, ahol kúriák (és kastélyok) sora őrzik 

múltunk jeles emlékeit. Badacsonytomajon nyolc-, 

Balatonedericsen öt-, Balatonfüreden négy-, Csabrendeken öt-, Csopakon öt-, Köveskálon hat-, 
Külsővaton négy-, Magyargencsen kilenc-, Noszlopon négy-, Sümegen húsz-, Szentkirályszabadján öt 

épület van hivatalos szakmai nyilvántartásban.  

Csabrendeki kúriái építészettörténeti szempontból figyelemreméltó alkotások, nem véletlenül 
örvendenek ezek az épületek hivatalos védelmet. Egykori építtetői, illetve tulajdonosai a magyar múlt 

jeles személyiségei közé tartóztak. A galánthai Fekete, a Niczky, a Chernel, a Hátczky, a Bogyay, a 

Barcza, a Tarányi, stb., családok az országos politikában is szerepet vállalók közzé tartoztak, Bajcsy-

Zsilinszky Gábor gépészmérnök testvére volt Bajcsy-Zsilinszky Endre nemzetgyűlési és országgyűlési 
képviselőnek. Olyan értékek ezek, amelyek külön-külön és együttesen is az emlékek kellő értékelését, 

illetve megóvására predesztinálják őket. 

 

 

 

 

 

Csab-tócsi 

 

A Csab-tócsi különlegessége a többi tócsihoz képest az, hogy 
minden van benne, amiben benne van a lendület és a mindent 

legyőző akarat, és ami a magyar ember kamrájában általában 

elő szokott fordulni: kolbász, hagyma, szalonna, fokhagyma, 
paprika. Amikor pedig megsült, fokhagymás tejföllel jól nyakon 

kell borítani. A csabrendeki tócsi keletkezéséről szóló számtalan 

hiteles forrás közül egy mindenképp érdemes arra, hogy 

megismerje minden kedves olvasó. Noha szerzője egy 
ismeretlen csabrendeki krónikás, eredetiségéhez nem férhet 

kétség:  

Történt egyszer hajdanában Öreghegynek oldalában Hej de szép 
szál kovácsunkkal Az a cifra nagy eset, Jó barátja, kalapácsa A 

kezéből kiesett. 

Nem az asszony, éhség gyötri. Hogy lehet ezt orvosolni? Egy 
pályinkát tölt a lánya, Tisztesség is, ő maga is így kívánja. 

Asszonyát jól megruházza, S ő maga megy a konyhára. 

Krumplit, hagymát darabol, Kalbászt, sonkát kaszabol. 

Kovácslegény sürög-forog, Üres gyomra igen korog. Pucol, hámoz, lereszel, Pályinkából nagyot nyel. 
Mindent egybe kikever, Lassan kész az eledel. Forró zsírban kisüti, Ide véled kisüsti! Csilingelhet már 

az üllő, Tele lett az üres bendő.  

A Csab-tócsi különlegessége abban rejlik, hogy csakis csabrendeki finomságok kerülnek bele, amit 
szomszédok, jó ismerősök, barátok adnak hozzá kiskertjükből, házuk tájáról, mikor mi akad, vagy mit 

ad a természet. Tavasszal például Tócsijukat a kedves Öreg-hegyükről begyűjtött, tejfölbe aprított 

medvehagymával ízesítik. De ha gombára lelnek, azt is a tócsitésztába pirítják, s úgy sütik ki.  



 

 
 Csabrendeki Jóléti-tó 

 
- A tó és környezete a település közvetlen közelsége 

miatt, a lakosok kikapcsolódásának aktív helyszíne. 

(kerékpár út, tűzrakó helyek, pihenő padok, tanösvény, 
erdei iskola, stb.)  

- Iskolai kirándulások kiváló célpontja, minden gyerek 

megismerkedhet a szabadidő jó levegőn, természetben 
történő, biztonságos eltöltésével, megismerkedhet a 

horgászat alapjaival.  

- A jövőben biztosítható a „jóléti tó” minden funkciója 

(csónakázás,horgászverseny,lakosoknak,vendégeknek,f
alunapi programok stb.)  

- Vendéghorgásztatás következtében nőni fog a 

szálláshely kihasználtsága.  
- Hosszabb távon camping kialakítása valósítható meg. 

 

 Nagytárkány – Darvastói bányamúzeum 

 

Ez a természeti értékünk kétféle szemszögből is fontos a csabrendekiek számára. Az egyik a 

fentiekben bemutatott bányamúzeum, a másik téma a „ csabrendeki kelta hagyaték „  

Ugyanis az egykori kutatási anyagokból kiderült, hogy az európai szinten is értékes és nagyszámú 
feltárt kelta leletek, Szabó Miklós professzor, keltakutató és egyetemi tanár tanulmányai alapján ezek 

az itteni bauxitlencsék úgynevezett „vaskalapjából” származnak, vagyis ezek a szépen mívelt 

eszközök, ékszerek, fegyverek gyártásához innen származott a vasérc, és az itteni műhelyekben 
készültek egykoron. A darvastói bauxitlencsénél akár sétálgatás közben is könnyedén 

kikapirgálhatunk ezekből a vasércekből, hivatalos megnevezésük: Hematit , vagyis vörösvasérc.  

Az indoklás lényege:  
A Nagytárkánypuszta- darvastói lefejtett bauxit lencse területét – földtani értékei miatt-  

1971 –ben védetté nyilvánították, majd a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat a nagyközönség számára 

látogatható bemutatóparkot létesített, ami mára romjaiban hever, a tájékoztató táblát és az ott kiállított 

egykori bányagépet elvitték. Ezt a tájat manapság az élő természet kezdte visszafoglalni. 

 
 Öreghegyi pincék és utak 

 
Egyre többen fedezik fel ezt a gyönyörű hegyoldal kínálta 

útvonalat. Kirándulók, iskolás csoportok, természetjárók, 

sportolók, és egyre gyakoribbak a lovas túrázók is.  
A kőbástyával szegélyezett hegyi útvonalat egyre inkább 

benövik a cserjék, és egyéb más növényzet, amelyek 

helyenként már ösvénnyé szűkítették az utat. Az egykoron 
az elődeink által rakott kőszegély egyre több helyen dől le 

manapság, vagy azt is benőtte az élő természet.  

A rendeki Öreghegy szőlői, pincéi, útvonalai szerencsére 

egyre inkább kezdenek közkedvelté válni, és még több 
programnak helyet adni. Még több vállalkozó szellemmel, 

ötlettel, és még több munkával járó tereprendezgetéssel, karbantartással, már csak fokozni lehet a helyi 

lelkes boros gazdák, akár a kikapcsolódni vagy természetbe vágyók, vagy sportolók és bárki vidékünk 
kedvelői összefogását, együttműködését.  

 
Hoffman Tamás borász munkássága  
 



Hoffman Tamás 1997 óta foglalkozik a csabrendeki 

hegyoldalban szőlőtermesztéssel, borkészítéssel, de 

gyermekként is sokat segített a szüleinek a szőlő 
megmunkálásában. 1999 óta palackozza is a saját 

borát. 2008-ban végezte el a borász tanfolyamot, 

ezt követően, 2009-től szélesebb körben is 
forgalmazza borait. Azóta jár saját borházzal 

különböző fesztiválokra egyre nagyobb sikerekkel, 

számos nagyrendezvény visszajáró forgalmazója. 

Saját bevallása szerint „tisztelettel, szívből, 
lélekből” készíti a bort, mert szerinte csak így lehet, 

de ő maga nem nagy borfogyasztó. 6 fajta szőlőből 

8 féle bort készít, zömében fehér borokat. Mind 
Tamás, mind a borfogyasztó közönség kedvence a Barbara Cuweé, amely háromfajta borból készül: 

olaszrizling, rizlingszilváni és muskotályos. Újabban készített borai a Zsófia Rose és a Cserszegi 

fűszeres. 
Helyi borászunkat, 2014. november 15-én, szombaton a sümegi Krigler Panzióban ünnepélyes keretek 

között a Pannon Császári és Királyi Borlovagrend tagjává, borlovaggá avatták. 

2015. augusztus végén a Hoffman Pince 2014-es Olaszrizling fehérbora elnyerte Szombathelyen a 

XVI. Savaria Történelmi Karnevál Legjobb Fehérbora 2015 díjat.  
A Borlovagrend tagjává választás és a neves díj, nagyon fontos elismerések Tamás és az őt támogató 

családja számára. Továbbra is a minőségi elveket követve, a rá jellemző körültekintéssel igyekszik 

végezni munkáját és komoly tervekkel néz a jövőbe. Szeretné a jelenlegi pince épületének bővítését 
folytatni.  

 

 

Javaslatok, lehetőségek az értéktár bővítéséhez 
 

Csabrendeken széles látókörrel közelítették meg az értékek keresésének, rögzítésének ügyét. Az élet 

szinte minden területét érintették. Ahhoz, hogy ezek az értékek valóban élővé váljanak, kellő 
figyelemben részesüljenek, mindenképpen aktív közösségekre van szükség. Érdemes tehát a helyi 

közösségeket feltérképezni és az általuk létrehozott értékeket is figyelembe venni, rögzíteni.  

 
Hasonlóan érdemes az elmúlt évszázadok közösségeit keresni, hiszen jelentős méretű, polgárosodott 

községről van szó, ahol bizonyára nagyon erős volt a közösségi tevékenység.  

 

Az értéktárból hiányoznak a személyekhez köthető múltbéli munkásságok, kivételes teljesítmények, 
tehát ezen a területen is érdemes volna kutatni. 

 

Somlói Tájegységi Értéktár 
 
A Bakony hegység nyugati lábánál, de már a Kisalföld síkságából emelkedik ki a Somló páratlan 

szépségű, 435 m-es haranghegye. A körülötte elterülő, hullámos térszínből mint hatalmas sziget nyúlik 

a magasba, és már messziről magára irányítja figyelmünket. Veszprém megyében, Devecsertől 6 km, a 

lábánál elterülő Somlóvásárhelytől 1 km távolságra fekszik. Körülötte ősi falvak: Doba, Oroszi, 
Borszörcsök, Somlóvásárhely, Somlójenő, Tüskevár (az egykori Nagyjenő), Iszkáz, Somlóvecse és 

Somlószőlős. E kis falvak történelme, jóléte is szorosan összefonódott a hegyen épült vár múltjával, 

lakóinak pedig ősi foglalkozása, kenyere a Somló hegyi szőlők művelése. 
A Somló a térség legkiemelkedőbb természeti és turisztikai értéke.  

 



Somló-hegy

 
 

Somlójenő, Somlószőlős, Doba Borszörcsök, Somlóvásárhely önkormányzata és a Somló és Környéke 

Borút Egyesület 2014 áprilisában közös tájegységi értéktárat hozott létre annak céljából, hogy 

összegyűjtsék a Somló-hegy értékeit.  
Az országban elsőként a Somló-hegy települései hoztak létre ilyen értéktárat.  

Akkor lehet tájegységi értéktárat létre hozni, ha az ápolni kívánt értékek több településhez, azaz 

tájegységhez tartoznak.  
A somló településeinek példa értékű összefogása másoknak is segíthet abban, hogy észrevegyék, 

milyen könnyű a nehéz feladatokat is elvégezni, ha együttműködésben történik a munka. Hasonlóan jó 

eredményt ad a közös érdekképviselet, a reklámozásban, szakmai fejlesztésekben történő 
együttműködés. A közös rendezvények nagyobb látogatottságot érnek el, magasabb lehet a programok 

színvonala. 

 

A Tájegységi Értéktár Értékei 

 

Somlói juhfark  

Ősi magyar fajta, gyakran keverték össze a Csomorikával, de mára ez a vita tisztázódott.  

A Somló hegyen újra tiszta ültetvényeket találhatunk. A Juhfark valódi értékeit a vulkáni, ásványos 

talajokon tudja megmutatni, de a meszes talajt is kedveli. A magyar tájon termő legkeményebb bornak 
tartják. A Juhfark közepes időpontban fakad, virágzik, zsendül és érik be. Növekedési erélye közepes, 

míg termőképessége kielégítő. 

 

Somlói Juhfark

 

 



A Somlói Vár 

 

Az első vár keletkezésének ideje ismeretlen. Feltehetőleg a tatárjárás, tehát 1241-1242 után épült mint 
királyi vár. Somló vára Bakócz Tamás alatt éli fénykorát. Ő építtette át szép várrá, aminőnek romjai 

alapján el tudjuk képzelni. Ekkor készülhettek a vár faragott ajtó-, ablakkeretei, a szép boltíves és 

tornyos kápolna. A mohácsi vész (1526) idején messze vidéken csak Somló vára volt a magyarság 
egyetlen erőssége, mert Csóron András devecseri várkastélya csak 1530 után épült fel. 1543-ban 

Somló vára alatt nagy csata volt a magyarok és a törökök között, melyben mintegy 3000 törököt 

felkoncoltak. Az Országos Műemléki Felügyelőség 1962 nyarán állagmegóvási munkákat végeztetett. 

E munkák keretében megerősítették a szétvált falakat, a meglevő boltozatokat, a ledőlni készülő 
köveket, úgyhogy egyelőre, legalábbis a lakószárny tekintetében, további romlástól nem kell tartani. 

 

Somlói-vár

 

Kinizsi Szikla 

 

Úton a vár felé megtekinthetjük a Kinizsi-szikla nevezetű követ. Ez egy bazaltszikla, melyen egy 

nyereg alakú mélyedés látható. A monda szerint ezen a sziklán pihent meg Kinizsi Pál, amikor a várat 
tulajdonába véve felgyalogolt, hogy megszemlélje az ajándékot. Meredek úton elfáradván leült a 

sziklára és az a nehéz teher alatt horpadt be. 

 

Kinizsi-szikla
 

 

Taposó kút 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kinizsi_P�l


 

A múltban taposómalom mintájára, fából összeácsolt érdekes szerkezet révén a nagy kerékben taposó 

vagy tipró mozgással lehetett belőle vizet kapni. Innen kapta a nevét is. Hajdanában ilyen elmés 
vízfelvonó szerkezetet használtak hegyi várainkban talán mindenfelé, de azok pusztulása után, hazánk 

egész területén csak ez az egy kút maradt meg napjainkig, és így ez a somlai Taposó (Tipró)-kút az 

utolsó ebben a nemben.  
 

Taposó-kút

 

Szent István kilátó 

 

Szent István jubileumi év alkalmából- mely 1938-ban volt- , Devecser országgyűlési képviselője, 
Scandl Károly ny. államtitkár szorgalmazására, az országos program része lett a somlói Szent István-

kilátó építtetése. 

A tervezéssel Medgyasszay István mérnököt bízták meg. 

 

Szent István kilátó

 

Doba, Erdődy Kastély 

 



A dobai Erdődy-kastély 1839-ben épült klasszicista stílusban. Építéséhez Somlóvár köveit is 

felhasználták. Az egyemeletes, timpanonos homlokzatú, dór, ion oszlopfős épület nagy kiterjedésű, 

gyönyörű arborétum közepén található. 
Az eredetileg nyaralókastélynak szánt épületet Erdődy Károly (Erdődy Kajetán) gróf, váradi főispán 

emeltette a XIX. század elején a park legmagasabb pontjára, a 174 m magas Somlóvár nevű dombra. 

Tervezője Charles Moreau, a neves francia építész volt, a munkálatokat pedig, Anreith János György, 
a szombathelyi székesegyházat építésvezetője és Woyta Donát irányította. 

 

Doba - Erdődy-kastély

 

Koperniczky-Enyi István festőművész hagyatéka 
 

Koperniczky-Enyi István 1922. február 25-én született Bakonyjákón, majd gyermekkorát a Vas 

megyei Izsákfán töltötte. Az 1956-os forradalom után a sors a Somló melletti Erdődy kastélyban 
működő tüdőszanatóriumba vezette, ahol munkát kapott, mint röntgenorvos. A kastély hatalmas parkja 

adta a témát az újabb és újabb festményeknek. A képtárban mintegy 60 festménye látható. 2006-ban 

bekövetkezett halála után hamvai- végakarata szerint- az ott épített urnatartóba leltek örök 
nyugalomra! Végrendeletében minden ingó és ingatlan vagyonát, féltett, szeretett festményeit-főként a 

Somló Királynőről-Doba község örökölte, azzal a feltétellel, hogy méltóképpen gondozzák, egyben 

tartják, s az utókornak megőrzik azokat. 

 

Koperniczky-Enyi István festőművész 
hagyatéka

 



Szent Márton kápolna 

 

A dobai oldalon nagyon szép helyen, 215 méter magasan áll a Szent Márton kápolna. . Már 1309-es 
keltezésű okmányok is említik ezt az ősrégi vallásos emléket. Építői a vásárhelyi apácák voltak. Az 

egyszerű barokk formájú épületrész az 1700-as évek végén készült, faragott kőkeretes kapuján és 

oromzatán kívül nem sok jellemző műrészletet mutat. Egyszerű ablakai szögletesek, míg a román kori 
falon két apró tölcsérbélletű ablaknyílást figyelhetünk meg.  

 

Szent Márton kápolna

 

Somlószőlősi római katolikus templom 

 

A település DK-i végén, kimagasló domb tetején áll a római katolikus templom. A templom későbbi 

átépítésére a XIX. sz. második felében került sor.  

 

Somlószőlősi római katolikus templom
 

 

Somlóvásárhelyi római katolikus templom 
 



A barokk templomot 1788 és 1791 között építették. Nagyméretű, 34x12 m. Hajója három 

boltszakaszos, egyenes záródású szentélye külső falába római sírkövet építettek be. 

 
 

Somlóvásárhelyi római katolikus 
templom-Szent István első vértanú 

templom

 

Szent Margit kápolna 

 

A vásárhelyi oldalon hatalmas hársfa mellett, a hegy nyergén, 295 méter magasságában áll a Szent 
Margit Kápolna. A hegy kápolnái közül ez a legnagyobb. Építői a vásárhelyi apácák voltak, építése 

Mátyás király idejére esik. 

 

Szent Margit kápolna

 

Somlójenői csipke és gobelin 

 

Visi Lászlóné és Koleda Lászlóné olyan hobbit, művészetet végeznek itt Somlójenőn , ami sajnos a 
mai világban már nem divat. Fontos, hogy az ilyen már-már elveszett tevékenységeket megőrizzük, és 

tovább adjuk az utókornak. Visi Lászlóné alkotásait 2 horgolási technika jellemzi: a sima és a rece. A 



technika mellett különböző fortélyok is vannak amiket alkalmaz, például a tű fokával készíti el a 

horgolásokat. 

Koleda Lászlóné  is többféle technikát ismer, még a különlegességnek számító szalaghorgolást is. 
Munkáiból vittek már Amerikába, Németországba, de még Japánba is.  

Mindkettejükre jellemző, hogy munkáikat javarészt elajándékozzák. 

A faluban az idős asszonyok által készített horgolt tárgyakból kiállítást szoktak rendezni. 
 

Somlójenői csipke és gobelin
 

Szent Ilona kápolna 

A Somlójenő oldalon, egy kis dombon, 230 méter magasságban áll a karcsú tornyú Ilona 

(másik neve: Szent Kereszt) kápolna. Egy 1399-ben kelt okmány már említi a jenei oldalon álló Szent 
Keresztről nevezett templomot. 

 

Szent Ilona kápolna

 

 

Javaslatok, lehetőségek az értéktár bővítéséhez 

 

A Somló térsége hatalmas táji területet, sok települést ölel fel. A somló-környéki falvak társadalma a 

vallást és a munka világát tekintve is mély gyökerekkel rendelkezik. Rengeteg közösség 



tevékenykedett különböző ügyek mentén, melyek hatalmas értékeket halmoztak fel munkájuk során. 

Érdemes volna ezeket a közösségi emlékeket, falutörténeteket mélyebben kutatni és az értéktárakban 

archiválni. 
A Bakonyalja, a Kisalföld és a Balaton-felvidék találkozási pontján fekvő tanúhegy és térsége 

rengeteg természeti értéket rejt, állat-és növényvilágával, képződményeivel külön is érdemes 

foglalkozni. 
Egyre több az olyan vállalkozás, gazdasági társaság, amely saját üzleti érdekei mellett keresi azokat a 

produktumokat, melyeket a térség javára fordíthat, vonzerőként felvonultathat. Ezek a termékek is 

válhatnak térségi értékké. 

A Somló térségének van néhány hagyományos rendezvénye, amely már nemzetközi hírűvé vált. 
Hasonló rendezvények indításával, a jól működők helyzetbe hozásával lehet ezeket támogatni. 

 

 

Devecser értéktára 

 
Devecser városa a tragikus vörösiszap kiömlését követően hosszú évekig a társadalmi és fizikai 
újjáépítésen kellett, hogy dolgozzon. A helyi társadalom minőségét és létszámát tekintve is erősen 

meggyengült. Az újjászervezést politikai, helyi vezetésbeli nézeteltérések, vezetőváltások tarkították, 

így nehéz volt a társadalmi folyamatoknak jó irányba fordulni. A helyzet megnyugodni látszik, a 
politikai erők lassan kiegyeznek, sőt bizonyos érdekek mentén együttműködésre is képessé váltak.  

Czeidli József tanár segítségével nemrégiben létrejött a Devecseri Értéktár is, amely gyermekcipőben 

ugyan, de nagy léptekkel halad a térség értéktárai után.  
 

Czeidli József bemutató írása: 

 

Devecser kisváros 700 éves múltra tekint vissza. Első írásos hiteles okirat 1297-ben említi. 
Napjainkban a " Somló fővárosa " címet viseli. Devecserben is megalakult az értéktár bizottság, amely 

összegyűjtötte a település értékeit, amelyekre büszkék lehetünk. A természeti értékek közül 

kiemelkedik a devecseri Húsüzem, az ismert húskészítményeivel. Ezen értékek közé tartozik a 
Devecseri liszt is. Igaz itt már nem készül ilyen termék, de ezzel a névvel még a kereskedelemi 

forgalomban egyes malmokból kikerülve megtalálható. Ide soroltuk a Leyer cég tégláját is, amely a 

korszerű gyárban készül a devecseri agyagból. Az épített örökség közé került be az Eszterházy - 
kastély, a " kisiskola " épülete, a Rotary ház, az 1790 - ben épült barokk parasztház, a Szárnyas 

kápolna és a Makovecz lakópark bakonyi építészet csodaszép lakóházai. Valamennyi szobrot, 

emléktáblát felvettük az értékeink közé. ( Devecseri emlékek című kis könyv részletes leírással 

örökítette meg. ) - Ezek a következők: a díszkút a várkastély udvarán, a várkastély barokk kapuján 
elhelyezett tábla, az 56' - os emléktábla a várkastély főépületének falán, az 1770 - ben a város állította 

kőkereszt a főtéren, az 1928 - ban készült kőkereszt - a felújítása után Fogadalmi kereszt névvel került 

a Rotary ház elé, A Gárdonyi emlékhelyek ( szobor, emléktáblák ),a templom előtti Fohász szobor, a 
Polgári iskola emléktáblája a volt OTP falán, a barokk parasztház fülkjében található Flórián 

szobrocska. Az újonnan állított emlékművek, emléktáblák is várakoznak, hogy felvegyük 

értkéktárunkba. Így az 1919 - es vörös terror áldozataira emlékező tábla, az 56'-os devecseri 

nagyközségi - és járási Nemzeti Forradalmi Tanács tagjainak névsorát megörökítő tábla a 
Polgármesteri Hivatal falán. Továbbá a szemet - lelket gyönyörködtető, devecseri fiatal szakemberek 

álltal készült - és felállított turulmadaras I. - II. világháborús szobor az Emlékezés Parkjában. 

Ugyancsak itt található a 2010 - es vörösiszap - katasztrófára emlékeztető kopjafa, valamint a Trianoni 
impozáns emlékmű. A " kiskola " falán elhelyezett tábla, amely az 56" - os forradalom - és 

szabadságharc 60. évfordulójára és Heinczinger István tanító születésének 100. évfordulójára 

emlékezik. A régi temetőben számos  sír található, amely még feldolgozás alatt áll, s arra vár, hogy az 
értéktárba bekerüljön. Így van ez Devecser neves hírességeivel is. Az már biztos, hogy a legnagyobb 

személyi értékeink közt tudhatjuk Gárdonyi ( Ziegler ) Géza egykori néptanítónkat, az ismert és 

napjainkban is a legközkedveltebb magyar írót. A további nevek felkutatása folyamatban van. De 

természetesen foglalkoznunk kell a város széli zsidótemetővel is, hisz emléktáblák  őrzik a holokauszt 
devecseri - és környékbeli áldozatainak neveit is. Tervben van a devecseri főrabbi, Linksz Arthur 



fiának, a híres New - yorki szemészprofesszornak emlékmű állítása. A múltkori megbeszélés új ötletet 

adott, kutatnunk kell a még gyakorolt népszokásokat és számba kell vennünk.    ( Czeidli József ) . 

 

Javaslatok, lehetőségek az értéktár bővítéséhez 

 

Devecser városának legnagyobb problémája a helyi társadalom belső legyengültsége. Ez pedig a 
mozgó, értéktermető közösségek révén állítható helyre. Alapvetően azt javasolnám, hogy a mai idők 

közösségi munkáit, értékeit emelje ki az Értéktár Bizottság, mintegy bizalmat előlegezve a további 

értékteremtő munkához.  

Mivel magas a cigány közösség aránya, érdemes a helyi cigány kultúrával is foglalkozni, kiemelten a 
nemzetközi hírű Fláre Beás zenekarral. 

Devecser régi településként sok értékes, nagy múltú épülettel, családtörténettel rendelkezik ezek 

kutatásában támaszkodhat Czeidli József tanárra, aki a helytörténet kiemelt kutatója, ismerője. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

A dokumentum az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája és az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. együttműködésében készült. 

 

                                                         


