A veszprémi Hét Domb Kulturális Egyesület és a
Veszprém Megyei Levéltár által közösen létrehozott
VESZPRÉMI TÖRTÉNELMI SZALON beszélgetéseinek
célja: megszólalási lehetőséget adni a régi Veszprém
polgárainak.
Csak a veszprémiek visszaemlékezései, történetei
teremtik meg a közös városi történelmünket, a múlt időkből
fakadó városi mitológiát. A gyökereit vesztett, sehova nem
tartozó emberekből ez faraghat veszprémi lokálpatriótát.
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A VESZPRÉMI TÖRTÉNELMI SZALON beszélgetései:
1. Találkozási helyek Veszprémben: kávéházak, bögre
csárdák… (2010.04.29.)
2. Rupert-ház – Társadalmi mozgások Veszprémben
1914-től napjainkig. Egy bérház és lakóinak
személyes emlékezete (2010.12.09.)
3. Élet a Séd völgyében. Veszprémi malmok
(2011.03.24.)
4. Bokréta – tűz – megújulás. Képek a Megyeház
múltjából (2011.09.15.)
5. A régi Veszprém családi fényképeken (2011.10.09.)

A rendezvényekről készült képek, hanganyagok, beszámolók megtekinthetők a Levéltár honlapján:
www.veml.hu
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Kézműves örökség: a mának szóló múlt

a levéltár földszinti nagytermébe
(Veszprém, Török Ignác utca 1.)

Veszprémi és kenesei iparosok élete
a múltban és napjainkban

a SZALON következő beszélgetésére:

című kiállításának megnyitójára

Veszprémi építőmesterek

A kiállítást megnyitja: Szűcs György,
az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke
Citerán közreműködnek: Jákói Betty és barátai
Veszprém évszázadok óta híres kézművesipara bőséges tárgyi és
dokumentumanyagot hagyott ránk. A Veszprém Megyei Levéltár
időszakos kiállítása a teljesség igénye nélkül állít emléket a város
iparosainak a 19. századtól napjainkig. Az iparos családoknál és a
levéltárban őrzött fényképek, dokumentumok, szerszámok, mesterremekek vallanak a város építő- és szolgáltató iparának múltjáról.
Betekinthetünk egy-egy iparos műhelyébe, kézműiparának titkaiba.
Ízelítőt kapunk a 125 éves Veszprémi Ipartestület, a Királydíjas
Veszprémi Iparosdalárda hétköznapjairól és ünnepeiről.

Köszönjük a Laczkó Dezső Múzeum, Molnár Jenő, valamint
Gróf Rudolf segítségét a kiállítás rendezésében.
A kiállítás a levéltár földszinti kiállítótereiben tekinthető meg
2012. április 12-től 2012. december 12-ig.
Veszprém, Török Ignác utca 1.

Vendégeink:
Csomay Zsófia belsőépítész, építész,
Csomay Kálmán unokája
Kara Gáborné Linczmayer Katalin
Linczmayer György leánya
Márföldy Olívia
Márföldy Aladár leánya
Gy. Lovassy Klára ny. igazgató,
Magyar Építőipari Múzeum
Házigazda:
Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros
Ezúttal a két világháború közötti Veszprém nagy építkezéseit (Völgyhíd,
Margit-templom, a Csomay-strand, az Újtelep, Nándor-telep) és azok
építőmestereit szeretnénk bemutatni Önöknek visszaemlékezések,
archív filmhíradók és fotók segítségével.
Kellemes környezetben, kávé, tea, pogácsa mellett idézzük fel együtt a
régi Veszprém lakóit, tereit, a közös városi történelmünket.

