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Tüskevárról általában
• Közép- Dunántúlon, Veszprém

megye nyugati szélén, a Somló-
hegy tövében délnyugatra
fekszik, a legközelebbi város
Devecser (8km)

• A község eredeti neve
Nagyjenő, mely név a
honfoglalás kori Jenő törzsre
utal

• A Tüskevár nevet 1657-ben
kapta a török háborúkban épült
tüskével védett erődítésről



A település elhelyezkedése
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Hagyományőrzés
•Valószínű, hogy a XVIII. században jelentek
meg Tüskeváron a fazekasok.
•A fazekas szakma a XIX. század közepén élte
virágkorát a községben. Ez a helyiség ebben az
időben egyházi és ipari központ volt. A
fazekasok árui keresettek voltak az országos
vásárokon, a Mátyás-, Margit-, Magdolna- és
Kisasszony napin.
•Az emlékezet megőrizte az 1848-as
szabadságharc közben dolgozó mester, Tóth
Antal nevét. Az ő ősei is már itt éltek, s az ő
leszármazottai közül kerültek ki a falu
fazekasai.
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Hagyományőrzés

A XX. század első évtizedeiben 11
családnak adott megélhetést a
fazekasság.

2000-ben még három család élt
meg a fazekasságból, jelenleg -
sajnos - csak egy család (Tóth
család) maradt. A munkásságuk
célja a hagyományok megőrzése és
továbbfejlesztése.
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Látnivalók
Római Katolikus templom 
1762-től 1767-ig épült, barokk stílusban. A szószék 1871-ben készült.
A főoltárkép oltárával együtt a győri székesegyház kegyképének, 
az un. „Könnyező Madonna”-nak a másolata. 
Mellékoltárán két szobor található: Szent Péter kulccsal és Szent Pál könyvvel. 
A jelenlegi orgona beszerzésére és felszerelésére 1930-ban került sor. 
A templom tornya 1835-ben kapott óraszerkezetet. 



Látnivalók
I.-II. világháborús emlékmű

Szent Izidor kápolna 
1774-ben Tüskevár község Szent Izidor 
földmőves és Szent Vendel pásztor 
tiszteletére a helység keleti részén lévő rétre 
kápolnát építtetett. 
A kápolna előtti kereszt köszönti a 8-as fő
útról a faluba betérőket, hazaérkezőket.

Trianon- emlékmű



Látnivalók

Helytörténeti Múzeum 
A közelmúltban felújított Helytörténeti Múzeumban megtalálhatók a Római kor tárgyi
emlékei. Diocletiáns császár korából pénzérmék, Minerva szobrocska, épületdarabok is
vannak kiállítva. A Pálos kolostor oszlop zárókövei kifogástalan állapotban maradtak
meg. Az avar-kor pénzérméi és használati tárgyai is a kiállítás részét képezik.
A tüskevári fazekasmesterek munkáiból nagyon sok használati tárgy gyarapítja a
gyűjteményt.
A múzeum kertjében elhelyezett szarkofág, a Pálos kolostor megmaradt épületdarabjai
szépen elrendezve várja az ide látogatókat.



Látnivalók
Szent István emlékoszlop

2000-ben készült.

Fa kereszt 
A faluban csak „piros 

kereszt”- nek
nevezik. 

Nepomuki Szent 
János szobra 
A XVIII. században eltörölt 
pálosok kolostorából való. 
Felirata: „ Neopomuki Szent 
János könyörögj érettünk.” 
1787.



Látnivalók
Képesfa

300 éves tölgyfa. 
Eredete a török időkig nyúlik vissza.
1673-ban a környékről két fiatalembert
elhurcoltak török fogságba, ahol 12 évig
raboskodtak. Amikor újból hazatértek, a
tüskevári erdőben rátaláltak arra a fára,
melyre egy Szűz Mária-kép volt
felfüggesztve. Az ifjak itt adtak hálát a
Szűzanyának a szabadulásukért



Egyesületek
Tüskevári Polgárőr Egyesület:
Elnök: Jakab Imréné
Alakulásának éve: 2009
Tagok száma: 32 fő
Gépjármű: Skoda Yeti (2014)

Tüskevár Jövőjéért Egyesület:
Elnök: Nagy Klementina
Alakaulásának éve: 2000
Tagok száma: 20 fő

Tüskevári Sport Egyesület: 
Elnök: Horváth Tibor
Alakulásának éve: 1995
Tagok száma: 17 fő



Tüskevári Nyugdíjas Klub
2010 –ben alakult és jelenleg 18 fővel működik a klub

Csütörtöki esti összejöveteleik során felelevenítik a magyar ízeket, népdalokat, 
balladákat, hagyományokat

Minden rendezvényen ott vannak és segítenek 



Testvértelepüléseink

Bős 
(Szlovákia)

Nyárádremete
(Románia) 

Testvér-települési 
pályázat 
(2015.)



Pályázataink, fejlődésünk
• 2014-es év kiemelkedőnek mondható a polgárőrség számára,

hiszen nagy előrelépést jelentett a pályázaton elnyert, új Skoda
Yeti típusú autó. Így nagy mértékben javult a település
közbiztonsága.

• 2015: Testvér-települési pályázat, amely során 25 ezer eurót
nyert az Önkormányzat

• 2015: Tüskevár Jövőjéért Egyesület a Parlagfűmentesítési
pályázaton 2,5 millió forint értékű fűnyírós traktort nyert

• 2016: A Múzeum épületének állagmegóvására az
Önkormányzat 1,5 millió forintot kapott

• 2017: ”Tüskevár Község Önkormányzati épületének komplex
energetikai felújítása” című pályázat, amely több, mint 58
millió Ft-tal támogatja a hivatal épületének korszerűsítését.



Rendezvényeink
 2013.: Honfoglalás Rockopera

• Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színház 
előadásában

 Immár 4. éve: Itthon vagy- Magyarország 
szeretlek (felvonulás)

 Minden évben: Falunap
• Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színház
• Veres Zoltán, műrepülő
• Hagyományőrzés,sport, könnyed szórakozás





Rendezvényeink

Adventi időszakban:‐Mikulás és Karácsonyi műsor
 Farsang
Májusfa állítás
 Trianoni megemlékezés
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