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BESZÁMOLÓ 
a „Lipcse – Denkmal 2018” – tanulmányútról 

 
A Porta Speciosa Egyesület közreműködésével és támogatásával, a Pécsi Szakképzési Centrum Pollack Mihály 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma szervezésében 2018. november 8-10. között, a lipcsei „Denkmal”-ra 
látogattuk. 
A tanulmányúton a győri Hild, a pécsi Pollack, és a veszprémi Táncsics Szakgimnázium építész, magasépítő, díszítő festő 
és műemlékfenntartó technikus diákjai és kísérőtanáraik vettek részt. 
A kétévente megrendezésre kerülő műemlékvédelmi kiállításon elsősorban a történeti épületek szerkezetinek (tető, fal, 
nyílászáró) felújítási technológiáit, a felújításhoz szükségek újszerű anyagokat, azok helyes használatát, és a használat 
eredményeit mutatták be a kiállítók. 
Az eddigi rendezvényekhez hasonlóan most is egy ország kiemelt figyelmet kapott. Idén Oroszország volt a díszvendég. 
Kiállító helyeiken bemutathatták az országban alkalmazott műemléki munkát az előkészítéstől a megvalósításig. 
A kiállítás egyéb standjain elsősorban német kiállítókkal találkozhattunk, de jelen voltak más országok műemlékesei, így pl. 
a francia „Compagnons” francia képzőműhely képviselői is. 
Veszprém városát, szakképzési centrumát a Táncsics iskola nyolc műemlékfenntartó technikus diákja és két tanára 
képviselte. 
A kirándulások keretében megtekintettük az érintett városok műemléképületeit, és a műemléki kiállítást. 
A tanulmányút programja: 

1. nap Drezda – műemléképületei (Freuenkirche, Zwinger, Opera, Óváros) 
2. nap Lipcse – Denkmal (kiállítási standok, előadások) 
3. nap Prága – műemléképületei (Vár, Károly-híd, Óváros) 

A lipcsei kiállítás aktualitása, hogy 2018 az Európai Kulturális Örökség Éve. 
Az idei kiállítás célja ismét és újból a nemzetközi szaktudás megismertetése volt. A Denkmal a kulturális örökség 
megőrzésének forrásává vált Németországban és külföldön egyaránt, amely szinte vonzza a kiállítókat és a látogatókat. 
A 2018-as a 13. Denkmal volt Lipcsében, ahol 10 európai ország kiállítói mutatták be termékeiket, szolgáltatásaikat, és 
országspecifikus szakismereteiket. 
Minden lipcsei kiállítás egy elengedhetetlen üzleti és információs platform, amely az európai kulturális és tudás átadására 
összpontosít, a határokon átívelő kulturális örökség megőrzésére. 
A Denkmal nemzetközi konferencia programja több mint 150 eseményt tartalmazott, amely jogosan tekinthető a legátfogóbb 
képzési eseménynek az egész ágazatban. 
Hasznos, tanulságos és élményekkel teli tanulmányi kirándulás volt. 
A veszprémi Táncsics Szakgimnázium műemlékfenntartó technikus diákjainak gondolatai a tanulmányútról: 

Meglepően színvonalas, sokoldalú és részletes volt a kiállítás. A városnéző túrákra kevés idő jutott ugyan, de jó volt látni 
Drezda és Prága helyreállított történeti értékeit. (Győri Tamás) 

Maga a kirándulás csodálatos volt, csak sajnos kevés idő jutott az egyes látnivalók megtekintésére. Jó volt, hogy más 
iskolák diákjaival is találkozhattunk és természetesen köszönöm a lehetőséget! (Horváth Mátyás) 

Tetszett a kirándulás, annak ellenére is, hogy sokat utaztunk. Úgy érzem összehozta a csapatot. Igaz kevés idő volt a 
városnézésre, de szerintem mindent meg tudtunk nézni, amit szerettünk volna. (Lángi Roland) 

Drezda és Prága gyönyörű volt. A látnivalók mellett a tanulmányút szakmai szemmel is felejthetetlenné vált. Köszönjük a 
lehetőséget! (Károlyi Réka és Varga Bence) 

Nagyon jó volt a kirándulás, örülök, hogy eljuthattam ide is. A hosszan tartó utazás miatt sajnos kevés idő jutott a 
városnézésekre. Lehetne több hasonló tartalmú tanulmányút! Köszönöm a lehetőséget. (Nagy Dávid) 

A kirándulás jó volt, sajnos a sok utazás miatt a városnézésre kevés idő jutott. A lipcsei kiállítást rendkívül látványos volt, 
tanulmányainkhoz hasznos ismereteket adott. Mindent figyelembe véve nagyon jó volt a szervezés. Köszönjük! (Paizs Márk) 

Jó volt egybekötni a kiállítás látogatását Drezdával és Prágával. Szakmailag mindenkinek a hasznára vált. A sok utazás 
és a feszített program ellenére kellemes hétvégét tölthetett együtt az osztály. (Virth Bence) 
 
Veszprém, 2018. november 12. 
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