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J1j_ számú előterjesztés 

a Kulturális Örökség Napjai rendezvényen történő részvételről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Önkormányzatunk évek óta sikerrel kapcsolódott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 
meghirdetett Kulturális Örökség Napjai rendezvényhez. Ebben az évben szeptember 15-16-án 
megrendezendő esemény témája: Örökölt üzenet. Ezidáig a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivataltól nem kaptuk meg a felhívást és a jelentkezési lapot, de a 
http://www.oroksegnapok.hu/index.php honlapról az már letölthető (2-3. melléklet). 
A program célja a nagyközönség figyelmének felhívása, ráirányítása a magyarországi szellemi 
örökségre, az épületek értékeire, kiemelten azokéra, melyek egyéb időszakban részlegesen, 
vagy egyáltalán nincsenek nyitva a nagyközönség számára. Fon tos, hogy a megnyitandó 
épületeknek nem kell feltétlenül műemlékeknek lenniük, és funkciójukra, korukra nézve 
sincsen követelmény. A cél az, hogy minél nagyobb számú érdeklődöt vonzzanak, akiknek 
bemutatható az esztétikai vagy történelmi jelentőségük. A program hazai megálmodói 
kiemelten kezelik a magyar szellemi kulturális örökség értékeinek bemutatását. Kiemeit 
szerepet szánnak a kortárs építészet, a tájépítészet, a népi- és ipari építészeti emlékek 
bemutatásának. A program jó alkalom arra, hogy értékeink megtekintésemellett megmutassuk 
azok sérülékenységét, mulandóságát, és felhívjuk a figyelmet a megőrzés fontosságára. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal néhány javaslata, melyet figyelembe kell venni a 
szervezés során: 

a) a helyszínek látogatását ingyenesen kell lehetövé tenni, de ez önkéntes adományok 
elfogadását nem zárja ki, 

b) a kinyitandó épületekre zászlót, a program népszerűsítéséhez p lakátot lehet igényelni, 
c) érdemes vezetőt biztosítani a rendezvény alatt, 
d) hasznos, ha a látogatók írásos anyagot kapnak adott épületről, illetve tematikus 

útvonalak, kisebb területet bemutató séták szervezése, 
e) célszerű a bemutatandó épületek listáját már hetekkel a rendezvény előtt közzétenni, 

így felhívni a figyelmet az eseményre. 

A rendezvényt évek óta kiemeit reklámkampány övezi- tájékoztató lista, szakmai folyóiratok, 
országos napilapok, programfl.izetek, internetes meghirdetés -, mely segíti a minél több 
látogató megjelenését kerületünkben. Az ezzel járó költséget a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal vállalja, az egyéb, a szervezéssel járó költségeket Önkormányzatunknak kell fedezni. 
Javasolom, hogy ebben az évben- az elmúlt évekhez hasonlóan- nyissuk meg a következő 
épületeket és helyszíneket a nagyközönség számára: 

a) Szent László Templom, 
b) Dreher Villa, 
c) kőbányai pincerendszer, 
d) Conti Kápolna, 
e) víztározó (feltétele a vízleengedés, a Fővárosi Vízművekkel történő egyeztetés után), 
f) helytörténeti látványtár. 



---------- ----------

Mivel a 2012. évben az ipari emlékek is kiemeit szerepet kaptak a felhívásban, javasalom 
megfontolni az Önkormányzat tulajdonában álló ilyen jellegű épületek bemutatását - a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel egyeztetve. Itt érdemes meggondolni, hogy szervezett 
sétával, művészettörténeti és historizáló idegenvezetéssei mutassuk be Kőbánya ipari emlékei 
közül az S l területén található F eszl épületegyüttest 2x l órában, előre meghirdetett 
időpontokban. Ezzel biztosíthatjuk azt, hogy csak a biztonságosan látogatható területek 
legyenek megnyitva a nagyközönség előtt. A Helytörténeti Látványtár látogatására a javaslat: 
l 0-17 órai nyitva tartás, óránkénti idegenvezetés. 

Érdemes mérlegelni a kinyitandó épületekben prograrnak szervezését. Ehhez - a 20 ll. évhez 
hasonlóan - kerületi iskolák segítségét lehet kémi és igénybe venni. Néhány javaslat ennek 
megvalósításához: 

a) Szent László Általános Iskola, Harmat Általános Iskola kórusainak fellépése a Szent 
László Templomban, 

b) Kőbányai Zeneiskola egy-egy szólistájának minikoncertje a Conti Kápolnában, 
c) általános iskolások, kerületi amatőr művészek önkéntesen, a rendezvény időtartamára 

felajánlott alkotásainak kiállítása az egyik, biztonságosan látogatható ipari 
műemlékben, 

d) borkóstoló szervezése a pincerendszerben. 
A szervezési és megvalósítási folyamatban indokolt kémi a Szent László Gimnázium 
segítségét is, valamint a nem önkormányzati fenntartású intézmények részére is eljuttatni egy 
felhívást, melyben ötleteiket, segítségüket kérjük az eddigieknél még színesebb program 
megvalósítása érdekében. 
Az esemény sikeres megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges helyi idegenvezetők 

bevonása, akik a látvány mellett hasznos információkkal is ellátják a látogatókat, valamint 
érdemes - az előző évekhez hasonlóan - egy kiadványt elkészíteni, melyet minden résztvevő 
magával vihet. 

Természetesen ahhoz, hogy a program megvalósuljon, szükséges a felmerülő költségek 
biztosítása is, mely a következőkből áll össze: 

autóbusz bérlése a városnézésre (szeptember 17-e) 
idegenvezető, animátorak tiszteletdija 
l 500 db kiadvány a kerületről 
a borkóstoló infrastrukturális feltételeinek megszervezése 
Fellépő iskolások vendégüllátása, kb. 50-70 fő (üdítő, sütemény) 
Alkalmi plakát a fellépőknek a helyszíneken 

Összesen: 

60 OOO Ft 
100 OOO Ft 
200 OOO Ft 
15 OOO Ft 
25 OOO Ft 
20 OOO Ft 

420 OOO Ft 

Javasolom, hogy az esemény megszervezésére, lebonyolítására kérjük fel a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központot, a költségek egyidejű biztosításával. 

II. Hatásvizsgálat: 

A Kulturális Örökség Napjai rendezvény országos népszerűségnek örvend, a látogatók száma 
évről évre növekszik. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által biztosított reklám és 
promóciós tevékenység lehetőség arra, hogy kerületünket azoknak is bemutassuk, akik 
vidéken élnek, nem jártak még itt, valamint olyan látogatókat is köszönthessünk, akik a 
programfúzetben talált információk alapján tartják érdemesnek kerületünket arra, hogy 



idelátogassanak Ez az esemény lehetőséget ad arra, hogy rávilágítsunk Kőbánya értékeire, 
szépségeire, és megmutassuk azt a nagyközönségnek. 

III. A végrehajtás feltételei: 

A program sikeres lebonyolításához szükséges a bruttó 420 OOO Ft költség biztosítása oly 
módon, hogy azt a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ használja fel úgy, 
hogy a szervezési és lebonyolítási feladatokat ellátja az időben történő jelentkezéssei 
egyidejűleg. 

Fenti költséget Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének ll. sora 
(2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka) terhére biztosítja a Képviselő-testület. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. május" " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~.~ 
Dr~ián 

jegyző 

Weeber Tibor 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )határozata 

a Kulturális Örökség Napjai rendezvényen történő részvételről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy 2012. szepternber 15-16-án részt kíván venni a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal által meghirdetett "Kulturális Örökség Napjai" rendezvényen. 

2. A Képviselő-testület a rendezvény rnegszervezésére és lebonyolítására felkéri a Kőrösi 
Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központot a bruttó 420 OOO Ft költség egyidejű 

biztosításával, amelynek forrása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. rnellékletének 
ll. sora (2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka). 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-rnódosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések rnegtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



SÉTA ÚTVONALAK SZERVEZÉSÉRE 

IDÉN IS SOR KERÜL AZ EURÓPA-SZERTE NÉPSZERŰ 

KUL TURÁLlS ÖRÖKSÉG NAPJAl 

HÉTVÉGÉRE,MELYNEKIDŐPONTJA: 

2012. SZEPTEMBER 15-16. 

szombat-vasárnap 

Az ÖRÖKÖL T ÜZENET központi témájával, a Szakrális Művészetek Hete rendezvényeivel, a 

szellemi kulturális örökség elemeinek bemutatásával, a Kultúrházak.hu programjával 

VÁRJUK MINDEN EDDIGI, ÉS MINDEN ÚJ HELYSZÍN JELENTKEZÉSÉT. 

Országos jelentőségű események, évfordulók 2012-ben: 

Az aktív idősödés és a generációk közötti szelidaritás éve; a Cserkészszövetség 
megalakulásának 100. évfordulója; Reformáció 500 éve; Híres hölgyek éve Gödöllőn; 100 
éves házak; Ady Endre; Áprily Lajos; Ferenczy Károly; Kassák Lajos; Karinthy Frigyes; 
Örkény István; Ottlik Géza; Pázmány Péter; Popovics Sándor; Solti György; Steindl Imre; 
Stein Aurél; Szemere Bertalan; Szentágothai János; Zichy Mihály; Raoul Wallenberg; Thurzó 
Gábor; Hegedűs Géza. 

A Kulturális Örökség Napjai 2012. évi témája: 

ÖRÖKÖL T ÜZENET 

Kulturális örökségünk többletértékként hat életminőségünkre, pozitívan befolyásolja 
életünket. Idei témánk gazdag gondolati párhuzamokat, asszociációkat nyújt, örökségi 
értékeinkhez való viszonyunkat boncolgatja. Örökségünk fizikai valóságában megőrzött 
üzenete aktuális. Újragondolása, megélése lehetőség örökségi és környezeti 
tudatosságunk növelése érdekében. A múlt értékeinek megóvása jelenhez és jövőhöz 
egyaránt köthető folyamat. 

- -- . "~ -- . ~ 



AMENNYIBEN NEM ISMERI A RENDEZVÉNYT, KÉRJÜK, OLVASSA EL BŐVEBB 

TÁJÉKOZTATÓNKAT, A JELENTKEZÉSI LAPOT PEDIG TÖLTSE Kl ÉS KÜLDJE VISSZA 

Tájékoztató a Kulturális Örökség Napjai programhoz való csatlakozásról: 

Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik meg az egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő örökségi napokat. 

A program célja az, hogy a nagyközönség figyeimét ráirányítsuk országunk szellemi örökségére, az 
épületek értékeire, azokéra is, amelyek máskor részlegesen, időlegesen, illetve csak a társadalom 
egyes rétegei általlátogathatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan szeptember 
harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín 
kapuja nyílik meg a látogatók előtt. 

Mindenki számára fontos, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezete épített és szellemi örökségét, 
mert ez ösztönöz arra, hogy azokat fenntartsuk és megőrizzük. Ez egyben erősíti a lakóhelyhez, az 
országhoz való kötődést és az azonosságtudatot is. 

A Kulturális Örökség Napjai ez évi időpontja: 
2012. SZEPTEMBER 15-16. szembat-vasárnap 

A megnyitandó épületeknek, helyszíneknek nem kell feltétlenül védett (mü)emlékeknek lenniük, korukra, 
funkciójukra nézve sincs semmilyen követelmény, de természetesen nagyobb számú érdeklődöt vonzanak 
akkor, ha sajátos esztétikai vagy jelentős történeti értékük van. 

Kiemelten kezeljük a magyar szellemi kulturális örökség értékeinek bemutatását. Fontosnak érezzük 
továbbá a kortárs építészet, tájépítészet, a népi- és ipari emlékek kiemelkedő alkotásainak, valamint a 
feltárt régészeti lelőhelyek, temetők megismertetését is. 

A látogatás élményét fokozhatja az épületekben, helyszíneken folyó tevékenység, valamint az ott található 
müvészi alkotások, bútorok és eszközök, régészeti leletek, esetleg a különleges épületszerkezetek, 
díszes homlokzatok, védett fák, növények megismertetése is. Érdemes a helyszíneken, és a 
megtervezett útvonalon vezetést tartani, vezetőként pedig szakembereket vagy olyan önkénteseket 
bevonni, akik az adott helyet jól ismerik. Sokan vannak, akik szívesen megosztják tudásukat másokkal -
például a több idővel és tapasztalattal rendelkező nyugdíjasok, de érdemes bevonni az újdonságokra 
szívesen vállalkozó fiatalokat, diákokat is. 

Egy épület, helyszín látogathatóságát bárki kezdeményezheti (természetesen a tulajdonos, kezelő, 
működtető egyetértésével). A vendégek fogadása önként vállalt szolgálat, a kezdeményezőknek 
természetesen szabad döntésére van bízva, hogy mekkora részt tesznek ingyenesen bejárhatóvá 

A Kulturális Örökség Napjai rendezvény jó alkalom arra, hogy értékeink megtekintése mellett észrevegyük 
azok sérülékenységét, mulandóságát és a megőrzés munkájának összetettségét is, amelyhez az egész 
társadalom összefogására és közreműködésére szükség van. Fontos eleme ezért a mozgalomnak a 
helyi önkormányzatok, kulturális közösségek, a döntéshozók, a szakmai és a civil szervezetek 
bevonása. Az örökségi hétvége megszervezése és az eseményeken való részvétel mind a szervezők, 
mind a közönség számára jó alkalom a társadalmi önszerveződés és demokrácia gyakorlatának 
erősítésére, a helyi értékek közös ünneplésén keresztül a közös öröm megtapasztalására. 

Kérjük, hogy aki ezúton tudomást szerez a Kulturális Örökség Napjai rendezvényről, népszerüsítse azt, s 
helyi szinten (a lakosság, a helyi önkormányzat, turisztikai iroda, művelődési központ, helytörténeti kör, 
iskola, múzeum, a szakmai és civil szervezetek bevonásával) kezdeményezze a szeptember 15-16-i 
események megszervezését és vegyen részt benne! 

Kérjük továbbá mindazokat, akiknek határon túli kapcsolatai vannak, ezekről tájékoztassanak minket, 
illetve továbbítsák a FELHÍVÁST és a JELENTKEZÉSI LAPOT. 



A Kulturális Örökség Napjai szervezésénél az elmúlt évek gyakorlatában kialakult szokások és az 
Európa Tanács javaslatai: 

• A helyszín látogatását ingyenesen kell lehetövé tenni. 

• Az ingyenes látogathatóság biztosításával nem ellentétes az önkéntes adományok elfogadása. 

• Az épület megjelölésére térítésmentesen emblémás zászlót lehet igényelni (ld. jelentkezési lap) az 

újonnan bekapcsolódó helyszinek számára. 

• A bejáratnál és az épület környékén plakáto(ka)t javaslunk elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a nyitva 

tartás és a vezetések pontos időpontját. A plakáton lévő üres mezőbe bármilyen további 

(figyelemfelkeltő, tájékoztató) anyag beilleszthető. 

• Érdemes az épület, helyszín bemutatására vezetőről gondoskodni. 

• Igen hasznos, ha a látogatók - akár a legegyszerűbb eszközökkel elkészített - írásos, esetleg rajz

vagy fotóillusztrációval ellátott információs anyaget kapnak az épületről. Lehetőség van az épülettel, 

helyszínnel kapcsolatos értékesebb kiadványok árusítására is. 

• A program színesítése, a családok látogatásának elősegítése érdekében érdemes egyéb eseményeket 

is szervezni (kiállítás, vetítés, koncert, színházi előadás stb.). 

• Érdemes gondolni a testvértelepülésekkel közös vagy párhuzamos programok szervezésére, sőt a 

nemzetközi együttműködés lehetőségeire is felhívjuk figyelmüket. 

• Kérjük a KÖN logóját (lásd a címoldalon, és a weblapon) valamennyi nyomtatott, illetve vizuális 

anyagon feltüntetni. 

• Nagy érdeklődésre tarthat számot tematikus útvonalak és/vagy kisebb területeket vezetéssei 

bemutató séták szervezése (pl. a helytörténeti körök bevonásával). 

• Az egyébként is nyitva tartó épületek - pl. múzeumok - esetében javasoljuk, hogy a Kulturális Örökség 

Napjai témájához kapcsolódó különleges programot szervezzenek. 

• Célszerű a látogatható épületek, helyszinek listáját hetekkel az örökségi hétvége előtt, a helyi 

nyomtatott/elektronikus sajtóban megjelentetni, ezzel is felhívni a figyelmet az eseményre. 

• A fiatalok, főleg az iskolás gyerekek érdeklődésének felkeltésére és aktív részvételére érdemes külön 

figyelmet fordítani. 

• Ahol megoldható, biztosítandó a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetősége is. 

• Javasolt az épület, helyszín helyreállításának tervezésében és kivitelezésében részt vevő, vagy azt 

támogató szervezetek, magánszemélyek nevének feltüntetése. 

• Kérjük, hogy a látogatók számáról jelentést és a helyi eseményekről szóló, esetleg fénykép(ek)kel 

illusztrált beszámolót, valamint a KÖN-nel kapcsolatos információs anyagot 2012. október 12-ig az 

alábbi címre eljuttatni szíveskedjenek! 

Nemzeti koordinátor: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

Szervező: 

Ghyczy Gabriella (gabriella.ghyczy@koh.hu) 
Tel.: 06-1-225-49-26, fax: 06-1-225-48-46 

1014 Bud;mest Táncsics M. u. 1. 



JELENTKEZÉSI LAP /SOKSZOROSÍTHATÓ/ 
a Kulturális Örökség Napjai -INGYENES épületlátogató hétvége rendezvényeihez 

2012. szeptember 15-16., szombat-vasárnap 

A KÖN napokon való részvétel nem automatikus, 
évenként megújított jelentkezést kérünk. 

A jelentkezés a www.oroksegnapok.hu honlapon is lehetséges. 

A SZERVEZŐ SZEMÉLY/SZERVEZET ADATAI: 

(erre a címre küldjük a postacsomagot, postafiók cimet nem tudunk elfogadni) 
Neve ...................................................................................................................... . 
C' (" ' 't' ' l) 1m e: 1rany1 oszamma ............................................................................................... . 
Telefon/fax: .................................................................. e-mail: .................................. . 

1./ BENEVEZETT HELYSZÍN, ÉPÜLET ADATAI: 
neve: ...................................................................................................................... . 
címe(irányítószámmal): ............................................ Gps koordinátái. ............................ . 
megye: .............................................. telefonszám: ................................................... . 
e-mail: .................................................... honlap: ....................................................... . 

2.1 A programfüzetbe kerülő - a látogatható épületről, helyszínről szóló - rövid leírás (max: 
300 leütés}: ................................................................................................................. . 

3./ Az ingyenes nyitva tartás ideje: 
szombaton: ............ -tól... ........ -ig vasárnap: ................. -tól. ........... -ig 
4.1 Épületvezetés: ~ lesz ~ nem lesz idegen nyelven: ................................. . 
5./ Információs anyag: ~ lesz ~ nem lesz idegen nyelven: .................................. . 
6.1 Az épület/helyszín alkalmas mozgáskorlátozottak látogatására: ~ igen ~ nem 
7.1 Szarvezett séta indulási helye, időpontja, útvonala, időtartama: ............................................ . 

8./ Rendezvény: 

Helye: .......................................................... Kezdési időpontja: ..................................... . 
9.1 Szükségünk van: 

- zászlóra ~ igen ~ nem 
- plakátra .................. db 
- nyakba akasztható KÖN emblémával ellátott idegenvezetői jelvényre ............. db 

Megjegyzés: 
• A jelentkezés alapján a bekapcsolódni szándékozó hozzájárul ahhoz, hogy LÁTOGATÓIT INGYENESEN FOGADJA és 

a résztvevő helyszín előzetes tájékoztató listán, szakmai folyóiratokban és országos napilapokban, valamint az 
országos programfüzetben és az interneten meghirdetésre kerüljön. 

• Kérjük, hogy a rovatokat pontosan és olvashatóan szíveskedjenek kitölteni, mert az adatok 
ellenőrzésére nincs módunk, azok a jelentkezési lapon szereplő formában fognak a tájékoztató 
anyagokban megjelenni! 

A jelentkezési lapot 2012. július 20-ig az alábbi címre kérjük visszaküldeni: 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Ghyczy Gabriella 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1. 

Tel: 06-1-225-49-26 Fax: 06-1-225-48-46 
www.oroksegnapok.hu; e-mail: szerkesztoseg@oroksegnapok.hu 


