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a Kolturális Örökség Napjai rendezvény 

Kőbányai megvalósulásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ez évben is felhívást tett közzé a 2012. szeptember 15-
16-ai Kulturális Örökség Napjai - Örökölt Üzenet programhoz történő csatlakozásra. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 313/2012. (VI. 
21.) KÖKT határozatában döntött a rendezvényhez történő csatlakozásról. 

A két napos programot a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a 
továbbiakban: Kőrösi) szervezte meg és fogta össze. A Kőrösi az elmúlt évekhez hasonlóan, 
magas színvonalon szervezte meg a programokat, és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
által biztosított országos reklámnak és promóciónak köszönhetően nem csak kerületünk 
lakosai, hanem fővárosi, vidéki, sőt országhatáron túlról érkező látogatók is részt vettek az 
eseményen. A programról Buzás Kálmán, a Kőrösi munkatársa - aki a két napos eseményt 
szervezte és bonyolította- tájékoztatót készített, mely az előtetjesztés l. melléklete. 

A program maximálisan elérte azon célját Kőbányán, hogy a nagyközönség figyeimét 
ráirányítsa a magyarországi szellemi örökségre, az épületek értékeire. Ebben az évben is 
nagyon sok kerületi és idelátogató érdeklődőnek tudtuk megmutatni és bemutatni az itt 
található látványosságokat, kulturális értékeket. Kijelenthetjük tehát, hogy csatlakozásunk a 
2012. évi Kulturális Örökség Napjai rendezvényhez sikerrel zárult. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága a Kulturális Örökség Napjai kőbányai megvalósulásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



Beszámoló a Kulturális Örökség Napjai kőbányai rendezvényről 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felhívására ez évben is részesei voltunk az Európai 

Tanács védnökségével, szeptember 15-16-án megrendezett Kulturális Örökség Napjai 

országos, illetve európai rendezvénynek, amelynek 2012-es tematikája: az Örökölt üzenet 

volt. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményt immáron 50 országban rendezik 

meg. 

Célkitűzésünk: a kőbányai lakosság identitásának erősítése, a budapesti nagyközönség 

figyelmének kerületünk szellemi örökségére való irányítása, valamint a, csak részlegesen, 

vagy egyáltalán nem látogatható látványosságaink bemutatása. 

Immáron a negyedik alkalommal vettünk részt az országos rendezvényen. Igen sok érdeklődő 

kereste fel Kőbánya nevezetességeit, a KÖH országos méretű promóciójának, a kiemeit 

reklámjának, valamint a személyes propagandának is köszönhetően. 

Kiscsoportos idegenvezetéssei bemutattuk a Szent László Templomot, látogatható volt a 

harangtorony. Az itt történő idegenvezetés az épületbemutatásan túl a szakrális szimbolikára 

irányította a figyelmet. A becsült látogatók, hallgatók száma meghaladta a 1000 főt. 

A rendezvénysorozaton mutatkozott be: Kőhalmy Nóra építész "Az igazi árnyékában" című 

kiállításával, melynek megnyitóján Papp Gyula zongoraművész J. S. Bach: Prelúdium című 

művét orgonán játszotta. A kiállítás létrejöttét is segítettük. 

A Havas (Dreher) villa, és a pincerendszer továbbra is - a rejtőzködésénél fogva - az egyik 

legnépszerűbb látványosság volt. Regisztrációval lehetett jelentkezni, így a túlszervezettség 

illetve a spontán érkezők nem jelentettek veszélyt a jól szervezettség ellenében. Látogatók 

száma meghaladta a 3000 főt. 

A Conti Kápolna ugyancsak igen látogatott helyszíne volt a KÖN-nek, egy perc üresjárata sem 

volt az idegenvezetőnek kb. 500 vendég látogatta meg. 
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Helytörténeti Gyűjtemény is rendhagyó nyitva tartásával, egész nap mutatta be látványtárát, 

a gyűjteményvezető pedig mesélt az érdeklődöknek és szolgálta a vendégeket. 

A rendhagyó történeti és anekdotázó autóbuszos városnézést és épület, terület bemutatást 

indítottunk, amelyre idén is rendkívül nagy volt az érdeklődés. A tervezett egy járat helyett 

két járatot indítottunk, amelyen ad hoc statisztikák alapján a látogatók több mint a fele nem 

kőbányai lakos volt. A 100 db ingyenes autóbuszjegy a kiadást követően néhány óra alatt 

elfogyott. 

Az idei KÖN rendkívüli látványossága volt, hogy a kőbányai víztározó medence kiürítését 

sikerült a rendezvénysorozat idejére időzíteni. A víztározó becsült látogatottsága 3-4000 fő 

lehetett. 

Az ismeretterjesztés, identitásnevelés és városmarketing szempontjából a KÖN jelentős 

eseménye Kőbányának. A visszacsatolások arról tanúskodnak, hogy az idelátogatók számára 

örök emfékké tette a látogatást, és népszerűvé kerületünket, amelyről hazavihetett egy 

történeti és mai emlékeket hordozó kiadványt is, az önkormányzat jelképeivel és címével. 

Az érdeklődők köre részben kőbányai volt, azonban Budapest, sőt az országhatáron is 

túlmutatott A rendezvény valamennyi helyszínét becslésünk alapján kb. 5000 ember 

látogatta. 

Budapest, Kőbánya, 2012. szeptember 20. 

Buzás Kálmán 
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