
2013. december
4. évfolyam 12. szám



Nemzetközi sajtótájékoztató az Eger által 
vezetett örökségvédelmi programról
Rangos nemzetközi konferencián tartott előadást, majd sajtótájékoztatót ok-
tóberben Habis László, Eger polgármestere az olaszországi Ferrara városában, 
közösen Ms Marcella Zappaterrával, Ferrarai provincia elnökasszonyával. A 
program a „Kulturális örökség menedzsment Közép-Európában” című pro-
jekt (Central Europe HERMAN) fontos állomását jelentette.

Az egri városvezető a „Moving forward from protection to management 
of cultural heritage” című „félidős” konferencián előadásában hangsúlyozta: 
Eger kulturális öröksége rendkívül gazdag, és ez az egri polgárok közös em-
lékezetének nagyon fontos részét képezi. Tudatában vagyunk annak, hogy 
a csodálatos kulturális- és történelmi örökség kötelezettséget is jelent szá-
munkra, Eger éppen ezért nagyon fontosnak tartja a Central Europe HER-
MAN programban résztvevő négy ország közös munkáját.

A polgármester kiemelte: Magyarországon napi szintű gondot jelent, 
hogy nincsenek megfelelő válaszaink az értékeink igazán hatásos bemuta-
tására, fenntartására, a hatékony menedzsmentre és ezzel együtt az állag-
megóvás folyamatos biztosítására. Paradigmaváltásra van szükség, hiszen 
a romok konzerválása, „életszerűtlen” védelme éppen a felbecsülhetetlen 
értékek pusztulásához vezet. Úgy fogalmazott: látható, hogy nem jelent 
hosszú távú, tartós megoldást, ha emlékhelyeinket, értékes épületeinket – 
hosszadalmas hatósági egyeztetések után – időről időre felújítjuk.

A kulturális örökség védelmében egyszerre kell innovatívnak és konzer-
vatívnak lennünk, a hagyományos műemlékvédelmi felfogást a menedzs-
ment szemlélet, az életszerűség, a használhatóság szempontjainak kell fel-
váltania – hangsúlyozta Habis László. Leszögezte, hogy az ágazatot érintő 
tényleges kihívásokhoz kell igazítani a településfejlesztési, településképi 
stratégiákat. A megoldás abban van, hogy a kulturális örökségi helyszíne-
ket hasznos, fenntartható funkcióval töltsük meg, és hogy valós tulajdono-
si hozzáállást alakítsunk ki az örökségvédelemben.

Háttér

A 2012 nyarán elindult nemzetközi program címe: „Kulturális örökség me-
nedzsment Közép-Európában”. A 2,5 éves projekt teljes költségvetése 2 
millió euró. Eger a vezető partner a 4 ország 9 partnere között. Eger Önkor-
mányzata olyan közép-európai városokkal társult, amelyek hasonló gon-
dokkal küzdenek, illetve olyan olasz, lengyel, német és hazai partnereket 
vont be a megvalósításba, amelyek már rendelkeznek a kulturális örökség 
menedzsment területén szerzett hasznos tapasztalatokkal. A program el-
sődleges célkitűzése a kulturá-lis örökségi helyszínek hatékony menedzs-
mentjéhez kötődő üzemeltetési és fenntartási kérdések vizsgálata. Nagyon 
fon-tos cél, hogy újszerű és versenyképes szolgáltatási portfóliókat alakít-
sunk ki, hatékony menedzsmentrendszereket és folyamatokat alapozzon 
meg a közös munka. További fontos célkitűzésünk az is, hogy a kulturális-
örökség-menedzsmenttel kapcsolatban pénzügyi megoldásokat dolgoz-
zunk ki és alkalmazzunk. Meggyőződésünk, hogy a HERMAN projekt az 
egész európai közösség javát szolgálja.


