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Kulturális Örökség Napok — Eger, 2013. szeptember 21.
A „Műemlékőr” című kísérleti kisprojekt bemutatása

1. a műemlékőr pilot projekt bemutatása
Helyszín: Trinitárius Templom (Eger, Trinitárius utca 5.)

11.00  Habis László, Eger MJV polgármesterének kö-
szöntője 

11.20  A Monumenetenwacht módszer és magyaror-
szági bevezetési lehetőségeinek bemutatása, 
Erő Zoltán előadása

11.40  A Monumentenwacht furgon ünnepélyes átadá-
sa/átvétele (a Forster Gyula Nemzeti Örökség-
gazdálkodási és Szolgáltatási Központ részére), 
Bert van der Linger holland nagykövethelyettes 
és Cselovszki  Zoltán elnök (Forster Központ) 
részvételével

12.30  A Monumentenwacht akcióban — helyszíni be-
mutató a Trinitárius templomban

2. magyar műemlékőrök akcióban 
Helyszín: Kis Zsinagóga (Eger, Hibay Károly utca 7.)

15.00  Hartmann Gergely vetített úti beszámolója a 
Monumentenwacht képzésről

15.20  A Monumentenwacht akcióban — helyszíni be-
mutató a Kis Zsinagógában
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management of cultural Heritage in the central europe area
A 4CE451P4 kódszámú, HerMan című projekt bemutatása

A „Kulturális örökség menedzsment Közép-Európá-
ban” (HerMan) című projekt — amelyben Eger önkor-
mányzata vezető partnerként vesz részt — elsődleges 
célkitűzése a kulturális örökségi helyszínek hatékony 
menedzsmentjéhez kötődő üzemeltetési és fenntar-
tási kérdések vizsgálata, újszerű és versenyképes 
szolgáltatások kialakítása.

A projektben Eger önkormányzata közép-európai 
városokkal, olasz, lengyel, német partnerekkel dol-
gozik együtt, legfontosabb szakmai partnere a KÖH 
jogutódja, a Forster Központ.

A HerMan projekt keretében három ún. kísérleti 
kisprojekt valósul meg Egerben. 

A Kulturális Örökség Napokon a műemlékek folya-
matos állagmegóvását támogató holland példával (a 
Monumenetenwacht, azaz Műemlékőr elnevezésű 
módszerrel) ismerkedhetnek meg az érdeklődők a 
Forster Központ közreműködésével.

A műemlékek fenntartásában nem lehet eléggé 
hangsúlyozni a megelőzés fontosságát, jelentőségét, 
sem műemléki, sem műszaki, sem gazdaságossági 
szempontból. Civilek kezdeményezésére és a hol-
land Kulturális Minisztérium segítségével Hollandiá-
ban 1973-ban megalapították a védett műemlékek 
állagának figyelemmel kísérésével foglalkozó, mű-
szaki állapotukat rendszeresen ellenőrző független, 
közcélú feladatokat ellátó Monumentenwacht nevű 
alapítványt. Az alapítvány 40 éve sikeresen műkö-
dik. A „Kulturális örökség menedzsment a közép-
európai térségben”, röviden a HerMan projekt ke-
retében megvalósuló Műemlékőr projekt a holland 
Monumentenwacht módszer magyarországi beveze-
tését vizsgálja. 

A Holland Nagykövetség részvételével megvalósu-
ló programokon a Műemlékőr módszert mutatjuk be 
színes előadásokkal, helyszíni akciókkal. Az érdek-
lődők megtudhatják, hogy mit jelent Hollandiában 
a Monumentenwacht, és azt is, hogyan néz ki egy 
„Monumentenwachter”. A rendezvényen a holland 
nagykövet ünnepélyesen átadja a Monumentenwacht 
Noord-Brabant ajándékát, egy Monumentenwachter 
furgont. 

A projekt a Central Europe Programban az Európai 
Unió és Magyarország társfinanszírozásával való-
sul meg.

„Csak azt tudjuk igazán szeretni,
aminek az értékeit jól ismerjük, 
s amit jól ismerünk és szeretünk, 
arról gondoskodunk is.”

(www.oroksegnapok.hu)

Az Európa Tanács által 1985-ben indított Európai 
Örökség Napok rendezvénysorozat célja hozzáfér-
hetővé, ingyenesen megtekinthetővé tenni emlék-
helyeket, műemlékeket a nyilvánosság számára.

Az európai kezdeményezéshez 1999 óta csatla-
kozó Kulturális Örökség Napjai ma már mozgalom, 
amelyben helyi önkormányzatok, közösségek, 
szakmai és a civil szervezetek vesznek részt, fog-
nak össze azért, hogy bemutassák épített örök-
ségüket. A részvétel egyúttal arra is jó alkalom, 
hogy önkéntesek és látogatók együtt ünnepeljék 
a helyi értékeket, jó hangulatú, közös élményben 
legyen részük, és erősítsék az összetartozást. 

Szeretettel várjuk rendezvényünkre a tulajdono-
sokat, használókat, kezelőket, szakmai és civil 
szervezeteket, iskolákat! 

a kulturális örökség napjai — 
eger, 2013


