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Tájékoztatás az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság rendkívüli ügyeiről,
feladatairól
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület egyik szakmai feladata a nemzetközi
követelményeknek megfelelő műemlékvédelmi elvek megismertetése. Az ország megítélésére is
hatással van, hogy miként védjük értékeinket. Ez fokozottan érvényes világörökségi területeink
esetében. AZ ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság mindig fontosnak tartotta, hogy hangot adjon
véleményének pozitív és negatív esetekben egyaránt. A kedvező helyreállítások példaként való
bemutatása lényegesen kisebb figyelmet kap, mint a műemlékeinket veszélyeztető jelenségekre
vonatkozó figyelemfelhívás.
A Híradó lehetőségeit kihasználva három olyan ügyről kell a tagságot tájékoztatni, ahol a budapesti
világörökségi terület kerülhet veszélybe.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság már korábban is nyilatkozatban hívta fel a toronyház építés
veszélyeire a figyelmet (2006., majd CIVVIH (Történeti Települések Nemzetközi Tudományos
Szakbizottsága) állásfoglalás született Budapest magasházépítési terveinek veszélyeivel kapcsolatban
(2017). Építészeti minőséget, városépítészeti szükségességet nem vizsgálva, műemlékvédelmi
szempontból nem épülhet olyan magasház, ami látványával megbontja a világörökségi terület
megjelenését. A hirtelen újra jelentkező érthetetlen toronyházépítési láz azt mutatja, hogy
álláspontunk nyilatkozatban történt közzététele nem eléggé hívta fel az ügy veszélyeire a figyelmet. Az
érthetetlen új magasház-építési törekvés miatt így az engedélyezési eljárásba voltunk kénytelenek
ügyfélként bejelentkezni a MOL székház és az angyalföldi TWIST torony esetében. A Paulay Ede
utcában a világörökségi magterületen 19. századi épület bontását tervezik, ami szintén nem kedvez az
értékvédelemnek.
Tájékoztatás az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság ügyfélstátuszi kérelmeiről és azok eredményéről:
1. MOL torony: A kerület elismerte az ICOMOS érintettségét, mert a tervezett épület látszik a
világörökségi területről. A bíróság az ICOMOS keresetét elutasította. Arra hivatkozott, hogy az
ügyfélstátusz kihirdetését követően, de még annak jogerőre emelkedése előtt kellett volna kérni a
döntés elhalasztását, mert időközben letelt a korábban kiadott építési engedélyben rögzített
fellebbezési határidő. Ezt a döntést - az ügy érdemi elbírálását napirendre sem véve - a másodfokú
bíróság is helyben hagyta.
2. Az angyalföldi TWIST torony a Budai Várból egy tengelybe esik a Parlament látványával. Az
ügyfélstátuszi kérelmet a kerület elutasította, arra hivatkozva, hogy az ügyben az ICOMOS
érintettsége nem igazolható. A dokumentáció szerint a világörökségi helyszínre nincs hatással a
tervezett magasház látványa. A fellebbezésre a másodfok az elsőfokú végzést hagyta jóvá.
3. A Paulay Ede utcában lebontani tervezett historikus épület engedélyezési eljárása vonatkozásában
az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságot ügyfélnek fogadták be. A beruházó felkereste az ICOMOS
Magyar Nemzeti Bizottságot egyeztetésre. Az ajánlásokat megfontolva új tervben vizsgálja meg a
műemlékvédelmi szempontokat. Az eredmény nem ismert.
A vezetőség véleménye szerint az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a világörökségi helyszín védelme
érdekében elment lehetőségei határáig és kellő megalapozottsággal felhívta a figyelmet arra, hogy
ezek a folyamatban lévő építési ügyek világörökségi helyszínünket súlyosan veszélyeztetik.

Nagy Gergely
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Szakmai beszámoló
Az ipari örökség megőrzése Magyarországon: Ózd
Szakmai találkozó – workshop – 2018 április 24.

A két vezető nemzetközi örökségvédelmi szervezet, az International Council on Monuments
and Sites (ICOMOS) és a The International Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage (TICCIH) közös magyar nemzeti bizottságaként működő ICOMOS/TICCIH Ipari Örökség
Szakbizottság Az ipari örökség megőrzése Magyarországon: Ózd címmel rendezett szakmai
találkozót (workshop-ot) 2018. április 24-én az NKA Örökségvédelem Kollégiuma támogatásával. A
szakmai találkozóra a Szakbizottság – a pályázatban is leírt – távlati célkitűzéseinek megfelelően
került sor, miszerint a Bizottság a 2014. évi konferencia pozitív tapasztalataira alapozva 2015-től
éves rendszerességgel megrendezésre kerülő konferenciák és egyéb rendezvények sorával kívánja a
munkáját folytatni. A szakmai találkozót Ózdon, a pályázatban megjelölt helyszíneken rendeztük
meg.
A szakmai találkozó célkitűzései és programja a pályázatban megfogalmazottak szerint,
változatlanul magas szakmai színvonalon és sikeresen valósult meg. Minthogy a Szakbizottság
célja nemcsak a közfigyelem általános felkeltése az ipari örökség értékei iránt, hanem egyes ipari
emlékek megmentésének és hasznosításának az elősegítése is, ezért választottuk ebben az évben
rendezvényünk témájául a dezindusztrializáció által leginkább sújtott városunk, Ózd ipari
örökségét. Az ózdi ipari emlékek tényleges megőrzése érdekében ezúttal korábbi
rendezvényeinkhez viszonyítva módszertani újítással éltünk, azaz az elméleti jellegű konferencia
helyett közelebb kívántunk kerülni a gyakorlati problémák feltárásához. Ennek értelmében a
program első részében a résztvevők bejárták Ózd kiemelkedő - már hasznosított és még
hasznosításra váró - ipari örökségi helyszíneit, ahol az adott helyszín avatott szakértői tartottak
kiselőadást és válaszoltak a helyben felvetődő kérdésekre. Majd a délután folyamán kerekasztalbeszélgetést szerveztünk, hogy a résztvevők, a szakértők és a kiválasztott ipari örökségi helyszínek
megmentésében és lehetséges újrahasznosításában érdekelt felek számára széles szakmai és
társadalmi fórumot teremtsünk.
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A szakmai találkozón elhangzott előadások a multidiszciplinaritás elvén alapultak. Négy
helyszínen összesen öt előadásra került sor a történettudomány, az építészettudomány, a
műemlékvédelem és a muzeológia szempontjainak érvényesítésével.
Az első helyszínen, az Ózdi Muzeális Gyűjteményben és Gyártörténeti Emlékparkban
Kelemen Kristóf muzeológus az ózdi múzeum múltját, jelenét és jövőbeli terveit ismertette.
Második helyszínünkön, a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark és a Digitális Erőmű
épületeiben Csontos Györgyi építész beszélt Ózd ipari építészetéről és az egykori Ózdi Kohászati
Üzemek épületei rekonstrukciójának munkálatairól, mint vezető tervező.
Majd Nagy Péter történész a közelmúltban megjelent kiváló kötete alapján az ózdi gyári
társadalom fő jellemzőit foglalta össze a 19. és a 20. században az Újtelep kolónián tett bejárás
során.
Végül a negyedik helyszínen, az egykori Olvasó Egylet épületében – amely ma a Városi
Művelődési Központ része – Somorjay Sélysette művészettörténész a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal egykori Ózd-projektjéről, Németh Györgyi történész pedig Ózd és a borsodi iparvidék ipari
kulturális örökségéről tartott előadást. Mindezeket követően a kerekasztalbeszélgetés
szerencsésen rávilágított arra, hogy mind Ózd város önkormányzata, mind a helyi lakosság
egyre nagyobb figyelmet fordít ipari öröksége megmentésére ellentétben a régió más ipari
városaival.
A workshop a korábbi konferenciákhoz és tanulmányutakhoz hasonlóan változatlanul széles
szakmai érdeklődést keltett, többen visszatérő résztvevői rendezvényeinknek. A Jelenléti ív szerint
azonban ezúttal a szokásosnál valamivel kevesebb volt a jelenlévők száma, ami minden bizonnyal a
benyújtott pályázat eredményhirdetése és a rendezvény időpontja között a szervezés számára
rendelkezésre álló rövid időintervallumnak tudható be.
A szakmai találkozó résztvevőin túl azonban a rendezvény jóhíre és az elhangzottak a média
közvetítésével tágabb hallgatósághoz is eljutottak Magyarországon és külföldön. Az ózdi helyi lap és
a televízió több riportot és interjút tett közzé a workshopról, az előadásokról pedig az NKA
Örökségvédelem Kollégiumának támogatását felhasználva videót is készítettünk, amit rövidesen
elérhetővé teszünk interneten. Mindezek alapján megalapozottan állítható, hogy a rendezvény teljes
mértékben elérte a célját.
Dr. Németh Györgyi,
a ICOMOS/TICCIH Ipari Örökség Szakbizottság
elnöke
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Arnóth Ádám:

Beszámoló az Europa Nostra párizsi üléséről
Megújult az Europa Nostra vezetése
Az Europa Nostra 2018. május 7-i
összejövetelét teljesen a vezetőségváltásnak
szentelte. A találkozót ezúttal utoljára vezette
a leköszönő végrehajtó elnök, Denis de
Kergorlay.

A találkozó különleges helyszíne a „Cercle de
l’Union Interalliée”, egy párizsi történelmi
klub székhelye volt, amely klubnak Denis de
Kergorlay az elnöke.

Az Europa Nostra testülete és tagjai tisztelettel adóztak a leköszönő elnök és alelnök, John Sell 2009
óta tartó kiváló működésének.
Ezen a találkozón kapott megbízást a szervezet új vezetősége:
- Prof. Dr. Hermann Parzinger (Németország), új elnök
- Guy Clausse (Luxemburg), új alelnök
o Graham Bell (Nagy-Britannia),
o Laurent Lévi-Strauss (Franciaország),
o Rodolphe de Looz-Corswarem (Belgium),
o Tapani Mustonen (Finnország) és
o Paolo Vitti (Olaszország) új testületi tagok.
o

Simone Mizzi (Málta) és Jacek Purchla (Lengyelország) első alelnöki mandátumukat
kapták, míg Piet Jaspaert (Belgium) alelnöki megbízatásának második szakaszára
kapott felhatalmazást.

A találkozó résztvevői elismeréssel szóltak a leköszönő vezetőség munkájáról; megbízatásuk idején az
Europa Nostra szervezete a kulturális örökség érdekében tevékenykedő valódi civil szervezetté vált.
Denis de Kergorlayt tiszteletbeli elnöknek is javasolták.
Az új elnök vezetésével lezajló ülésen mindenekelőtt megemlékeztek az elhunyt dán Henrik hercegről,
az Europa Nostra korábbi elnökéről, és Angus Fowlerről, aki tiszteletbeli örökös tag volt.
A találkozó során a tagok elfogadták a 2017-es éves jelentést, a pénzügyi beszámolót, és a 2019-es
költségvetés tervezetét.

A főtitkár, Sneška Quaedvlieg-Mihailović részletesen ismertette a legutóbbi, hágai találkozó óta eltelt
időszak tevékenységét, majd a résztvevők a további teendőket vitatták meg, különös tekintettel az idei
Kulturális Örökség Európai Évére és a berlini Kulturális Örökségi Csúcstalálkozóra.
Ezen a Kulturális Örökségi Csúcstalálkozón fogadták el a Berlini felhívást:
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Beszámoló
az ICOMOS Európai Nemzeti Bizottsági elnökök regionális üléséről és a hozzá kapcsolódó,
az ICOMOS Közös épített örökség (Shared Built Heritage) Nemzetközi szakbizottságával
közösen rendezett „Közös örökség” szakmai szemináriumról
Helsinki, 2018. június 7-10.

Immár évtizedekre visszatekintő rendszer, hogy az ICOMOS év végére szervezett éves nemzetközi
közgyűlései között, nagyjából félidőben az Európai Nemzeti Bizottságok elnökei regionális
tanácskozásra gyűlnek össze.1
A tavalyi berlini alkalom után 2018-ban a Finn Nemzeti Bizottság hívta meg a tanácskozást Helsinkibe,
és ehhez kapcsolódóan, az „Európai Kulturális örökség éve 2018” keretében tudományos
szemináriumot is szervezett: „Interpreting shared heritage through time” azaz kb: a „Közös örökség
időben változó bemutatása” címmel, illeszkedve az év (KÖEÉ 2018) fő témájához.
Az európai elnökök programja mintegy keretbe foglalta a tudományos tanácskozást: június 7-én
délutáni kezdéssel egy félnapos, majd június 10-én délelőttől kezdve egy másik félnapos ülést
tartottunk. A kettő között, június 8-án és 9-én Suomenlinna helyszínnel került sor a tudományos
szemináriumra, amelynek első napja előadásokat, a második napja pedig munkaülést (workshop)
foglalt magába, amelyeket aztán plenáris megbeszéléssel fejeztünk be.
1. Az ICOMOS Europe Group ülése
A „tudományok Házában”, egy valaha volt iskolában gyűltünk össze június 7-én délután 2-től. Az ülést
a Delhiben megválasztott régi-új európai alelnök, Grellan Rourke (IR) vezette, a tőle megszokott
türelmességgel, megfontolt szakmai megközelítéssel helyt adva minden hozzászólónak, és mégis
igyekezve betartani a tervezett Napirendet, végigmenni annak összes tételén.
Az Európai Elnökök tanácskozásának napirendi pontjait követve:
Az első, június 7-i, csütörtök délutáni ülésen sorra került :
1. A tanácskozás napirendjének elfogadása – egyhangú döntéssel
2. A 2017-ben New Delhi-ben megtartott Európai Regionális ülés emlékeztetőjének elfogadása
(angol nyelven csatolva ehhez a beszámolóhoz)
3. A Kulturális Örökség Európai Éve – a nemzeti bizottságok rövid ismertetései. A jelenlévők
nagyjából hasonló rendezvényekről számoltak be, a Német Nemzeti Bizottság külön felhívta a
figyelmet a berlini központi rendezvényre.
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A Magyar Nemzeti bizottság meghívására nálunk is volt már ilyen,…
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4. EU Projekt a műemlékhelyreállítások minőségének biztosításáról : Grellan D. Rourke beszámolt
a dolgok előrehaladásáról, mégpedig abban a munkacsoportban, amelynek munkájában Nagy
Gergely is erőteljesen részt vesz.
5. A „Fiatal szakemberek” helyett javasolt „Feltörekvő szakemberek” (Emerging Professionals)
témakörben Marcus Bengtsson, ICOMOS Svédország tartott rövid ismertetést, szorgalmazva a
dolog elterjesztését minden nemzeti bizottságban, egyfajta kvóta javaslattal is, ami
praktikusan sajnos nem nagyon lesz betartható…
6. „Bauhaus School Conference” - érdekes közös Izraeli & Német kezdeményezésről az izraeli
Irit Amit-Cohen számolt be. A program a világörökségi helyszínekre (Dessau, Weimar, illetve
Tel Aviv) támaszkodva foglalkozik az immár klasszikussá vált modern építészet, és annak
megőrzési lehetőségei témával.
7. Deirdre McDermott, a Nemzeti Bizottságok Tanácsa egyik ügyvivőjeként foglakozott a
Tanácsadó Testület (AdCom) közelgő tisztújítási kérdéseivel, de igazából nem született
valamiféle közös európai-regionális álláspont, javaslat. Mint ahogyan abban sem, hogy a
regionális csoport mely témákat javasolná az AdCom elé terjeszteni.
8. Ezek után egyes Nemzetközi Tematikus Munkacsoportok, kezdeményezések eseményeiről,
alakulásáról hallhattunk rövid beszámolókat (a nevek a téma-felelősök, nem mindenki volt
itt) :
 Industrial Heritage WG (Mary-Liz McCarthy) - Ipari örökség munkacsoport
 Water & Heritage Initiative (Diederik Six) – Vízi örökség kezdeményezés
 Reconstruction (Toshi Kono) – rekonstrukcióval kapcsolatos elméleti munka
 Sustainable Development Goals (Ege Yildrim) – Fenntartható Fejlődés Célok (SDG)
 Our Common Dignity (Marianne Knutsen) – Közös méltóság – HRBA (Emberi jog alapú
megközelítés)
9. Ennek az ülésnek a végén kerül elő a felhívás: lehet pályázni a következő Európai Regionális
ülés helyszínére, 2019 júniusában – ez még nyitott maradt, érthetően…
A második, június 10-i, vasárnap délelőtti ülésen sorra került:
10. A 3-as napirendi pont folytatásaként: további NBiz. ismertetések a KÖEÉ kapcsán.
11. A Velencei Chartával kapcsolatos kezdeményezés: vitaindító bemutatás Benjamin Mouton
(ICOMOS France) részéről. (Elkértem a prezentációt, csatolva ehhez a beszámolóhoz)
12. Az ICOMOS nemzetközi titkárságát, tagnyilvántartás stb. is érinti a „GDPR” (General Data
Protection Regulation) kötelezettség –de inkább csak bejelentés volt, különösebben
részletesen nem foglalkoztunk a témával – minden esetre a nemzeti bizottságok is
ellenőrizzék, hogy ez rájuk nézve jelent-e valami tennivalót.
13. Az Európai Kutatási Projektek irányítása (Governance of European Research Projects), mint
fontos téma is előkerült, Bénédicte Selfslagh előadásában. Ez tényleg érdekes és lényeges
lehet, mármint az örökségi-műemléki vonatkozások, ezért később még vissza kell térni rá – itt
nem született súlyosabb megállapítás
14. Újabb beszámolók csokra következett (a nevek a téma-felelősök, nem mindenki volt itt) :
 Reflection Group: EU & Cultural Heritage (Bénédicte Selfslagh)
 Cultural Heritage and Creativity, Women & Culture at EU DevDays 2018 (Teresa Patrício)
 Capacity-building initiative in Sub-Saharan Africa (Robert Quarles van Ufford)
 Membership, Fees & Voting Rights (Bénédicte Selfslagh)
 European Heritage Label (Bénédicte Selfslagh)
 Closure of Federal Police Art Crime Unit (Teresa Patrício)
 Nature-Culture Journey (Gwenaëlle Bourdin)
 Climate Change (Peter Cox)
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15. Végül a szokásos egyebek közés sorolhatjuk, hogy az orosz ICOMOS elnök, Alexander P.
Kudryavtsev tartott ppt bemutatót a szovjet-orosz avantgárd építészeti műemlékek - elég
sanyarú – helyzetéről (és küldte nagyon kedvesen üdvözletét régi magyar ismerősének,
Vámossy Frenec professzor úrnak...).
Az első ülésszakunk végét egy laza fogadás
zárta (koccintás és néhány szendvics).
Tekintettel a „fehér éjszakák” jelenségére,
még ez után is sokáig világos lévén volt
alkalom egy kicsit sétálni Helsinki nagyon
rendes belvárosában. Az evangélikus
katedrális (főtemplom) és környezete
alighanem
a
klasszicista/klasszicizáló
(empire) együttesek egyik legszebb példája,
éppenséggel világörökség is lehetne, amire
állítólag azért nem tettek még javaslatot a
finnek, mert elégedetlenek az együttes
kezelésének megoldatlanságával (!).
Hát… én elfogadnám ezt a szintű
megoldatlanságot
egyik-másik
hazai
világörökségi helyszínnél.
2. A regionális ülés közrefogta a „Közös örökség értelmezése és bemutatása a változó
időben” („Interpreting Shared Heritage trough time”) tematikájú 2 napos
szemináriumot, amelyre június 8-án és 9-én került sor.
A helyszínválasztás tökéletesen illeszkedett a témához, hiszen az erődöt Sveaborg néven a svédek
emelték az oroszok ellen, majd az oroszok építették tovább, és a finn függetlenség elnyerése (1917)
óta lett belőle a finnek Suomenlinna-ja. A Finn Nemzeti Bizottság, az ISCSBH és a Suomenlinna Kezelő
Szervezet (Governing Body of Suomenlinna) kiválóan szervezte meg és bonyolította le a kétnapos
rendezvényt. Természetesen a résztvevők Helsinki szállodáiban laktak, reggelente a gyors-komppal
mentük át az erőd-szigetre és a program végeztével ugyanúgy tértünk vissza Helsinkibe.
A Suomenlinna területén tartott nemzetközi tanácskozás programja előadásokból és
munkatanácskozásokból állt.
Június 8-án (péntek) a 8 óra 20 perces komppal kelt át a társaság Suomenlinnára, a
tanácskozás „bemelegítésként” egy mintegy két órás vezetett helyszínbejárással kezdődött.

Érkezés a Suomenlinna erőd-szigetre

Suomenlinna egyik, a nyílt tenger felé néző kiszögellése
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A „Tenaille von Fersen”-ról elnevezett teremben az erőd pékségét kiszolgáló egykori magtárból
kialakított épületben volt a megnyitó – plenáris –
ülés, ami a szokott módon, de szokatlanul
tartalmas köszöntőkel indult:
Ulla Räihä asszony, a Soumenlinna Kezelő
Szervezet igazgatója,
Minna Silver, az ICOMOS Finn Nemzeti
Bizottságának elnöke, és
Grellan D. Rourke, az ICOMOS Európai alelnöke
részéről…
Az egykori magtár-belső, ma: konferenciaterem

Ulla Räihä

Minna Silver

Grellan D. Rourke

… és néhány szóval csatlakozott hozzájuk Siegfried Enders is, az egyik „társrendező”
tudományos szakbizottság, a „közös Épített Örökség” (Shared Built Heritage ISC) ez idő szerinti
elnöke.
Ezt követően egy nagyszerű, Suomenlinna történetét átfogó, mégis követhető léptékű
előadást hallhattunk Henrik Meinander finn történész professzortól.
A következő előadás-blokk témája a hely változó rendeltetésével, és a mai fő funkcióival
foglalkozott: turizmus és helyi lakosok, illetve Helsinki szabadidős helyszíne. Moderátor: Petteri
Takkula. Susan Jackson Stepowski (Australia): Kié Suomenlinna (Whose Suomenlinna)? és Aura
Kivilaakso PhD: A hely és a részvétel szelleme (Spirit of place and participation) című előadását
felkért hozzászólók folytatták-kommentálták: Mikko Aho a Helsinki Városi Adminisztráció, Ville
Wäänänen a Fregatti Oy, egy Suomenlinna-i vállalat, és Stefan Wessman, aki a Finn Világörökségi
Összekötő (focal point).
Szervezett, egyetlen fogásból: végtelen mennyiségben fogyasztható tartalmas levesből álló ebéd
következett a „Valimo” nevű étteremben, majd máris következtek a délutáni tematikus blokkok.

Madarak és növények Suomenlinna szigetén
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A „Részvétel a konzerválási munkában” c. blokk moderátora Tuija Lind volt, azt a kérdést feszegetve,
hogy vajon lehet-e, és ha igen, hogyan konzerválni a hely szellemét? Mikko Lindqvist: részvétel és
konzerválás c. előadását a (Helsinki) Városi tervező irodától Janne Prokkola, a nemzeti műemléki
hivataltól (régi ismerősöm) Mikko Härö, és egy külföldi: az észt ICOMOS-t képviselő Riin Alatalu
kommentálta. A részvétel fontossága ugyan eddig sem volt egyikünk számára sem kérdéses, így
könnyen hagytuk magunkat erről meggyőzni – de tényleg. Suomenlinna igazából jó példa e
tekintetben (is). Rövid kávé szünet, és máris következő, az erre a napra szánt záró blokk: Részvétel és
értékek – kinek az értékei? A moderátor itt is egy hölgy, Anu Ahoniemi volt. Az előadó – Nette Böök
– és a hozzászólók: Ari Bungers
helyi lakos, Anu Ahoniemi (a
moderátor, egyben a Suomenlinna
Kezelő
Szervezet
képviselője),
valamint
Helka
Ketonen,
a
Maaseudun
Sivistysliitto
(Assosiation for Rural Culture and
Education= Egyesület a Vidéki
Kultúráért
és
Nevelésért)
képviselője szépen körüljárták a
témát. Kinek milyen joga és
kötelessége, illetve lehetőségei
vannak
a
hely
és
értékei
használatában-élvezetében, illetve
azok megtartásában.
„Érdekeltek és érintettek hálózata” ahogyan azt Anu Ahoniemi
bemutatta Suomenlinna esetében

A már eddig is hosszú és tartalmas nap Helsinkibe való vissza-kompozás után egy valóban
ikonikus helyen, az építészet-építészek egyik szentélyében: Alvar Aalto műtermében (!) megrendezett
kellemes fogadással ért jó véget.

Alvar Aalto műteremházában, és a tanácskozás résztvevőinek egy csoportja a műteremház kertjében
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Június 9-én (szombat) ugyancsak a 8 óra 20 perces komppal keltünk át Suomenlinnára.
9 órától délig tematikus csoportokban folyt a megbeszélés, workshop jelleggel.
- Egyensúly a használat/élet és az értékek megőrzése között: amelyen a részvétel alapul
- Az „inkluzív ismertetés és bemutatás” sokféle formája és lehetőségei
- Kinek a helyszíne? – táj, tengeri-táj és beágyazódás (setting). Ez a téma korábban ketté lett
volna osztva, de végül így egybe maradt.
Jómagam az első csoportban voltam, amelyet a kiadott
programtól eltérően Tuija Lind vezetett nagyon
kedvesen és jól.
Érdekes volt, hogy a Faro egyezmény mellett előkerült
a környezeti információkhoz való hozzáférési joggal
foglalkozó Aarhusi Egyezmény is, ami mintha nálunk
nem lenne annyira benne a köztudatban, pedig törvény
illeszti be a magyar jogrendbe2.

1.sz. workshop: Zuija Lind beszél a helyszínről

A
csoportok
munkájának
eredményéről
a
beszámolókat aztán, a Bastion bistroban elköltött
ebéd után, plenárisban hallgathattuk meg, a
következtetéseket Grellan D. Rourke, és Sue Jackson
Stepowski foglalták össze.

1.sz. workshop résztvevői

A helyi ICOMOS elnök, Minna Silver záró szavai után, ismét a Bastion Bistro-ban, rövid koccintás és
búcsúzás zárta a napot és a konferenciát.

A Bástya bisztró reklámja egy kiállítási plakáttal

-

a bejárata -

és a búcsúkoccintás hiénái: a sirályok

Az Európai ICOMOS elnökök Regionális Tanácskozásának vasárnap délelőtti második üléséről fentebb
már esett szó. A tervezett időben, du. 1 óra felé véget ért ülés utánra fakultatív Helsinki városnéző
sétát ajánlottak, amin jómagam végül – éppen a vasárnap miatt – nem vettem részt.

2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban,
1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
2
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Mivel sem időm, sem az ICOMOS-os pénztárcánk nem engedte volna meg, jómagam nem vettem
részt sem a konferenciát megelőző, sem az azt követő kiegészítő programokban. A konferencia utáni
program Észtországon át (Tallin) Oroszországba, az egykori Kelet-Karélia térségébe (Viipuri/Vyborg,
Szentpétervár, Kizsi-sziget) vezetett, amihez még vízum is kellett volna.
Utazásról, szállásról, a programon való részvétel egyéb összetevőiről: A programokon való részvételért
50 EURO-s regisztrációs díjat kellett mindannyiunknak befizetni 3, ami ahhoz képest, hogy Finnország
(Helsinki) milyen drága, nem is volt túlzás; egyáltalán nem túlozták el, de normálisan elláttak
bennünket. Az utolsó napon vettem észre, hogy szálloda, az Albert Hotel épületében, ahol laktam,
található a Magyar Kulturális központ is – persze vasárnap már zárva volt.

A Magyar kulturális központ az Albert Hotel épületének a földszintjén

Összességében jól szervezett, hasznos tanácskozás volt, köszönet a rendezőknek-szervezőknek,
előadással és egyéb módon résztvevőknek, köszönet a Magyar Nemzeti Bizottságnak, különös
tekintettel a Titkárság munkatársaira, valamint, és, egyáltalán nem utolsó sorban, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásának, amely nélkül erre a részvételre nem lett volna lehetőség.
Dr. Fejérdy Tamás DLA
az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
tiszteletbeli elnöke

A továbbiakban található a cikkben említett két anyag:
-

3

a Európai Regionális Csoport 2017-ben, New Delhi-ben (a közgyűléshez kapcsolódóan)
megtartott ülésének emlékezetője angol nyelven
a Velencei Charta kezdeményezés

Amiből az a tanulság, hogy lehet részvételi díjat kérni az ilyen programok esetében is…
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Europe Group Meeting in New Delhi
India International Centre. Conference Room 1
9th. December, 14.00-16.00
.
Present:

There were 59 participants from 26 countries.

ADAMIČ, Tatjana (ICOMOS Slovenia)
AHLBERG, Nils (ICOMOS Sweden)
AHUNBAY, Zeynep (ICOMOS Turkey)
ALATALU, Riin (ICOMOS Estonia)
ALMAZOVA, Nataliy (ICOMOS Russia)
AMIT-COHEN, Irit (ICOMOS Israel)
AROKIASAMY, Clara (ICOMOS UK)
AVENIER, Cédric (ICOMOS France)
AVGERINOU-KOLONIAS, Sofia (ICOMOS Hellenic)
BILFINGER, Monica (ICOMOS Suisse) – joint rapporteur (French)
BOURGÈS, Ann (ICOMOS France)
CUMMING, William (ICOMOS Ireland)
DE MANUEL, Pedro (ICOMOS Spain)
DERDE, Willem (ICOMOS Belgium)
DIMITROVA, Elene (ICOMOS Bulgaria)
ECHTER, Claus-Peter (ICOMOS Germany)
ENEV, Ivan (ICOMOS Bulgaria)
FERNANDES PÓVOAS, Rui (ICOMOS Portugal)
FEJÉRDY, Tamás (ICOMOS Hungary)
FRANCESCHINI, Nicole (ICOMOS Italia)
GENIN, Soraya (ICOMOS Portugal)
GEORGOPOULOS, Andreas (ICOMOS Hellenic)
GUNNARSDÓTTIR, Guðný Gerður (ICOMOS Iceland) – joint rapporteur (English)
HASPEL, Jörg (ICOMOS Germany)
HORÁČEK, Martin (ICOMOS Czech Republic)
IFKO, Sonja (ICOMOS Slovenia)
INGERPUU, Laura (ICOMOS Estonia)
JAKHELLN, Gisle (ICOMOS Norway)
JĀKOBSONE, Jana (ICOMOS Latvia)
KNUTSEN, Marianne (ICOMOS Norway) – joint rapporteur (English)
KOVANEN, Kirsti (Secretary General ICOMOS, ICOMOS Finland)
LEDERGERBER, Niklaus (ICOMOS Suisse)
ŁUKASZEWICZ, Jadwiga (ICOMOS Poland)
MACHAT, Christoph (ICOMOS Germany)
MATHISEN, Bente (ICOMOS Norway)
MATTINEN, Maire, (ICOMOS Finland)
MATTINEN, Jarmo (ICOMOS Finland)
McDERMOTT, Deirdre (ICOMOS Ireland)
MULLANE, Fidelma (ICOMOS Ireland)
NYBYE, Camilla (ICOMOS Denmark)
OURODA, Vlastislav (ICOMOS Czech Republic)
PALMI, Isabelle (Director, ICOMOS France)
PAŁUBSKA. Katarzyna (ICOMOS Poland)
PATRICIO, Teresa (ICOMOS Belgium - Wollonia)
PAULUS, Ave (ICOMOS Estonia)
ROURKE, Grellan. D. (Vice President ICOMOS (Europe), ICOMOS Ireland)
SELFSLAGH, Bénédicte (ICOMOS Belgium - Flanders-Brussels)
SHAFFREY, Gráinne (ICOMOS Ireland)
SHUMANOV Lazar (FYR Macedonia)
SIMON, Jean-Christophe (ICOMOS France)
SOLAR, Dror (ICOMOS Israel)
SOLAR, Giora (ICOMOS Israel)
STOKIN, Marko (ICOMOS Slovenia)
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SZMYGIN, Bogusław, (ICOMOS Poland)
THIBAULT, Jean-Pierre (ICOMOS France)
TIEMERSMA, Arne (ICOMOS Netherlands)
VEÖREÖS, András (ICOMOS Hungary)
YAKOVYNA, Mykola (ICOMOS Ukraine)
ZUPANČIČ, Marina (ICOMOS Slovenia)
Apologies:
ŠEKARIĆ, Branka, (ICOMOS Serbia)
Chair: Grellan Rourke, Vice President ICOMOS (Europe)
Rapporteurs appointed: Marianne Knutsen (ICOMOS Norway) and Gudny Gerdur Gunnarsdottir ICOMOS
Iceland – English, Monica Bilfinger, (General Secretary, ICOMOS Suisse) - French.
1. Approval of draft Agenda.
ICOMOS Macedonia, proposed an addition to the draft agenda sent to members prior to the meeting:
Implementation of the European Landscape Convention. This was actually dealt with under the EYCH 2018
Item.
Agenda approved with this addition.
2. Minutes of meeting in Berlin for approval
As the rapporteur appointed at the meeting in Berlin in June 2017 had not submitted minutes for that meeting,
the Chair with the help of Kirsti Kovanen had put together draft minutes; these had been distributed just before
the meeting. An apology was given. The final version will be distributed in the New Year and tabled for
approval at the next Europe Group meeting in Helsinki in June 2018. This was agreed by the participants.
3. The European Year of Cultural Heritage 2018
As discussed at the Berlin meeting the Europe Group has now been set up a dedicated website for the EYCH
2018 with information on initiatives and programs. Nils Algren ICOMOS Sweden has now sent out template that
NC members are asked to fill in with basic information of activities. All completed templates must be forwarded
to Nils, who will communicate them with the secretariat. The templates should have a link back to the NC
website.
The Chair reminded the meeting that at the Berlin meeting National Committees were asked to nominate a focal
point. Very few have done so and are now urged to forward names to the Secretariat as soon as possible.
Presentation of initiatives that are currently planned:
Macedonia:


ICOMOS Macedonia are planning to host a meeting on the implementation of the European
Landscape Convention. The Ministry of Culture and The Ministry of Environment and Planning in
Macedonia will be invited together with other NGO`s. It is planned as a Sub- Regional meeting
with neighbouring countries.



ICOMOS Macedonia will also focus on assisting colleges in Montenegro to form a National
Committee.

Germany:


Organising an international conference on the 17th- 19th of June 2018 (linked with the “European
Cultural Heritage Summit”, 20th – 24th June in Berlin): Cultural and Natural Heritage of the Iron
Curtain. Potentials for the European Heritage Label or a European transnational mixed property of the
Cold War. (in cooperation with IUCN, Iron Curtain Network, etc.)



Organising a book presentation and an international expert meeting on Modern Jewish Cemeteries with
speakers from Budapest, Lodz, Berlin et al., 24th – 25th June (linked with the European Cultural
Heritage Summit, 20th – 24th June in Berlin).
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Organizing an international Symposium (in the frame of the Denkmal Trade Fair in Leipzig 7 th – 9th of
November) in cooperation with ICOMOS Russia et al.: A future for the past of the 20 th century.



Publication/ Documentation of the East-West-Conference Rethinking Modernism – Post-war
Architecture and Urban Planning between Tradition and Avant-garde.



Publication / Documentation of the expert meeting (with TICCIH et al.) The Heritage of Nuclear Power
Stations in Europe. How to access and how to deal with the legacy of the atomic energy.



Publication / Documentation of the conference Palace - City - Garden. The Residence as Historic
Cultural Landscape in Europe.



MONUMENTA IV (with ICOMOS Austria, Suisse and Luxemburg): Sharing Heritage – Reflecting
Heritage. Selected texts on the Conservation of Monuments and Sites (from German speaking countries,
1975 – 2018).

Hungary:


Opening of the Year of ECH 2018 on 22 nd. January.



World Monuments Day – 18th. April.



Conference on ‘Shared Heritage’ 2 days in May or June.



Day of Historic Gardens and Parks, 1st. – 3rd. June.



András Román Summer University, Eger – ‘Shared Heritage’ 21st. – 28th. June.



Conference on Vernacular Architecture, Békés, September.

Poland:


Scientific Conference on Historic Ruins, their protection, use and management, Warsaw, 16th.-17th.
April



Conference on Challenges of Cultural Reconstruction in the 21 st Century, Warsaw, 6th -8th of May.

Slovenia:


Perspectives and challenges of industrial heritage revitalization in Slovenia: One-day Symposium held
jointly with TICCIH Slovenia, University of Ljubljana and Society of Slovenian Museums in March.



World Monuments Day 18th. April: ‘Exhibition Heritage connects us’ (together with University of
Ljubljana, Faculty of Architecture) with a Round Table on the theme.



The 3rd International Symposium on Cultural Heritage and Legal Issues with the theme Management of
Cultural Heritage Sites in Bled, 28th. – 30th. September.

Ireland:


Planning a project around the Faro Convention, looking to identify existing projects, etc. in Ireland,
which are operating within the spirit of the Convention. The aim is to develop a database of best
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practice case studies to encourage adoption of the principles of the Convention , not yet ratified.
Looking for other NCs in the Europe Group who might be interested to work in parallel.
Finland:


Host the Eurogroup meeting in Helsinki in June 2018. Theme will be “Shared Heritage”, focusing on
modern interpretation practises.

France:


Focus on reflections on the Venice Charter, re-read and revise the Charter and reconsider new issues on
this background. They called on other NC`s to collaborate with them to look at how the Venice Charter
can be updated in relation to modern demands.

Switzerland:


Informal Conference of Ministers of Culture will be held from 20th to 22nd January 2018 in Davos. To
launch the European Year of Cultural Heritage in 2018, Switzerland aims to highlight the importance of
Baukultur for European society and consolidate the outcome by publishing a declaration on Baukultur.



At the annual meeting of The World Economic Forum: Ratification of the Faro Convention is on the
Agenda.



ICOMOS Switzerland is planning three Conferences on border and boundaries issues. The meetings
will be held in the three different parts of Switzerland and will be held in cooperation respectably with
Italy, Germany/Austria and France.

The National Committees were asked to send information to Nils Ahlberg on the agreed template; he will coordinate the information for the website that is to be opened in January 2018.
Bénédicte Selfslagh (ICOMOS Belgium) mentioned the Conference of Culture Ministers to be held from 20 th. to
22nd. January 2018 in the European Year of Cultural Heritage in Davos (Switzerland), just prior to the World
Economic Forum. The draft Davos Declaration "Towards a High-quality Baukultur for Europe" has been
circulated among the EG. Bénédicte thanked those who had responded and indicated that all contributions have
duly been taken into account. The drafting group, of which she is a member in her personal capacity, met at the
beginning of December and as a result the draft has further evolved. The final Davos Declaration will be sent to
the members of the EG after the meeting of Ministers.

4. EU Project - Quality Standards WG
The Chair gave an update on the subject since the meeting in Berlin. Negotiations with the EU have been
ongoing and the Chair thanked the ICOMOS DG for her assistance in this matter. It has been agreed that a
Working Group would be put together under a chair and this had been done based on responses from the NCs.
The precise nature of the contract or otherwise with ICOMOS has yet to be decided and it had been hoped to
sign off on this project before year’s end but this was not now possible. It will be early into the New Year before
a final agreement is worked out and agreed. It is hoped that the Working Group can be announced in the next 4-6
weeks with initial meetings arranged for February and March. There would be a workshop in May for about 70
persons.
This project is tagged to the EYCH 2018. It had been hoped to have Guidelines in place for the next Tranche of
EU ERDF funding in early 2019. However, the delay in starting will mean a revised completion date. This
project will be one of the important EU legacies coming out of the EYCH 2018.
5. Young Professionals
A small working group consisting of Gideon Koren, Toshi Kono and Sheridan Burke has been working on a
strategy to reach younger professionals and to incorporate them more effectively into the work of ICOMOS. The
‘Young Professionals’ prefer to be recognised as “emerging professionals”. A group of these emerging
professionals has now taken charge and will be represented at the GA. They call on the National Committees to
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have a focus on EPs and incorporate them in the events planned for the EYCH 2018 and ask for a special
mention/place on the EYCH 2018 website.
There was discussion on mentoring systems that some NC had introduced and the importance of transfer of
knowledge from older to younger heritage professionals. The Chair mentioned that there is a very positive
attitude within the ISCs to open membership up to emerging professionals.
6. Items to bring to AdCom
A number of items were brought up and the Chair agreed to bring the following items to the AdCom meeting:


The EU Flagship Project on Quality Standards should be included in the ICOMOS Triennial Workplan.



Request to have the minutes of the Board meeting distributed.



Emerging Professionals should be made aware of the Raymond Lemaire Fund.



There should be a better strategy for membership, focusing on the current imbalance and maintain a
better cultural diversity.



Proposal for an Audit Committee as a standard committee of the GA.



Annual Reporting from NCs should be less onerous and only look for information, which is of direct
use.

7. Resolutions for General Assembly
ICOMOS Belgium made reference to the EU Summit with India which has resulted in an agreement on
sustainable development but there had been no mention of cultural heritage. The Chair reported that this issue
had been discussed at the ICOMOS Board meeting and this would be addressed in the Resolutions brought to the
General Assembly. Tamás Fejérdy, Chair of the Resolutions Committee, confirmed this.
8. Europe Group Meeting in June 2018
The next Europe Group meeting will take place on 8th-10th June 2018 in Helsinki, Finland.
Kirsti Kovanen gave a presentation of the programme for the meeting that will be held at the House of Science,
followed by a Symposium held at Suomenlinna on the topic of Shared Heritage, - Interpretation of heritage over
time. An excursion to Vyborg, a site on the Heritage Alert List, is planned 11 th – 12th. June, a date to be
confirmed.
9. ICOMOS and WH Convention: new challenges and roles
There had been a request to bring this item up at the meeting but no-one came forward to speak on it.
10. ICLAFI/ICOMOS Nordic-Baltic
Riin Alatalu (ICOMOS Estonia) presented the report of the lectures from the Conference Historical Perspective
of Heritage Legislation held in Tallin in 2016. This report will be published on the ICLAFI website before the
end of the year.
11. Any Other Business
Jörg Haspel, President of ICOMOS Germany asked for the presentations from the Berlin meeting to be sent to
him.

The Chair then brought the meeting to a close.

Minutes prepared by Gudny Gerdur Gunnarsdottir, Marianne Knutsen and Grellan D. Rourke,
21st. December 2017
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AMITŐL MÉG SZEBB LEHETNE A VÁROS…
Budapesti műemlékekről – nem (csak) műemlékeseknek
Megjelent Román András írásaiból készült könyv
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület által az NKA támogatásával kiadott könyvben
összegyűjtött és kiadott, a szerző által korábban megjelentetett műemléki-urbanisztikai írások mit sem
vesztettek időszerűségükből, éppen ellenkezőleg: ez a gyűjteményes kiadás nagyszerű és mással
aligha pótolható lehetőséget nyújt az akkori helyzet és a mai állapotok egybevetésére, visszacsatolás
jellegű utó-értékelésre. A Budapestre, budapesti esetekre összpontosító írások jelentősége
természetesen túlmutat a konkrét helyszínek értékelésén, általános érvényű elveket és tapasztalatokat
rögzítenek. Bár a kötetben szereplő írások megszületésekor még nem létezett az UNESCO-nak
Történeti Városi Tájjal kapcsolatosan 2011-ben elfogadott ajánlása, figyelemre méltó az a szemléleti
azonosság, amellyel ezek az írások – korukat megelőzve –
mintegy megelőlegezték ennek a fontos nemzetközi
dokumentumnak a szellemiségét, gondolatiságát. Ennek
értelmében nemcsak a kordokumentum, hanem fontos szakmai
dokumentum is ez a kis kötet, rámutatva arra, hogy a Szerző
mennyire naprakész volt a nemzetközi trendek, tendenciák
ismeretében, illetve hogy (nagyrészt, de nem kizárólagosan)
Román András által a hazai szakmaiság mennyire együtt halad a
nemzetközi szakmaisággal – néha még megelőzve. befolyásolva
is azt.
A könyv kiadásának folyamatában fontos tapasztalatok
forrásaként értékelhetjük az írásokban szereplő helyszínek
2017-es évben elkészült fényképeinek az elkészítését, a
kötetben
való
szerepeltetését.
Egyfajta
„monitoring”
tevékenységet is jelent ez, amennyiben a szöveg és a képek
eltérő időbelisége további, egyáltalán nem lényegtelen szakmai
következtetések levonását is lehetővé teszi. A szövegek
gondozása, jegyzetekkel való ellátása ugyancsak a kiadáshoz
kapcsolódó tapasztalatok forrása, rámutatva az időbeli
változásokra éppúgy, mint annak a szükségességére, hogy a korhoz kötött információk rögzítése,
különösen, ha azok sajátosan szakmai közeghez kapcsolódnak, milyen nagy fontossággal bír. Bár a
kiadás, illetve a kötet közreadás óta még csak rövid idő telt el, a tapasztalatok közé tartozik az is,
hogy a szakmai közönség jól fogadta a könyvet – visszajelzések alapján megállapítható, hogy a
példányszám szerencsésen lett megállapítva.
A megvalósítás eredményessége:
A kötet előkészítését nagymértékben megkönnyítette, hogy már a pályázathoz gyakorlatilag kész
kéziratot kellett benyújtani. A naprakész fényképanyag, valamint az értelmező jegyzetek hozzáfűzése
is hozzájárul a kötet értékeihez, bár az írások önmagukban is teljes mértékben megállnák a helyüket.
Az ÉTK Kiadó Kft. gondozásában, az NKA támogatásával és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
kiadásában megjelent kötet esztétikus, jól olvasható szöveggel és megfelelő minőségű képanyaggal
szép és jó kiadvány lett. A már fentebb részletezett tartalmi értékek mellett a kötet külső megjelenése
– így például az elkészített példányok nagyobb részénél alkalmazott, figyelemfelkeltő fülszöveggel
ellátott külső borító – véleményünk szerint minden igényt kielégítő megvalósításról, a kiadáshoz
elnyert támogatás jól átgondolt, gazdaságos és eredményes felhasználásról tanúskodik. A könyv az
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Titkárságán vásárolható meg, ára 2700 Forint.
Fejérdy Tamás
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Elhunyt Kovács Eszter …

Kovács Eszter (1967-2018)
a Budapesti Történeti Múzeum Középkori főosztályának régésze,
gyűjteményvezető főmuzeológusa 2018. július 28-án gyorsan
lezajló, súlyos betegségben elhunyt.
Kovács Eszter 1994 őszén, még egyetemista korában kezdett
dolgozni a Budapesti Történeti Múzeumban, részt vett a Szent
György téri feltárásokban, a budavári ferences kolostor
kutatásában. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után, a
Középkori osztály munkatársaként, hamarosan a Régészeti
Gyűjtemény vezetője lett.
Nagy szakmai tudása és kiváló anyagismeretének köszönhetően
a BTM összes jelentős hazai és külföldi kiállításának
anyagválogatásában, rendezésében részt vett. A Vármúzeum kiállításai ‒ „Múlt rétegei” (2002),
„Habsburg Mária, Mohács özvegye” (2005), „Kincsek a város alatt” (2005), „Szélfútta kert ” (2007),
„Hunyadi Mátyás, a király” (2008), „Görög örökség” (2009), „Fény és árnyék. A főváros 1000 éves
története” (2011, 2012), „Buda, a királyi méltóság széke és trónusa” (2014), „Közös utak. Budapest és
Krakkó a középkorban” (2016), „Szívmelengető középkor” (2018) ‒ szakértelmének és
szervezőkészségének biztos alapjaira épültek. Közreműködésével valósultak meg a „ Budapest. Un
château pour un royaume” (2001), a „Budimpešta - povijest Trga sv. Jurja” (2003), az „Um die Wurst”
(2005) című kiállítások Párizsban, Zágrábban és Bécsben.
A gyűjteményi munka mellett régészeti kutatást végzett Budapest jelentős területein, Pest
Belvárosában és külső kerületeiben, a Budai Várnegyedben és a Vizivárosban, továbbá a
Margitszigeten. A múzeumban töltött több, mint két évtizedes munkája során a városi régészeti
ásatások kiváló szakértőjévé vált. Meghatározó szerepe volt a budavári ferences kolostor, a
margitszigeti domonkos apácakolostor, a pesti belvárosi plébániatemplom, budavári polgárházak
régészeti feltárásában, műemléki falkutatásában és a pesti síkság településkutatásában.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagjaként nagy tudásával, segítőkészségével, mindig örömmel
és készségesen állt tagtársaink, kollégáink rendelkezésére szakmai kérdések megoldásában. Utolsó
emlékezetes szereplése a Belvárosi templom régészeti feltárásának helyszíni bemutatása volt.
http://bonumtv.hu/a-belvarosi-templom-titkai/
Temetése 2018. augusztus 26-án 12 órakor az Angyalföldi Református Templom (1139 Budapest,
Frangepán utca 43.) urnatemetőjében volt.
Nyugodjon békében!
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Felhívás a 2019 -es tagdíj rendezésére

Kedves Tagtársaink!

Az ICOMOS párizsi központi iroda kérésének megfelelően ezúton is szeretnénk Önöket emlékeztetni,
hogy a jövő évi, 2019-es tagdíjakat idén ősszel kell rendezni,

a 2019. évi Tagdíjbefizetések határideje: 2018. október 31.
Csak befizetett tagdíj után készítteti el a párizsi központunk
az egyéni és intézményi/jogi tagok részére a 2019-es Nemzetközi ICOMOS Tagsági Kártyákat,
ezért javasoljuk hogy lehetőség szerint mielőbb, de legkésőbb a megadott határidőig rendezzék jövő
évi tagdíjukat hogy kártyáikat mielőbb kézhez vehessék.

Tagdíjak összege
Tagdíjaink tavaly óta nem változtak, a 3/2015 Közgyűlési határozat alapján 2016. január 1-től tagdíjaink az
alábbi összegekben lettek megállapítva:


Intézményi/jogi tagok részére

78.000 Ft/év



Egyéni tagok részére

16.000 Ft /év



Egyéni tagok 30 éves korig* (junior kategória)
8.000 Ft /év (50%-os kedvezmény)
*(a tagdíjbefizetésre vonatkozó évben betöltött 30-ik életév még junior kategória)



Pártoló tagok részére

6.500 Ft/év

Befizetési határidő: A 2019-re vonatkozó tagdíjak befizetésének határideje: 2018. október 31.
A befizetéseket elsősorban
 közvetlen banki átutalással javasoljuk rendezni az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
Egyesület OTP Banknál vezetett 11705008-20498803 számú számlájára,


de természetesen továbbra is mód van
sárga csekken történő befizetésre (kérésre postázzuk a csekket, kérjük ilyen irányú igényüket
telefonon vagy írásban/e-mailen jelezzék Titkárságunknak!)

Mindkét esetben kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a tag/tagok nevét, és hogy 2019-es tagdíj.
A k ö z p o n t i t a g n y i l v á n t a r t á s t i s k e ze l ő p á r i zs i G i l l e s N o u r i s s i e r k ö z p o n t i
adatbázisban szereplő, és tagsági kártyájuk kiállításához elengedhetetlen adatok
n a p r a k é s z e n t a r t á s a m i a t t e z e n n e l i s m é t e l t e n k é r j ü k , é s e l ő r e is k ö s z ö n j ü k , h o g y
név,
lakcím,
e -mail-cím,
t e l e f o n s zá m
adataikban
be á l l t
vá l t o zá s o k r ó l
haladéktalanul tájékoztassák a Titkárságot!

Együttműködésüket és figyelmességüket előre is köszönjük!
Keller Annamária és Béres-Pakulár Ibolya
ICOMOS Titkárság
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BEHARANGOZÓ – szeptemberi események:

Műemlékvédelem, felsőfokon
konferencia ÁGOSTHÁZI LÁSZLÓ DLA építész emlékére
2018. szeptember 7. péntek
FUGA – Budapesti Építészeti Központ, Budapest (Budapest, Petőfi Sándor u. 5)

PROGRAM
09:00 – 09.30
09:30 – 10:00

Levezető elnök: Nagy Gergely
Regisztráció
Köszöntések, bevezető gondolatok

-

Nagy Gergely (ICOMOS)
Winkler Barnabás (FUGA)
Körmendy Imre (MUT)
Mezős Tamás (BME)

Délelőtti szakmai program (10:00 – 12.30)
10:00 – 10:20

Lőrincze Zsuzsa:

10:20 – 10:40

Szabó László:

10:40 – 11:00

Mezős Tamás:

11:00 – 11:20

Ágostháziné Eördögh Éva:

11:20 – 11:40

Körmendy Imre:

11:40 – 12:00
12:00 – 12:30

Műemlékhelyreállítások az időben – Ágostházi László munkáin keresztül
Tanítható a műemlékvédelem? – Ágostházi László, a tanár úr
A Flórián téri római emlékek bemutatásának jelentősége
Ágostházi László munkásságában
Építészeti, műemlékvédelmi évfordulók –Ágostházi László élő hagyatéka
Ágostházi László és a város
Fejérdy Tamás:

Ágostházi László, az ICOMOS örökös tagja
Zádor Judit:

A pesti városfal, mint műemlék – bevezető a délutáni helyszínlátogatáshoz

Szendvicsebéd (12:30 – 13:30)
Délutáni szakmai program:
13:30 – 16:30

A pesti városfal – helyszínlátogatás

A program támogatója:
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Szakmai vezető: Zádor Judit
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság egyéni és jogi
tagságával járó előnyök:
- informáltság a műemlékvédelem hazai és nemzetközi
híreiről, eseményeiről, pályázatairól, ösztöndíjairól, stb.
az ICOMOS elektronikus körlevelek, az ICOMOS honlap
(www.icomos.hu), az ICOMOS Híradó és az ICOMOS
News/Nouvelles ICOMOS révén
- ingyenes belépésre jogosító tagsági kártya a világ
számos múzeumába, műemlékébe, romterületére
- az UNESCO/ICOMOS Dokumentációs Központjának
szabad használata

51

