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Kulturális Örökségvédelem

Szeptember 17-18-án a Kulturális Örökségvédelmi
Napoktól (KÖN) volt hangos kis falunk. De mi is az a
kulturális örökség, amit annyira védenünk kell?
Ez egy nagyon sokrétű és tág fogalom, ami folytonfolyvást változik, mindenki másképp értelmezi, valakinek
kicsit többet jelent, valakinek kicsit kevesebbet. Klasszikus értelemben a néprajzi, társadalmi hagyományainkat
foglalja magába: népdalok, népzene, néptánc, balladák,
tréfák, népmesék, a régi paraszti, polgári és nemesi élet
eszközei, lakóházak, egyházi és világi építmények stb.
Azonban napjainkban a kulturális örökség fogalma
kibővült, hiszen ki gondolta volna például 200 évvel ez-

előtt, hogy egy ütött-kopott korsó milyen értéket képviselhet az utókor számára, éppen ezért inkább védjünk
minden olyan jelenséget, tárgyat, történetet, ami
értékes, a hagyományozódás során értékké válhat,
mintsem hogy az enyészeté legyen.
Emiatt a tág értelmezhetőség miatt lehet a KÖN
programja ilyen sokrétű, hogy a bábmesétől a
fotókiállításon és a túrákon át a tankokig minden
belefér, hiszen minden a programban megjelenő dolog
egy társadalmi réteg, egy azonos érdeklődésű baráti kör,
vagy akár egy család kulturális öröksége, amit óvni és
népszerűsíteni kell.

Dani Krisztina

A Kulturális Örökség Napjai /KÖN/ 2011. sopronkövesdi eseményeinek értékelése
Immár 3. alkalommal rendezte meg falunk a Kulturális
Örökség Napjait.
Az előző évek szervezői rutinját felhasználva, továbbra
is kellő alázattal, a múlt, az ősök iránti tisztelettel
szerveztük meg húsz főből álló szervezőcsoportunkkal a
12 helyszínből és 1 túrából álló programsorozatot. Az,
hogy a csoda ismét megismétlődött számos segítőnek és
támogatónak, de főként az érdeklődőknek köszönhető.
Évről évre, mind jobban ráeszmélünk arra, hogy mennyi
értékes ember él a falunkban, akik az eddig rejtegetett,
maguk örömére készített, gyűjtött tárgyaikat immár
megosztották a látogatókkal, mennyi épített és természeti
örökséggel rendelkezünk, amelyek mellett máskor
megszokásból elmegyünk.
Nagyon örülünk annak, hogy a sopronkövesdi KÖN-t a
helyieken túl 50%-ban vendégek is látogatták. Többen
célirányosan érkeztek hozzánk, míg sokan döntöttek
átutazóban arról, hogy meglátogatják rendezvényeinket.
Sok idei látogatónk, az előző években szerzett pozitív
élményei miatt látogatott újra hozzánk. Számos
sopronkövesdi ez alkalomra invitálta rokonait, barátait
Sopronkövesdre, mivel ilyenkor a falu egy kis mini fesztivál helyszínné válik. A sikert, az érdeklődést már előre
jelezte az, hogy a honlapunkon (www.sopronkovesd.hu)
lévő programra sokan rákerestek, illetve szavaztak, hogy
tetszik nekik a még meg sem tartott rendezvény.
Büszkék vagyunk, arra, hogy megyei viszonylatban is az
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egyik a legnagyobb programsorozatot állítottuk össze és
valósítottuk meg. A látogatói visszajelzések alapján
pedig csak megerősítettek bennünket, hogy értékes,
igényes, és ötletes programokat kell továbbra is
létrehoznunk.
Találóan fogalmazta meg plébánosunk a rendezvény
második napjának, záró szentmiséjén a templomban: a
KÖN rövidítés az ez évi siker után Sopronkövesden már
nem csak a Kulturális Örökség Napjai-t jelenti hanem
kapott egy új értelmet is, azaz Kövesdiek Összefogásának Napja. Valóban csak összefogással vált azzá ez a két
nap, ami lett.
A KÖN 2011. évi eseményei után pedig még magabiztosabban hirdethetjük falunk szlogenjét: „Kövesd megér
egy próbát!”
A 2012. évi programokra a tervezgetés már a rendezvény zárásának estéjén megkezdődött, ami utal arra is,
hogy szervezőink mennyire szeretnek adni, szeretik látni
mások örömét. A két nap fáradalmait, lemondásait pedig e lelkes csapat számára kárpótolta a látogatók arcán
megjelenő mosoly, vagy a meghatottságtól szemek sarkában eldörzsölt könnycsepp. Jövőre ismét találkozunk!

Fülöp Zoltán
főszervező

A rendezvényről készült fotók hamarosan megtekinthetők a www.sopronkovesd.hu honlap galériájában.
Addig egy kis ízelítő:

támogatásával valósult meg.

