Kulturális Örökség Napjai
A kulturális örökség európai éve (2019)
Két rendezvény a kerületben!
1. Új kiállítás megnyitása a Havanna Kiállítóhelyen
2019. szeptember 14. szombat du. 15. óra
Tomory Lajos Múzeum Havanna Kiállítóhely
Havanna utca 9.

2.
„Legyünk hűek az örökséghez!”
„ Havanna-telep, Liptáktelep, múzeumok, iskolák,
gyárak….”
2019. szeptember 21. szombat du. 15. óra
2019-ban európai, tagállami, regionális és helyi keretek között ismét megünnepeljük
sokszínű kulturális örökségünket.
A kezdeményezés azt hivatott elősegíteni, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg
Európa kulturális hagyatékát. Célja emellett a közös európai térséghez való tartozás
tudatának megerősítése.
A Kulturális Örökség Napjai keretében ismét sétát és egy új kiállítást szervez
Pestszentlőrincen szeptember 21-én és szeptember 14-én a Tomory Lajos Múzeum és a
Kerületi Értéktár Bizottság. A helytörténeti séták egyik szervezője, főszereplője, Heilauf
Zsuzsanna, a Tomory múzeum vezetője mellett Kardos Gábor, a XVIII. kerületi Értéktár
Bizottság tagja is jócskán kiveszi a részét a kerületi séták szervezéséből, vezetéséből.
– Helytörténeti sétákat 2011 óta szervezünk Heilauf Zsuzsával, és egyre nagyobb érdeklődés
mellett ismertetjük meg a kerület nevezetességeit a vendégeinkkel. A helyi épített és kulturális
örökség méltó megőrzésének, bemutatásának, a gazdag tárgyi és írott emlékek elhelyezésének
méltó helyszínt keresve találtunk rá a Bókay-kertben lévő Herrich–Kiss-villára. A
helytörténeti séta idei kiinduló pontja azonban kivételesen mégsem a Tomory Lajos Múzeum
leendő épülete, hanem kerületünk egyik fontos emblematikus helyszíne a Havanna-telep, a
Liptáktelep, amelyek mai területének helyén (részben ma is láthatóan), szintén a vasúti
sínpárok közeli területen alakulhatott ki kerületünk másik „iparnegyede”. Ezen a sétán ezen

értékek emlékét ismerjük majd meg remélhetőleg nagy számban megjelenő érdeklődő
részvételével.
Találkozás a sétához:
2019. szeptember 21-én
a Tomory Lajos Múzeum Havanna Kiállítóhely
Havanna utca 9. 15 órakor!!

Útvonal:
--- Havanna Kiállítóhely
--- Zenevár Óvoda
--- Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
--- Darányi u., Új temető u. Kispesti Temető
--- Honvéd pálya
--- Lőrinci Hengermű
--- Ormos Intézet
--- Hengersor u. Budapesti Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci
Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium
--- TUD 18. Képzéskoordinációs Iroda „Tudásod a jövőd!”

Mindenkit várunk szeretettel!
a szervezők:
dr. Heilauf Zsuzsanna
Kardos Gábor
Figyelem!

A sétán való részvétel regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni lehet: a 290-15-85-ös telefonszámon,
illetve a muzeum@muzeum18ker.hu email címen.

