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EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2013: KASSA 
 

 
 
 
A Magyar Posta 2013. évi alkalmi bélyeg kibocsátási programját egy Kassáról megjelenő bélyegblokk 
nyitja. A január 25-én forgalomba kerülő bélyegen a város mindmáig megmaradt legrégibb épülete, a két 
kora gótikus polgárház összeépítéséből kialakított Miklós-börtön látható. Körülötte az ívszélen Kassa 
belvárosának legszebb épületei, közte a Szent Erzsébet főszékesegyház, az egykori 
Hadtestparancsnokság épülete, a Forgách-palota és a Lechner Jenő tervei alapján 1899-ben épült 
neoreneszánsz palota homlokzatának részletei szerepelnek. A bélyegkülönlegességet Hajdú József fotói 
alapján Kármán Orsolya grafikusművész tervezte, névértéke 600 forint. A bélyegblokk 80.000 példányban 
készült a Pénzjegynyomdában.  
 
Az Európa kulturális fővárosa címet az Európai Unió ítéli oda egy évre. Ez alatt az idő alatt az adott város 
lehetőséget kap kulturális életének és kulturális fejlődésének bemutatására. Az Európa kulturális városa 
programot 1985-ben indította útjára az Európai Unió Tanácsa, neve 1999 óta Európa kulturális fővárosa. 2010-
ben Pécs városa kapta e kitüntető címet. 2013-ban Kassa mellett Marseille lesz Európa Kulturális Fővárosa.  
 
Kassa ma Szlovákia második legnagyobb városa, az egykori Abaúj-Torna vármegye székhelye. A róla 
elnevezett kerület és járás központja, katolikus érseki és evangélikus püspöki székhely. Debrecen és Miskolc 
testvér, míg Budapest Kassa partnervárosa. A település ősidők óta lakott hely, a várost először 1230-ban említik 
az írásos emlékek. 1347-től szabad magyar királyi város. 1374-ben Nagy Lajos király országgyűlést tartott itt, 
ahol a rendek elismerték a leányági örökösödést. 1788-ban itt jelent meg az első magyar nyelvű folyóirat, a 
Magyar Museum. 1802-től püspöki székhely. 1906-ban épült meg Rákóczi rodostói házának másolata, a 
fejedelmet is ekkor temették el a dóm kriptájába. (Forrás.  
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