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ÖRÖKSÉGVÉDELEM ÉS ÖRÖKSÉGTURIZMUS A

FELSŐ-TISZA-VIDÉKEN
KONFERENCIA ÉS ÖRÖKSÉGTÚRA

A Középkori Templomok Útja Egyesület, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területi Építész Kamara társszervezésében „Örökségvédelem és örökségtu-
rizmus a Felső-Tisza-vidéken” címmel két napos szakmai konferenciát szervez 
2019. február 15-én és 16-án. A Felső-Tisza-vidéknek, ennek a viharos múltú 
régiónak az épített öröksége kiemelt helyet foglal el a hazai művészettörté-
netben, kultúrtörténetben, de már igen korán felkeltette az örökségvédelem 
figyelmét is. Az elmúlt évtizedekben ezeknek a középkori eredetű, többségé-
ben református gyülekezetek használatában álló templomoknak kutatása és 
műemléki helyreállítása szisztematikusan haladt előre. Az elkövetkező évek-
ben is számos kiemelt jelentőségű örökséghelyszín helyreállítására fog sor 
kerülni, melyeknek előzetes régészeti, restaurátori kutatásai már lezajlottak.

KONFERENCIA, 2019. február 15. (péntek) 10.00 óra 
A rendezvény helyszíne: Szabolcsi Református Látogatóközpont,
Szabolcs, Petőfi u. 18.

Az egész napos szakmai konferencia, örökségnap célja a Felső-Tisza-vidéken található 
egyházi örökség művészettörténeti jelentőségének bemutatása, a kiemelt örökség-
helyszíneket érintő örökségvédelmi és turisztikai fejlesztések, restaurátori és régészeti 
kutatási eredmények ismertetése. Módszertani előadások keretében mutatjuk be az 
építészet, az örökségvédelem, a régészet, a művészettörténet és a turizmus együtt-
működését az örökségvédelmi helyreállítások során. Célunk továbbá a desztináció főbb 
örökségturisztikai trendjeinek bemutatása, a műemléklátogatások és műemlékbemu-
tatás sajátos formáinak ismertetése, az örökségvédelem és turizmusfejlesztés sikeres 
együttműködését reprezentáló jó gyakorlatok bemutatása. A konferencián történő részvétel 
INGYENES.

BUSZOS ÖRÖKSÉGTÚRA, 2019. február 16. (szombat)
A túra útvonala: Ófehértói római katolikus templom; Máriapócsi római katolikus templom 
és görög katolikus székesegyház; Nyírbátori minorita és református templom; Báthory 
várkastély; Piricsei református templom; Nyírbélteki római katolikus templom. 

A konferenciát követő napon, február 16.-án a Dél-Nyírség középkori templomainak, ki-
emelt örökséghelyszíneinek felfedezésére indulunk egy buszos örökségtúra keretében. 
Mellékelten küldjük az örökségtúra felhívását is, melyből a program részleteit megismer-
hetik. Az örökségtúrán a Dél-Nyírség kevéssé ismert középkori templomait, a térségben 
megvalósult és a jövőben tervezett örökségvédelmi helyreállításokat mutatjuk be szer-
vezett szakvezetés, idegenvezetés keretében. Az örökségtúra során bemutatott temp-
lomoknak a helyreállítása, restaurálása és turisztikai célú fejlesztése az elkövetkező évek-
ben fog megvalósulni, reményeink szerint a turisták kedvelt célpontjai lesznek a jövőben. 
A szervezők a buszt, az idegenvezetést és a szakvezetést térítésmentesen biztosítják az 
érdeklődők számára. Az örökségtúrán történő részvétel INGYENES.

A konferencia és az örökségtúra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kama-
ra tagjai és szakmagyakorlói számára továbbképzési pontot érő program. A messzebbről 
érkezők számára igény esetén szálláslehetőséget Szabolcsban biztosítunk, melynek dí-
járól a regisztráció során tájékoztatjuk az érdeklődőket. A programokra külön-külön is je-
lentkezési lehetőséget biztosítunk. A konferencián és az örökségtúrán történő részvétel 
regisztrációhoz kötött, a regisztrációs határidő 2019. február 13. (szerda) 12.00 óra. Kérjük 
a regisztráció során egyértelműen jelezze, hogy melyik rendezvényen kíván részt venni. 
Regisztrációját a kozepkoritemplomokutja@gmail.com címen teheti meg.

A KONFERENCIA PROGRAMJA
2019. FEBRUÁR 15. (PÉNTEK)

10.00 A konferencia és örökségnap megnyitója
 Szatmári István, a Középkori Templomok Útja
 Egyesület elnöke
 Csegei László, Szabolcs Község polgármestere
 Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
 Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
 Értéktár Bizottság alelnöke
 Végh József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
 Építész Kamara elnöke 

10.30 Örökségturizmus trendjei a Felső-Tisza-vidéken és
 a Középkori templomok útján
 Deák Attila, Középkori Templomok Útja Egyesület titkára
  
10.50 A Rómer Flóris terv kárpátaljai eredményei
	 Kollár	Tibor,	örökségvédelmi	szakértő	Középkori
 Templomok Útja Egyesület alelnöke

11.10 Kiemelt örökséghelyszínek helyreállítása a Felső-
 Tisza-vidéken, Középkori eredetű templomok
 felújításainak tervezési kérdései
 Virányi Zsolt, Középkori Templomok Útja Egyesület,
	 építész,	műemléki	szakértő
 
11.30 Középkori falképfestészet a Felső-Tisza-vidéken 
 a műemlékvédelem és művészettörténet
 szemszögéből
	 Gaylhoffer-Kovács	Gábor,	Középkori	Templomok	Útja
	 Egyesület,	művészettörténész

11.50 Kávészünet 
 
12.00 A Szabolcsi földvár bemutatása
 Németh Péter, Jósa András Múzeum
 nyugalmazott igazgatója
 
12.20 Örökségtúrák a Felső-Tisza-vidéken, a műemlék-
 bemutatás új formájának eddigi tapasztalatai 
 Dr. Bácskainé Pristyák Erika és Liptákné Juhász Anikó a
	 Középkori	Templomok	Útja	Egyesület	turisztikai	szakértői

12.40 A régészet szerepe a műemlékek helyreállításában
 A régió templomkutatásainak legújabb eredményei
 Jakab Attila, Jósa András Múzeum régészeti
	 osztályának	vezetője

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
TERÜLETI ÉPÍTÉSZ KAMARA 

tel: +36 42 401 133
e-mail: epiteszkamara@gmail.com

13.00 Tematikus hálózatok szerepe az örökségturizmusban
 Hogyan tehetnek szert versenyelőnyre a tematikus  
 utak a turizmus hazai és nemzetközi piacán?
 Katona Ilona, Középkori Templomok Útja Egyesület,
	 turisztikai	szakértő

13.20 Fenntartható műemlékvédelem
 Zombor Szabolcs, Középkori Templomok Útja Egyesület,
	 Zombor	Csoport	cégvezetője

13.45 Ebéd

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA EGYESÜLET
tel. +36 30 446 8383

e-mail: kozepkoritemplomokutja@gmail.com


