
Együttmûködõ partnerek:

A 2009-ben elindult projekt célul
tûzte ki, hogy felkelti a figyelmet a Felsõ-Tisza-vidék, a Partium és
késõbb Kárpátalja középkori egyházi örökségére. Mára azonban
ennél jóval messzebbre sikerült eljutni. Az elmúlt két évben a
program keretében több kiemelkedõ jelentõségû határ menti
magyarországi és partiumi templom mûemléki helyreállítását
sikerült megvalósítani. A Partiumban több olyan szórványban lévõ
mûemlék újult meg, amelynek a csökkenõ gyülekezeti létszám
miatt az elmúlt évtizedekben romlottak fennmaradási esélyei. Az
elmúlt öt év alatt a térség középkori templomairól három új
tudományos igényû monográfia látott napvilágot. Számos helyszí-
nen látogatóbarát fejlesztések valósultak meg, melyek célja a
templomoknak mint történeti, mûvészettörténeti értékeknek az
élményszerû bemutatása a turisták számára. A templomút nép-
szerûsítése érdekében filmek készültek, a frekventált pontokra
közúti táblák kerültek ki, hogy segítsék a turisták tájékozódását.
Elkészültek a templomokat bemutató brosúrák és folytatódott a
honlap fejlesztése, melynek eredményeként kétségkívül az egyik
legizgalmasabb és leglátványosabb webes felület született meg.
(www.templomut.hu; www.temple-tour.eu).

Középkori templomok útja

Mindezek eredményeként a prog-
ram az elmúlt években országos egyházi, politikai és szakmai
támogatást szerzett, 2012 decemberében elnyerte a Magyar
Turizmus Zrt. által alapított Észak-alföldi régió ajánlásával
minõsítési díjat, elismerve ezzel az útvonal kiemelkedõ
kulturális és idegenforgalmi jelentõségét.
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