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Tálcán kínálják a lehetőséget – nem csak a
vallási turizmus iránt
érdeklődőknek.

Tőgyel
a Birhó

Szabolcs-Szatmár-Bereg.
A
középkori templomok útja
a legújabb kor mesterséges
ösvénye. Varázslatos. Az a
csoda, hogy (egyelőre még)
viszonylag kevesen ismerik.
Aki viszont rálép erre a nyomvonalra, és kitapossa, garantáltan értékekkel töltődik fel.

Nem kell ahhoz Bangkokba
utazni, hogy az emberfia tájföldön érezze magát. Elég csak
tartalmas villámlátogatást
tennie Szatmárban a hús-vér
szakavatott tájoló felejthetetlen társaságában, aki bár a megyeszékhelyen él, úgy ismeri
a vidéket, mint a tenyerének
kusza, ámde megfejthető
vonalait. A szabad föld láttán
éppúgy kinyílik nála a szózsilip, mint az ízlésesen tálalt kötött-tészta-leves kavarásakor,
a málékásás töltött káposzta
ízlelésénél vagy éppen a rétes
majszolása közben. Nem éri be
a műemlék mustrálásával, hátraballag a kertbe, és leteszteli a
hívogató sárgabarackot. Lételeme a kíváncsiság, a felfedezésvágy, a számára ismeretlen
terület átfésülése. Nincs az az
újdonság, ami után ne tárná ki
szélesre az élménykamráját,
amelyből különlegességekkel
táplálja a sajátságos stílusával
könnyedén felderített hallgatóságot.

Misszió lett a projektből
A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Területfejlesztési
és
Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft.
(SZSZBMFÜ) szervezésében
kisbusznyi újságíró kerekedett
fel, és kétnapos study tour keretében kóstolt bele abba a
szakrális bőségtálba, melynek
küldetése: a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és
kulturális örökséggel ismertesse meg az érdeklődőket.
Hajdanán a Felső-Tisza-vidék,
Kárpátalja és a Partium közös
történeti régiót alkotott. Erre
a gazdag hagyatékra épült az a
program, amely a térség egyik
legjelentősebb fejlődési potenciállal bíró turisztikai terméke lett. A múltból táplálkozó tartalmas jelen megítélése
a jövő zenéje.
Utunk első állomáshelye
Szabolcs volt. A gyülekezet
lelkipásztora, Veres Péter fogadta tárt karokkal a küldöttséget, majd dr. Kondra Laura,

Bármelyik településen
suhanunk át, nincs dermedt
csend, mindig bevillan nála
olyan emlékfoszlány, amit
akkurátusan ráilleszt a gondolatfüzérére, és csak sztorizik,
csacsog. Nem lehet nem észrevenni – a tespedő érdeklődést
is felkelti. A kisujjában van a
térség összes bája, a mutatóujjával ösztönösen arra tereli a
figyelmet, a feltartott hüvelyk
ujja pedig a kifejezésmódja
méltatásának is felfogható.
„Látod, hogy tőgyel a Birhó?”
– fordul a meglepett megszólítotthoz, akiben azonmód
átfut a „Mit csinál micsoda?”
riposzt. Neki természetes,
hogy a Túr partján húzódó alföldi erdőmaradvány, a Birhó
olykor tőgyel, azaz buggyot
vet, kidudorodik. Gézának
hála, most már ezt is tudom.
Tökéletes idegenvezető lenne
a szatmárias tájföldi turizmus
fellendítéséhez.

A Szabolcs Vezér Íjászai Egyesület korabeli öltözékben fogadta a küldöttséget 

Mindegyik
gyöngyszem
külön-külön
megér egy
misét.
Dr. Kondra Laura

az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.
ügyvezetője
köszöntőjében
olyan gyöngysorhoz hasonlította a középkori templomok
útját, melynek mindegyik
gyöngyszeme
külön-külön
megér egy misét. Közép-Európa legnagyobb földváránál
Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke megjegyezte,
hogy 2009-ben a megyei ön-

kormányzat Szatmár megyével karöltve álmodott nagyot,
a fejlesztési ügynökség később
teljes mellszélességgel a projekt mellé állt, amiből előbb
program, mára pedig misszió
lett. Restaurátorok, művészettörténészek, egyházi alkalmazottak sokaságának aprólékos
munkájából alakult ki a tetten
érhető remekmű. Üdvözítőnek nevezte, hogy a történet
nem fejeződött be, hanem
burjánzik, terebélyesedik.
Katona Ilona, a Magyar Turizmus Zrt. regionális igazgatója bevallotta, hogy nem
pusztán támogatói, hanem
nagy tisztelői is a középkori
templomok útját felölelő pro-

Templomút
A Középkori templomok útja még 2009ben célul tűzte ki a Felső-Tisza-vidék, a
Partium és később Kárpátalja középkori
egyházi öröksége iránt a figyelem felkeltését. A programnak mára azonban
ennél jóval messzebb sikerült eljutnia.
Több kiemelkedő jelentőségű határ menti magyarországi és partiumi templom
műemléki helyreállítására sikerül európai
uniós támogatást bevonni és koncentrált
fejlesztési programot generálni. Bővebben: www.templomut.hu

Pattanásig feszítették az ideget

Befektetés a jövőbe:
új központ Gyarmaton
– Fehérgyarmat az egyike annak a 17 helyszínnek, ahol a kiemelt állami
projektek keretében új innovációs, oktatási és közösségi
központok létesülnek.
Az európai uniós támogatásból létrejövő központok és
az általuk nyújtott szolgáltatások az iskolázatlanságból
és a képzettségek hiányából adódó munkanélküliség
csökkentését szolgálják – jelentette ki dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő a szerdai átadóünnepségen.
– A közösségi központ
székhelyéül választott nővérszálló földszintes épülete a
fehérgyarmati városi kórház
területén található. Az épüFEHÉRGYARMAT.

ladanyi@kelet.hu

Kórházba került
a barna réti héja

Szerda reggel
Nyíregyháza és Butyka között
egy családi ház udvarába beszállt egy ragadozómadár. Az
ott lakók megfogták a legyengült állatot, majd értesítették a
városgondnokot, aki elvitte az
állatkórházba. Az orvos megállapította, hogy egy barna réti
héjáról van szó; a védett madarat továbbszállították a Hortobágyi Madárkórházba.
Nyíregyháza.

let 1991 óta az önkormányzat
tulajdonában van, 2009-től
helyi építészeti örökségvédelem alatt áll – tette hozzá dr.
Péter Csaba, Fehérgyarmat
polgármestere.
KM

jektnek. Manapság már minden olyan prezentációjukban
szerepel, amely a kulturális és
vallási turizmusról szól.
– A látogatóbarát fejlesztések kialakítása során az volt
a cél: a felújított templomok
történeti, művészettörténeti
értékei úgy táruljanak fel a turisták számára, hogy közben
ne zavarjuk a hitélet intim tereit – fogalmazott Deák Attila,
az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.
vezető menedzsere.
Vámosoroszi
református
templomában Géczy Csaba,
a Tiszántúli Egyházkerület
műemléki tanácsosa mélyrehatóan taglalta, hogy milyen
szempontok alapján lettek ki-

Ladányi Tóth Lajos
ladanyi@kelet.hu

Határon túli igyekezet

Géczy Csaba műemléki tanácsos

Igen látványos és jelentős a
csomaközi
szórványtemplom helyreállítása, amelyet
a pusztulástól sikerült megmenteni.
A program részeként a
szomszédos berei templom,
amelyben Szatmár megye
egyetlen falképe található,

teljesen megújult – köszönhetően a gondos munkálatoknak.
Diószegi László alapítványi
elnök prezentációjából kiderült, hogy a Kárpát-medence
magyar műemlékvédelmében markáns szerepet tölt be
a Teleki László Alapítvány.

Két hét, és nyit a fesztivál!

A Heaven Street Seven
a Campuson búcsúzik a
cívisvárostól.

Az idén is az ország legkomfortosabb fesztiválja címet „pályázza” meg
a debreceni Campus Fesztivál, amit július 22–26. között
egyedülálló programkínálat
tesz még feledhetetlenebbé.
A Nagyerdei Stadion környezetének köszönhetően az
Artisjus-díjas kelet-magyarországi rendezvény a legszínvonalasabb fesztiválhelyszínnel
büszkélkedhet
hazánkban,
ahol tavaly már több mint hetvenezren buliztak. A húszhektáros terület infrastrukturálisan jól felszerelt, a mosdók,
sétálóutak és szökőkutak mellett a fesztiválozókat szolgálja
Debrecen.

Dr. Tilki Attila

Fotó: Wachteinheim József

Fotók: a szerző

választottak a templomfelújításban érintett gyülekezetek.
Roskadozó épületek szépültek meg, és – szavaival élve
– „izgalmas meglepetések”
bukkantak elő a falakon.
A nagyszekeresi református
templomban Sandó Norbert,
a Pazirik Informatikai Kft. térinformatikusa közölte, hogy
29 helyszínen 2654 fényképet készítettek, 29 filmforgatási helyszínen több 100
GB adatot gyűjtöttek össze.
A szakrális térben gyönyörű,
robotrepülős
felvételekkel
elevenedett meg a kisfilmjük.
Túlzás nélkül állítható, hogy
a középkori templomok útja
olyan erő lehet a térség turizmusában, amely nem éri be
ennyivel, tovább duzzad. Elkészült négy örökségtúra, ami
a középkori templomok útját, valamint az érintett vidék
legfontosabb látványosságait
egy-, két- vagy többnapos túracsomagokra bontva kínálja
fel a turistáknak. Ezek az örökségtúrák élményszerűvé teszik a középkori templomok,
várak, kastélyok, irodalmi emlékhelyek és a népi építészet
emlékeinek megismerését.
A Magyar Turizmus Zrt.
ebben az esztendőben a
templomút marketingtevékenységét „Városmarketing
gyémánt” díjjal jutalmazta.
A valósághű mesés történet
folytatódik – a study tour elérte a célját.

A nap babái

a stadion látványos épülete,
benne a több mint ezer négyzetméteres buliarénával, ahol
többek között olyan koncertek
lesznek, mint a Heaven Street
Seven debreceni búcsúbulija,
vagy a Wellhello, a Kiscsillag,
a Zagar és az angol sztár-dj,
Wilkinson fellépése.
A kulturális programok
centruma a fesztivál emblémájaként is ismert víztorony,
ahol az izgalmas koncertek
és kulturális programok, éjszakai filmvetítés mellett a
Dumaszínház humoristái is
minden nap nevettetik a köBelépők a Campus Fesztiválra
elővételben a Lovardában, a Kölcsey
Központban, a Media Marktban és a
Tourinformban vásárolhatók. Bővebb
információ és online jegyvásárlás:
www.campusfesztival.hu

zönséget, összesen nyolcan,
köztük Kőhalmival, Aranyosival és Dombóvári Istvánnal.
Mivel a Campus Fesztivál
egyre inkább meghatározó szereplője a hazai fesztiválszíntérnek, a nem debreceniek
kényelmét otthonos kemping
szolgálja árnyékos sátorozási
lehetőséggel. A látogatók által
2014-ben a legnépszerűbb debreceni rendezvénnyé választott Campus a jövő hét utáni
szerdán kinyitja kapuit, a bejárat után a Debreceni Egyetem
fizikusai és kémikusai látványos kísérletekkel, füstoszlopokkal, folyékony nitrogénnel
már az első pillanatban lenyűgözik a fesztiválozókat, ízelítőt
adva a programkavalkádból,
ami a Campus ideje alatt vár
mindenkire. 
ÉKN-SZL

Küldjön nekünk babafotót!
Egy gyermek érkezése a legnagyobb
boldogság a család életében. Arra
biztatjuk a büszke szülőket, nagyszülőket, küldjenek nekünk egy hagyományos
vagy digitális képet az új családtagról
(legfeljebb egyéves korig), mellékelve
hozzá a legfontosabb információkat:
a gyermek és mindkét szülő nevét, a
baba születési helyét és idejét, a család
pontos lakcímét és telefonszámát.

A nyíregyházi Szász
Krisztián 2015.
július 3-án született.
Édesanyja: Szászné
Sólyom Alexandra,
édesapja: Szász Péter.

C

A túrricsei Udicska
Zoé 2015. február
20-án született. Édesanyja: Udicska-Kapcsos Réka, édesapja:
Udicska Tibor.

A gyulaházi Matyi
Kristóf Zsolt 2015.
április 2-án született.
Édesanyja: Matyiné
Fehér Gabriella, édesapja: Matyi Zsolt.
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A gyulaházi Oláh
Ágnes 2015. január
28-án született. Édesanyja: Oláhné Matyi
Ágnes, édesapja: Oláh
Béla.

A fehérgyarmati
Kaszás Zoltán 2014.
augusztus 30-án
született. Édesanyja:
Kiss Enikő, édesapja:
Kaszás Zoltán.
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Bodnár-Szőllősi József 2014. szeptember
1-jén született. Édesanyja: Szőllősi Anett,
édesapja: Bodnár
József.

Mindössze ennyit kérünk,
és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kelet-Magyarországban!
A fotókat a kelet@russmedia.hu e-mail címre vagy a szerkesztőség
címére (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6.) várjuk.
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