A vallási célból emelt épületek az építészet sajátos területét alkotják. Jelentős szerepet
játszanak Európa átfogó településfejlődésében. A múltban óriási szerepük volt a kulturális élet
területén, annak tárgyi és eszmei örökségében. A történelem során használatuk változott.
Viszonylag a közelmúltig az egyházközségi vallási és közösségi élet többfunkciós struktúrái
voltak. Amíg az egész közösség vallásos volt és az egyetlen vallást a kereszténység jelentette,
számos tevékenységnek a templomok és kápolnák adtak helyet. Csaknem állandóan
használatban lévő “élő struktúrák” voltak. A helyzet nem olyan régen változott meg ezen
épületek egy funkciós használatára, így sok feleslegessé vált templomépület használaton
kívülre került vagy a pusztulásnak maradt hátra. Ezen épületek használatának megfelelő
szélesítése a legfontosabb lépés ahhoz, hogy a felnövekvő generációk számára megőrizzük
azokat.
A HUSKROUA/1101-056 számú határon átnyúló projekt célja az épített egyházi örökség
értékeinek megőrzése, kulturális és turisztikai fejlesztése. Partneri együttműködés keretében
a Miskolci Apostoli Exarchátus, mint vezető partner, a Kárpátaljai Református Egyházkerület
és a Királyhelmeci Római Katolikus Plébánia közösen valósítják meg a projektet, melynek
célja az egyházi közös kulturális és épített örökség megőrzése és a térség vallási és egyház
közeli tevékenységeinek megerősítése. A fejlesztés ENPI támogatással valósul meg, a projekt
becsült összköltsége 394.034 euro.
Általában véve, a kulturális örökségvédelmi akciók nemcsak abban segítik a közösséget, hogy
megvédjék annak gazdaságilag értékes fizikai vagyonát, hanem megőrzik a hagyományt, a
történelmet, a környezetet, és bizonyos értelemben a folytonosságot és identitást is. Noha
korábban a kulturális örökség fogalmát a számba vett műemlékek, regisztrált régészeti
helyszínek, és a mozgatható tárgyi örökség jelentették, mára e fogalom kibővült, és így
magában foglalja még a történelmi várost, a népi épített örökséget, a kulturális tájképet és az
örökség még élő dimenzióit is, beleértve az emberi társadalmak és környezetük közötti fizikai
és lelki kapcsolódásokat. Az egyházakat és más szervezeteket, amelyek a kulturális források
őrzői (de nem részei az állami intézményi rendszereknek) egyre inkább buzdítják, hogy
kérjenek segítséget örökségeik felmérésében és megőrzésében, ha szükség van rá.
A projekt célja, hogy a kiválasztott három „élő” vallási épületet korábbi méltóságteljes
állapotába helyezzük vissza renoválásuk révén, és így emeljük építészeti, turisztikai és
örökségi értéküket, valamint segítsük az épületek tulajdonosait és használóit egy szélesebb
körű használat lehetőségével, a fejlesztett turisztikai sajátosságok révén. A tokaji beruházás
elsősorban a görögkatolikus templom szakrális épület szerkezeti megerősítésére és külső
felújítására irányul. Ezáltal a műemléki épület Tokaj város turisztikai attrakciójává és a
görögkatolikus egyházi hitélet méltó helyszínévé válik. A projekt keretein belül kerül sor még
a mezővári református templom (Ukrajna), a királyhelmeci római katolikus templom
(Szlovákia) felújítására. A projekt 18 hónap alatt valósul meg 2014 januárja és 2015 júniusa
között.
A projekt részét képezik olyan Vallásturisztikai Információs Pontok létrehozása Tokaj,
Mezővári és Királyhelmec településeken, melyek regionális vallásturisztikai interaktív
Információs Központokként szolgálnak majd. Ezen központok egyben kiállítótérként is
funkcionálnak a jövőben.
A projekt tevékenységek fő fókuszai:
- kulturális örökség védelme és bemutatása,

- egyházi kulturális örökségvédelmi kisokos kiadvány létrehozása, melyet a papok,
parókusok, lelkészek, mint szakmai kézikönyvet használhatják további restaurálási,
renoválási munkák előkészítésekor,
- a közös honlap alapú kulturális örökség leltárral, egy messzire mutató együttműködés
szilárd alapjainak megteremtése, mely hosszú távon a vallási kulturális örökség
bemutatását és az IKT alapú vallási örökség információs forrás fejlesztését teszi lehetővé.

