MEGHÍVÓ
Közösségüket és/vagy funkciójukat vesztett egyházi épületek veszélyeztetett öröksége
című szakmai délutánra
Dátum: 2019. május 24. (péntek)
Helyszín: Albertirsa, Zsinagóga (Művészetek háza 2730 Albertirsa, Hunyadi utca 7.)
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület XXIX. Közgyűléshez kapcsolódó szakmai
program témája: „Közösségüket és/vagy funkciójukat vesztett egyházi épületek veszélyeztetett
öröksége” több szempontból is időszerű. Egyrészt azért, mert az ICOMOS (mint nemzetközi
szakmai szervezet) nem rég alakította meg legújabb Nemzetközi Tudományos Szakbizottságát. A
„PRERICO: International Committee on Places of Religion and Ritual” az épített örökségnek éppen
ezzel a „műfajával”, az úgynevezett vallási és rituális örökség helyszíneivel foglalkozik. Másrészt –
az előzőtől nyilván nem teljesen függetlenül – Magyarországon is jelentkező kihívás a vallási örökség
folyamatos gondozásának, méltó használatának biztosítása. Számos jelentős műemléki értékű
egyházi épület vált vagy válik gazdátlanná, elsősorban az elöregedő, elnéptelenedő kis településeken.
Még ha szándék volna is, erő és forrás már nincs a gondozásra, fenntartásra. Mindez különböző
módon és mértékben érinti az egyes felekezeteket, amelyek ennek megfelelően eltérő módon
közelítik meg ezt a kérdést. A tanácskozás célja részben a helyzet értékelése, elemzése, az okok és
lehetséges fenntartható megoldások feltárása, előre mutató javaslatok megfogalmazása. Olyan
összetett, nem csupán örökségi, hanem jelentős mértékben társadalmi közösségi kérdésről van szó,
amely nem csak az egyházi épületek terén mutatkozik meg, de talán éppen ezen a területen lehet
esetleg más hasonló összefüggésekben is érvényes „modell” meghatározása – nem utolsó sorban
építve a műemlékek hordozta, az életminőség emelését, a közösségek rezilienciáját szolgáló
örökségi: fenntartható és fenntartó fejlesztési kapacitásra.
Levezető elnök: Nagy Gergely
13.00-13.20

Krähling János:
Csodálatos örökség keres gondoskodó közösséget: evangélikus templomok a
Dunántúlon

13:20-13.40: Vukov Konstantin:
Alvó örökség: görög-keleti templomok Magyarországon
13.40-14.00: Nagy József András:
A magyar vidéki örökség veszélybe került gyöngyszemei: falusi református
templomok Észak-Magyarországon
14.00-14.20: Klaniczay Péter:
Pest megyei zsinagógák sorskérdése
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14.20-14.40: Hajdu-Nagy Gergely:
Spirituális táj: „kis” építészeti alkotások tájkarakter alakító szerepe, megőrzésük
lehetőségei
14.40-15.00

Nagy Gergely Domonkos:
Pusztuló szakrális családi örökség

15.00-15.20: Vukoszávlyev Zorán:
Új gondolkodás? - Szakrális építészet a XX. században
15.20-15.40: Arnóth Ádám:
Kitekintés: egyházi épületek újrahasznosulása
15.40-16.00

Fejérdy Tamás:
Zárónyilatkozat elfogadása

16.00-16.10

Zárszó

16.10-17.10 Klaniczay Péter műemléki felügyelő vezetésével:
Albertirsa műemlékeinek helyszíni bemutatása
A szervezés érdekében kérjük részvételi szándékukat telefonon jelezzék a Titkárság
telefonszámán: 06 1 2254-966, vagy e-mailben: secretariat@icomos.hu
2019. május 22-ig

A program támogatói:
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