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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket az EGT Alap 
„Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása” 
címet viselő, HU07-es programja lezárása alkalmából ren-
dezett konferencián. Köszöntöm a donor program és projekt 
partnereket. A program megvalósítása során nyújtott szíves 
együttműködésükért ezúton is kifejezem köszönetemet.

A program a városi épített, és a vidéki kulturális, természe-
ti örökség megőrzését célozza, valamint azt, hogy működő 
kapcsolatok épülhessenek ki a  Magyarországon kulturális 
örökségvédelem területén tevékenykedő szervezetek és a do-
nor országokban – Norvégia, Izland, Liechtenstein – talál-
ható hasonló szervezetek között. A teljes keretösszeg 15 523 875,29 EUR/4 703 734 214 
forint volt.

Fontos célkitűzés a kulturális örökséghez való hozzáférés javítása, és a különböző területek 
gazdasági-társadalmi fejlettsége közötti különbségek csökkentése – a kulturális javakhoz 
történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása által. 
Magyarország épített kulturális öröksége nemzetközi összehasonlításban is rendkívül 
gazdag, elemei nemzeti és helyi identitásunk meghatározó részét képezik, egyaránt hozzá-
járulnak a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez.  

A projektek megvalósítása során kiemelt szempont volt a közösségek szemléletformálá-

sa, az örökség, mint lehetőség integrálása a  köztudatba, az örökségi elemek „élhető” 
hasznosítását hirdető pozitív üzenetek terjesztése, az ezekhez szükséges oktatások, kép-
zések (tanműhelyek, szakvezetések) integrálása a  projektekbe, és ezeken keresztül az 
örökségi helyszíneknek közösségformáló erőként való hasznosítása, a tehetséggondozás és 
a társadalmi felzárkózás elősegítése.

A fenti átfogó célokat két, az örökségmegőrzésre irányuló pályázati felhívás támogatta. 
A városi épített örökség megőrzésére irányuló felhívás alapvető célja volt a városi élet-
forma színtereiként szolgáló, leromlott állapotú, országos műemléki védelem alatt álló 
épített kulturális örökségi értékek és kapcsolódó táji környezetük hiteles és fenntartható 
megújítása, kulturális funkcióiknak megerősítésével és nagyközönség számára elérhetővé 
tételével, ezáltal enyhítve a társadalmi egyenlőtlenségeket.

Előszó A nyertes projektek 500 ezer és 1 millió eurós támogatásban részesülhettek. A  felhívás 
keretéből végül öt projekt került végrehajtásra. 

A vidéki kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló pályázati felhívás azokra 
az épített örökségi elemekre és azok táji környezetére koncentrált, amelyek a vidéki tár-
sadalom strukturáltságát és a hagyományos vidéki életmódot, gazdálkodást reprezentálják.  

A programrész kiemelten fókuszált a kulturális örökségvédelmi jelentőséggel is rendelkező 
védett természeti területekre és értékekre, beleértve a hagyományos életformához kötődő 
helyszíneket, tevékenységeket, mesterségeket, tárgyakat, amelyek hitelesen csak a  kul-
turális értéktényezőikkel együttesen őrizhetők meg és mutathatók be. 

A megfogalmazott célkitűzések összhangban vannak az Európai Táj Egyezményben, vala-
mint a 2012-2020 időszakra vonatkozó Nemzeti vidékstratégiában foglaltakkal. Ezek sze-
rint – többek között - közös érték az európai tájak minősége, sokfélesége és megőrzésük, 
fejlesztésük hozzájárul a  vidéki közösségek megerősítéséhez, a  vidéki népesség élet-
minőségének javításához és a foglalkoztatás növeléséhez is.
A nyertes projektek 200 ezer és 500 ezer eurós támogatásban részesülhettek. A  felhívás 
keretéből végül tizenegy projekt került végrehajtásra.

Szólni kell még a „Kortárs előadó-művészeti együttműködések” előmozdítására meghir-
detett pályázati felhívásról is, amely az előadó-művészet terén létrejövő együttműködések 
kialakítását, szakmai hálózatok építését kívánta elősegíteni, képzési programok, tanul-
mányutak, workshopok, szakmai platformok megvalósításán és támogatásán keresztül.

Ezen célok megvalósítására sor kerülhetett két- vagy többoldalú nemzetközi (mag-
yar-donor ország) együttműködésben szakmai programok megvalósítása mellett, egymás 
kultúrájának megismerése érdekében. A  projektek keretében donor országbeli partner 
bevonása preferált volt.

Az egyes projektek 25 ezer és 200 ezer euró közti támogatásban részesültek és tizenhat 
projekt megvalósítására került sor. 

Végezetül engedjék meg, hogy a  kulturális és a  művészeti sokszínűség előmozdítása 
területén a roma- és nem roma interkulturális párbeszéd elősegítésére irányuló pályázati 

felhívásról is ejtsek néhány szót. 

A felhívás alapvető célja volt a roma és nem-roma emberek, csoportok közötti interkul-
turális párbeszéd elősegítése, az előítéletek mérséklése, olyan innovatív, és/vagy alternatív 
kulturális termékek, és tevékenységek megvalósítása révén, melyek egyúttal erősítik a he-
lyi közösségek identitását és javítják a kultúrához való hozzáférést is.

Továbbá annak elősegítése, hogy működő kapcsolatok épülhessenek ki a Magyarországon 
kulturális és/vagy a romákat felzárkóztató területeken tevékenykedő szervezetek és a do-
nor országokban található hasonló szervezetek között. Ennek megfelelően a  pályázat 
keretében a donor partnerség szintén preferált volt.
Az egyes projektek 25 ezer és 200 ezer euró közötti támogatásban részesülhettek és tizen-
két projekt megvalósítására volt lehetőség
Magyarország Kormánya elkötelezett az épített örökség védelmében és megóvásában. 
A műemlékek védelme az Alaptörvény Hitvallása és P) cikk 1) bekezdése alapján min-
denki kötelessége. Vagyis a saját feladat- és hatáskörében mindenki köteles olyan maga-
tartást tanúsítani, ami a saját feladataihoz és lehetőségeihez képest a műemlékek megóvása 
irányába hat.
Programjaink megvalósítása során fontosnak tartjuk a  civil szervezetekkel való együtt-
működést, amelynek elsődleges célja, hogy közösen elősegítsük egy-egy adott örökség 
múltjának, fejlődésének, esztétikai értékeinek minél alaposabb megismerését, megőrzését. 
Céljaink megvalósítását ez a program is nagyban elősegítette. Köszönöm minden érintett 
fél együttműködését, munkáját. Bízom abban, hogy a  jövőre nézve hasznos tapasztala-
tokkal lettünk gazdagabbak. Kívánom, hogy a program mai záró rendezvénye, a konzu-
ltációk és a prezentációk szolgálják a jövőbeni további sikeres kooperációt. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Latorcai Csaba Társadalmi és Örökségvédelmi 
Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beru-
házásokért Felelős Helyettes Államtitkár 2017. 
november 29-én Mátraházán, a  program záróren-
dezvényén elhangzott köszöntő beszéde
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Dear conference participants, Ladies and Gentlemen!

I would like to welcome you to the Conservation and Revitalisation of Cultural and Nat-
ural Heritage conference held as the closing event of the HU07 programme of the EEA 
Fund. I would like to particularly welcome donors and project partners. I am thankful to 
them for their kind cooperation in programme implementation. I would like to also wel-
come Norway’s ambassador to Hungary, and the representatives of project owners and of 
institutions participating in project management and implementation.

The aim of the programme is the conservation of our urban built heritage and our rural 
cultural and natural heritage, and the creation of functional relationships between Hun-
garian cultural heritage conservation organisations and similar bodies in the donor coun-
tries of Norway, Iceland and Liechtenstein. The total budget was EUR 15,523,875.29 / 
HUF 4,703,734,214.

Improving access to cultural heritage was an important objective, as was the reduction of 
the territorial differences in economic and social development by promoting equal oppor-
tunity access to culture.

The built cultural heritage of Hungary is very rich, even compared to other countries, and 
its elements are central parts of our national and local identity. They also contribute to 
economic growth and job creation.

During the implementation of the projects, special attention was paid to shaping the atti-
tudes of local communities, encouraging people to view their heritage as an opportunity, 

promoting positive messages related to the “liveable” utilisation of heritage sites, integrat-
ing the necessary education and training (workshops, guided tours) into projects, and thus 
promoting the use of heritage sites as community-shaping features. Talent development 
and the promotion of social integration were also key goals.

These general objectives were supported by two calls for proposals aimed at heritage con-
servation. The main aim of the call on the conservation of urban built heritage was the au-
thentic and sustainable renovation of monuments under national protection, the strength-
ening of their cultural functions and increasing their accessibility to the general public, 
thus ameliorating social inequalities. The call covers built cultural assets in poor condition 
that are scenes of urban life, and it also extends to the area surrounding the building.

Supported projects received EUR 500,000 to EUR 1 million of funding. Five projects 
were carried out using funding from this call.

The call on the conservation of rural cultural and natural heritage focused on built heritage 
elements that demonstrate the structure of rural society and the traditional rural way of 
life, agriculture or animal husbandry, and it also covered the surroundings of the buildings.

This part of the programme was especially focused on protected natural areas and natural 
assets that also have a cultural heritage aspect, including sites, activities, professions and 
objects associated with a traditional way of life, which can only be conserved and experi-
enced in an authentic manner along with their cultural aspects.

The above objectives are in line with the European Landscape Convention and the 2012–

2020 Hungarian National Rural Strategy. These state – among other things – that the 
quality and diversity of European landscapes constitute a common resource, and that their 
protection and development contributes to strengthening rural communities, improving 
the quality of life of rural populations and increasing employment.
Supported projects received EUR 200,000 to EUR 500,000 of funding. Eleven projects 
were carried out using funding from this call.

I also need to mention the call for proposals on supporting Cooperation between contem-
porary performing artists, which was aimed at promoting cooperation and professional 
networking in the performing arts through implementing and supporting training pro-
grammes, study trips, workshops and professional platforms.

Implementation could take the form of bilateral or multilateral international cooperation 
between Hungary and donor countries, through the implementation of specialised events, 
with a view to getting to know each other’s culture. Project proposals involving the par-
ticipation of a partner from a donor country were preferred.

The support provided to projects varied between EUR 25,000 and EUR 200,000. 16 pro-
jects were implemented.

Finally, please allow me to also say a few words about the call for proposals on promoting 
Roma–non-Roma intercultural dialogue.

The main aim of this call was promoting dialogue between Roma and non-Roma per-
sons and groups and reducing prejudice through innovative and/or alternative cultural 
products and activities that also strengthen the identity of local communities and improve 
access to culture.

The call was also aimed at promoting the creation of vibrant relationships between Hun-
garian cultural and/or Roma integration organisations and similar organisations operating 
in the donor countries. Accordingly, partners from donor countries were preferred in this 
call as well.
The support provided to projects varied between EUR 25,000 and EUR 200,000. 12 pro-
jects were implemented.
The Government of Hungary is committed to protecting and conserving the country’s 

built heritage. As laid down in the Fundamental Law of Hungary in the Avowal of Na-
tional Faith and in Article P1, the protection of monuments is the duty of everyone. Thus, 
within their own sphere of responsibility, everyone is duty-bound to behave in a way that 
contributes to the protection of monument to the extent that they can.
In the course of the implementation of our programmes, we highly value cooperation 
with civil society organisations, with the primary objective of jointly contributing to the 
discovery of the past history, the development and aesthetic values of a piece of heritage, 
and contributing to its conservation.
This programme went a  long way towards achieving these objectives. I would like to 
thank all stakeholders for their cooperation and work. I hope that this experience will be 
useful to all of us in the future, and I hope that this closing event and today’s consultations 
and the presentations will contribute to further successful cooperation in the future. 
Thank you for your attention!

Prologue
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„Művészetek háza” az albertirsai zsinagóga 
helyreállítása

Klein Rudolf a  „polgárház” típusú zsinagógák közé so-
rolja az épületet. Külső megjelenésében egyszerű, két-
szintes lakóházra, vagy még inkább magtárra emlékeztet. 
Egyszerű téglalap alaprajza, arányos tömegű. Stíluskate-
góriák alapján klasszicizáló későbarokk zsinagógaként 
sorolható be. A belső tér alaprajza két részre oszlik. Az 
előtér mellett a régi téli imaterem és egy raktár találha-
tó. A másik téregység az egyterű, hosszúkás zsinagógai 
tér. A karzaton volt a nők térrésze, amelyet külön bejá-
raton keresztül lehet megközelíteni. Boltozott fedését öt 
boltmező alkotja. A csehsüveg boltozat kék alapon arany 
csillagos festése, és a hevederívek márvány utánzatú dí-
szítőfestése adják a belső tér karakterét.
A felújítást követően az 1190 m2-es ingatlan akár 120 
ember befogadására is alkalmas lett. További cél volt 
a felújítást követően, hogy a már meglévő intézmények-
kel, Művelődési Házzal, Faluházzal, Városi Könyvtár-
ral és a Sportcentrummal, esetleg környező települések 
kulturális intézményeivel összehangolják a  Művészetek 
Házának működését, közös programokat szervezzenek.

A projekt célja Albertirsa város több mint 200 éves zsinagógájának felújítása volt. A projekt két részből 
állt, elsőként a műemléképület helyreállítása volt a fő teendő, majd a kulturális eseményekhez szükséges 
átalakítás és berendezés vált szükségessé. 

HU07-0010-A1-2013

Projektgazda
Project Promoter

Albertirsa Város Önkormányzata
Local Government of Albertirsa 

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.06. – 2017.04.30. 
06/06/2016 – 30/04/2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

288 886 968 HUF
978 946,01 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

274 442 620 HUF
929 998,71 EUR

274 442 620 HUF
929 998,71 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

“House of arts” the restoration of the synagogue 
of albertirsa

Rudolf Klein classifies the building among the civic house 
type of synagogues. Its exterior is modest reminding of 
a two-storey residential building or rather granary. Its sim-
ple rectangular layout is of proportional mass. Stylistically 
it can be classified as a classicising late Baroque synagogue. 
The layout of the interior is divided into two parts. Next to 
the vestibule there is an old winter prayer hall and a stor-
age room. The other unit is the oblong sanctuary of the 
synagogue. The prayer room for the women, the women 
gallery can be accessed through a  separate entrance. The 
vaulted roof is divided into five compartments. The interior 
is characterised by golden stars painted on the blue of the 
Bohemian vault and the marble-like decorative paint of the 
transverse arches.
After the renovation, the property of 1190 m2 became suit-
able for accommodating even 120 persons. Following the 
renovation works, another goal was to harmonize the op-
eration of the House of Arts with the existing institutions 
such as the Cultural Centre, Faluház (village collection), 
the local library and the sports centre, as well as to organise 
joint programmes.

The purpose of the project was the renovation of the more than 200 year-old-synagogue of Albertirsa. 
The project was split into two parts. The first and core task was the renovation of the historic monument, 
then the need for altering and equipping it to meet the requirements of cultural events arose.
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A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása a műemlék 
megőrzése és kulturális-közösségi térként való fenntartható 
hasznosítása érdekében 

Buda második lóvasútja 1868. június 30-án indult el első 
útjára a Lánchíd budai hídfője és a Zugliget között. A zug-
ligeti végállomáson először egy faszerkezetű várópavilon 
fogadta az utasokat, majd ennek helyén az 1885-ös Buda-
pesti Országos Kiállítás alkalmából, a megnövekedő turis-
taforgalomra felkészülve, egy nagyobb, tartósabb, téglából 

és fából készült várócsarnokot és indóházat alakítottak ki. 
A Kauser József (1848-1919) tervezte épület szépségét legin-
kább az a gazdag faoromzatos nyeregtető és favázas tornác 
adja, ami az alpesi, XIX. század eleji nyaralókra és fürdők-
re volt jellemző. A  lóvasút pályáját 1896-ban villamosítot-
ták, 1903-ban pedig elkészült az új villamos-végállomás az 

egykori Fácán vendéglő 
alatti szurdokban. A régi 
lóvasút-végállomás épü-
lete egyszerű megálló-
hellyé vált, 1977-ben 
pedig, a  Moszkva tér és 
a  Zugliget között köz-
lekedő 58-as járat meg-
szüntetésével, végleg 
elvesztette kapcsolatát 
a villamossal.
Az eredeti funkcióját el-
vesztő épületben először 
posta, távirda és telefon-
hivatal kapott helyet, az 
1920-as évek elején a  fe-

lülről fedett, de oldalról nyitott, faoszlopos peron befalazá-
sával pedig kétszintes bérházat alakítottak ki a villamosnál 
dolgozók számára. 
Az épület felújítása során elbontásra került a  középső rész 
utólagos beépítése, így az egykori nyitott várócsarnok - amit 
oldalról csak üvegfal határol - ismét eredeti szépségében lát-
ható. Az épület a föld alatt, a pinceszinten bővült, valamint 
a  hegyoldalba süllyesztve egy új, többfunkciós épületrész 
jött létre. Az épületegyüttes gépészetét a környezettudatos-
ság és fenntarthatóság elveit szem előtt tartva tervezték meg, 
ennek szellemében a hűtésről és a fűtésről egy talajszondás, 
hőszivattyús rendszer gondoskodik. A megújult műemlék 
épületben a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény kiállítá-
sai láthatóak majd, valamint múzeumpedagógiai foglalko-
zásoknak, a raktáraknak és irodáknak, továbbá a Normafa 
alsó kapujaként információs pontnak és egy vendéglátó-
helynek is helyet biztosítottak. Az épület mögött kialakí-
tott új, modern épületszárnyat egyebek mellett multimédiás 
oktatóteremként, tudományos kutatóhelyként, filmvetítések 
és kisebb konferenciák helyszíneként lehet majd használni.

A projekt elsődleges célja az volt, hogy az egykori Lóvasút végállomás épülete megújuljon és 
új funkciókkal, valamint tartalommal gazdagodjon. Az épület otthonául szolgál a  Hegyvidéki 
Helytörténeti Gyűjteménynek, valamint rendezvényközpontként és vendéglátó ipari 
létesítményként is működik majd. Így megvalósulhatott az a  régi elképzelés, hogy az 1885-ben 
épült végállomás megszabaduljon az évtizedek alatt hozzáépített toldalékoktól, és eredeti 
állapotában várhassa a látogatókat. 

HU07-0015-A1-2013

Projektgazda
Project Promoter

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Local Government of District 12, Hegyvidék of Budapest

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint 
Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for 
Cultural Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02. – 2017.04.30.
02/05/2016 – 30/04/2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria
[Local History Collection and Gallery of Hegyvidék]

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner INTBAU Scandinavia

Összköltség 
Total cost (EUR)

367 260 642 HUF
1 244 529,45 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

295 099 803 HUF
314 815 822 EUR

295 099 803 HUF
314 815 822 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Restoration of the horse-drawn tram terminal building in zugliget to 
preserve the built heritage and to utilize it as a sustainable cultural and 
community space

The second horse-drawn tram of Buda took its first tour be-
tween the Buda abutment of the Chain Bridge and Zugliget 
on 30 June 1868. Initially, a wooden pavilion awaited the 
passengers at the Zugliget terminal, then, at the occasion of 
the National Exhibition of Budapest in 1885, it was replaced 
with a  larger, more lasting waiting hall and station build-
ing made of brick and wood in anticipation of an increased 
number of tourists. The beauty of the building designed 
by József Kauser (1848–1919) is given mainly by its pitched 
roof with a  rich wooden gable pediment and wooden ve-
randa that were characteristic of the alpine holiday homes 
and baths at the beginning of the 19th century. In 1896, 
horses were replaced by electric traction and in 1903, the 
new tram terminal was completed in the glen underneath 
the former Fácán Restaurant. The building at the old horse-
drawn tram terminal became a simple station and in 1977, 
it lost its relation to trams for good when tram line 58 be-
tween Moszkva Square and Zugliget was abandoned.
The building that lost is original function gave place to 
a post, telegraph and telephone office first and then, at the 
beginning of the 1920s, it was transformed by walling up 
the covered platform supported by wooden columns and 

open on the sides into a two-storey block of flats for people 
working for the tramway company.
During the renovation works, the part in the centre added 
to the building posteriorly was removed thus allowing for 
the old open waiting hall, enclosed only by a glass wall on 
the side, to shine its original beauty. The building was ex-
tended underground on the basement level and a new mul-
tifunctional part of building was built on the hillside. The 
HVAC system of the building complex was designed by 
keeping in mind the principles of environmental protection 
and sustainability, therefore, cooling and heating is provid-
ed by a heat pump system with soil probe. The renovated 
historic building will showcase the exhibitions of the Local 
History Collection of Hegyvidék and will provide space 
for museum education activities, warehouses and offices, as 
well as for an information point and a  restaurant serving 
as the lower gate of Normafa. The new and modern wing 
erected behind the building can be used, among others, as 
a multimedia training room or a place for scientific research 
or for the purposes of projections of films and conferences.

The primary objective of the project was to renew the terminal building of the old horse-drawn tram 
and to add new functions and content to it. The building is host to the Collection of Local History 
of Hegyvidék and will also serve as an event centre and a catering facility. This way, the old idea of 
removing the attachments added for decades to the terminal built in 1885 and recovering it into its 
original form could be realised.
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Örökségszálló – a Türr István Múzeum látványtára 

A korszerű energetikai, környezetbarát elvárásoknak 
is megfelelő felújítás és funkcióváltó átalakítás célja az 
volt, hogy a  nagy múltú és városképileg meghatározó 
műemléképület minél nagyobb része megnyitható és 
használatra ösztönző legyen a  nagyközönség számá-
ra. A  fejlesztés eredményeként, a megnyitást követően 
a  látogatók által bejárható beltér megduplázódott, 600 
m2 felülettel és korszerű informatikai szolgáltatással 
gazdagodott. Ezzel egy időben közel 700 újabb tárgy 
vált kiállításképessé, amelyek új szolgáltatásként kutatók 
és tanárok számára nyújtanak korszerű kutatási lehető-
séget. A Projektgazda és Partnerei kidolgoztak 11 féle 
foglalkoztató programot, oktatási segédanyagot a 3-23 
éves korosztály számára, amelyben alapvető szerepet ját-
szik a  tehetséggondozás és a  társadalmi felzárkóztatás, 
ugyanakkor hűen tükrözi azt a különösen gazdag kul-
turális sokszínűséget, ami a városnak nemcsak a múltját, 
de a  jelenét is jellemzi. A  projekt megvalósulásával az 

„Örökségszálló” - a 79 éves közgyűjtemény mintegy 100 
000 darabos műtárgyállományának közel 60%-a vált 
bemutathatóvá, a korábbi 20% helyett. 

A bajai Türr István Múzeum a  projekt keretében felújította és átalakította a  soknemzetiségű 
népességgel és sokszínű kultúrával büszkélkedő város központjában, a Deák Ferenc u. 1. szám alatt 
található, országos műemléki védettség alatt álló ház belső terének egy részét. 

HU07-0019-A1-2013 

Projektgazda
Project Promoter

Türr István Múzeum
Türr István Museum

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30.
01/05/2016 – 30/04/2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Bajai Cigány Önkormányzat / Roma Self-government of Baja
Bajai Horvát Önkormányzat / Croatian Self-government of Baja
Bajai Német Önkormányzat / German Self-government of Baja
Bajai Szerb Önkormányzat / Serbian Self-government of Baja

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

195 384 356 HUF
662 095,41 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

185 615 174 HUF
628 990,76 EUR

Örökségszálló – A treasury of heritage of Türr 
István Museum

The purpose of the renovation and functional change, satis-
fying also the modern expectations of energy and environ-
mental protection, was to be able to open the largest possible 
part of the well-established historical buidling shaping also 
the townscape to the general public and to promote its use 
in the community. As a result of the development, after the 
opening ceremony, the interior space accessible to the visi-
tors doubled, an area of 600 m2 was added to it and modern 
information technology services are also provided. In the 
meantime, another 700 objects were also added to the exhi-
bition offering modern research opportunities to research-
ers and teachers as a new service. The Project Promoter and 
the Partners have elaborated eleven different types of activ-
ities and educational aids to people of 3 to 23 years of age 
whereby the development of new talent and social cohesion 
play a key role, while it also clearly reflects the extremely 
rich cultural diversity that characterises not only the past 
but also the present of the town. Through the implementa-
tion of the project, nearly 60% of the 100,000 art objects of 
the 79-year-old public collection of Örökségszálló became 
exhibitable instead of the former 20%.

Within the framework of this project, Türr István Museum in Baja renovated and transformed 
certain internal parts of the building under national heritage protection located in the heart 
of the culturally diverse and multinational town, at Deák Ferenc Street 1. 

185 615 174 HUF
628 990,76 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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Szentes szecessziós ház kialakítása az egykori Petőfi Szálló 
műemléképület megújításával, fenntartható kulturális-közösségi 
funkciók létrehozásával

Az épület tervezőjének, Komor Marcellnek a szentesi Petőfi Szálló az első jelentős munkái 
közül való. Lechner Ödön tanítványaként és követőjeként épülete magán viseli a „lechne-
ri-iskola” minden jellegzetes jegyét: a  történelmi stílusoktól független, sajátos tér- és tö-
megképzést, a népi építészet formaelemeinek alapján álló architektúrát, az új építőanyagok 
(kerámia, nyerstégla, kovácsoltvas) használatát. 

1909 áprilisában a színházat Tóth József (1823-1870) színészről, a Nemzeti Színház második 
nemzedékének legjelentősebb realista jellemábrázolójáról, Szentes jeles szülöttéről nevezték 
el. Egykor a szállodai rész halljában állt a névadó, Petőfi Sándor mellszobra, amelyet Bazsik 
Antal bérlő készíttetett 1925-ben (Koncz Antal alkotása). A Petőfi Szálló 1949-ben Szentesi 
Vendéglátó Községi Vállalat néven folytatta működését. Az 1990-es évek elején eladták, és 
a szálloda bezárt.
Szentes Város Önkormányzata projektpartnerével, a  szentesi Koszta József Múzeummal 
együttműködve valósította meg a projektjét.
Kitűzött célok közt szerepelt a  Szentesi Szecessziós Ház kulturális, művészeti, valamint 
a kávéházi multikulturális funkciók megvalósításának biztosítása.  
Fő kialakított funkciók: előtér, szecessziós közéleti, irodalmi kávéház, kamaraterem, inter-
aktív galéria, mozgás- és koncertterem. A saroképület utcai homlokzatainak felújítására is 
sor került, az örökségvédelmi szempontok és előírások figyelembevételével. A Szecessziós 
Ház lehetőséget biztosít a helyi és környékbeli művészeknek alkotásaik bemutatására, ott-
hont ad irodalmi, zenei és egyéb rendezvényeknek. A projekt számos helyi civil szerveződés, 
egyesület, baráti kör, intézmény működésének feltételeit javítja működésükhöz megfele-
lő helyszín biztosításával, emellett a város turisztikai kínálatát is bővíti. Az akadálymentes 
közösségi tér kialakításával jelentősen javult a  hátrányos helyzetű csoportok (elsősorban 
a mozgássérültek) kulturális javakhoz történő hozzáférhetősége. Az épület további részei 
későbbi beruházásokkal újulhatnak meg.

Az egykori Petőfi Szálló kivitelezése 1897. július 24-én kezdődött meg. Az első ütem zárkövének ünnepélyes elhelyezésére és az épület névadására 1898. 
október 22-én került sor. A második ütemben a Petőfi utcai (volt Úri utcai) szárny építése történt. Az impozáns saroképület Kossuth utcai szárnyának 
földszintjén a kávéház, sörcsarnok, étterem és korcsma, az emeleten a vendéglős lakása és 33 vendégszoba kapott helyet. A Petőfi utcai szárny emeletén 
3 bérlakás és különböző egyleti helyiségek, a földszinten 5 üzlet, az udvari szárnyban pedig a színház került elhelyezésre. Az épület teljes alapterülete 
4774 m2. Ez volt a város első villanyvilágítású és légfűtéses központi fűtésű épülete.

HU07-0028-A1-2013

Projektgazda
Project Promoter

Szentes Város Önkormányzata
Local Government of Szentes

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, 
valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for 
Cultural Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30. 
01/05/2016 – 30/04/2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Koszta József Múzeum 
Koszta József Museum

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

357 484 917 HUF
1 211 402,63 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

292 585 671 HUF
991 479,74 EUR

Establishing an art nouveau building through the reconstrctruction 
of the former Hotel Petőfi in Szentes and the creation of sustainable 
cultural and community functions

Hotel Petőfi in Szentes is one of the first significant works of the designer of the building, 
Marcell Komor, a student and follower of Ödön Lechner. The typical characteristics of the 

“Lechner school” can clearly be detected on his building: unique space and mass creation in-
dependent of the historic styles, an architecture relying on the shape elements of folk archi-
tecture and a use of new building materials such as ceramics, raw brick and wrought iron.
In April 1909, the theatre was named after the actor József Tóth (1823-1870) who was born 
in Szentes and is known as the most remarkable realistic role player of the second generation 
of the National Theatre. Once, the bust of Sándor Petőfi, eponym of the hotel, ordered in 
1925 by Antal Bazsik, a tenant and created by Antal Koncz, stood in the hotel lobby. From 
1949, Hotel Petőfi continued to operate under the name Szentesi Vendéglátó Községi Vál-
lalat (Municipal Company of Catering in Szentes). Early in the 1990s, the hotel was sold 
and then closed.
The Municipality of Szentes implemented its project in cooperation with its project partner, 
Koszta József Museum.
Among others, the objectives set were for the Art Nouveau Building in Szentes to 
serve the functions of culture, arts and a multicultural café.
The main functions created are: a hall, a public art nouveau literary café, an event 
room, an interactive gallery, a sports room and a concert hall. The street frontage 
of the corner building was also renovated taking into consideration heritage pro-
tection aspects and requirements. The Art Nouveau Building offers the possibility 
for local artists and artists living in the neighbourhood to exhibit their works and it 
also accommodates literary, musical and other events. The project has improved the 

conditions for the functioning of numerous civil organisations, associations, fel-
lowships through providing an ideal venue. Moreover, it adds to the tourist services 
of the town. The creation of an unobstructed community space has significantly 
improved the accessibility of cultural programmes by disadvantaged groups (par-
ticularly by people with disabilities). Other parts of the building can be renewed 
through future investments.

The construction works of the former Hotel Petőfi began on 24 July 1897. The ceremony for placing the keystone of the first phase and naming the building took 
place on 22 October 1898. In the second phase, the wing on Petőfi Street (formerly Úri Street) was constructed. The ground floor of the Kossuth Street-wing of the 
stately corner building accommodated a café, an ale house, a restaurant and a pub, while the first floor gave place to the restaurateur’s flat and 33 guest rooms. On 
the first floor of the Petőfi Street-wing, three tenement flats and various society rooms, on the first floor 5 stores and in the courtyard wing a theatre was located. 
The total floor area of the building is 4774 m2. This was the first building in the town to have electricity and central air heating installed.

292 585 671 HUF
991 479,74 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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184 519 936 HUF
625 279,35 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

A zsidóság és a csúcstechnika Einsteintől 
napjainkig 

A műemlék épület alapja a középkori Füred falu templo-
ma volt, amelyet Szent Margit tiszteletére építettek. A ré-
gészeti kutatások szerint a mai falakon belül egy kisebb, 
késő gótikus templom támpillérekkel megerősített falai 
álltak, - a reformátusok e fölé építették a nagyobb temp-
lomot. A ma is látható csehsüveg boltozata ekkor készült. 
1855-ben a  reformátusok az addigra már üresen álló 
épületet eladták a  füredi zsidó hitközségnek, a  hagyo-
mány szerint azért, hogy az osztrák hatóságok ne tudják 
raktárként használni. Egészen 1944-ig működött zsi-
nagógaként, sorsa a  második világháború utáni vidéki 
zsinagógákéval osztozott: miután megszűnt a  fenntar-
tó közösség, a  templomot eladták. A  benne őrzött tóra 
tekercseket elvitték, ezzel végleg megszűnt szakrális 
funkciója. Az 50-es, 60-as években hajógyári raktárként, 
garázsként használták, durván átalakították. 1991-ben 
magánkézbe került, étteremként működött, az elmúlt 
években azonban magára hagyatva, üresen állt.
A tárlat állandó részében helyet kaptak a  zsidó szárma-
zásúnak tekintett Nobel-díjas tudósok és a ma már nem 
élő, de munkásságukkal a mai életet meghatározó tudó-
sok egyaránt. Az interaktív kiállítás a  korai gyerekkor-
tól az idős korig minden korosztálynak élményt nyújt, 

nem csak az interaktív kellékek révén, hanem a kreatív 
makett, rajzoló- és játéksarkon (múzeumpedagógiai sa-
rok) keresztül az élethosszig tartó tanulást segítő eszkö-
zökig. Az interaktív felületek sikeresen közelebb hozzák 
a bemutatandó anyagot, a hangpontok segítségével a ma-
gyarul, németül, angolul és héberül beszélő közönség-
hez is közvetlenül tudnak 
szólni, a  „lapozógép” pe-
dig virtuálisan lapozhatóvá 
teszi a  dokumentumokat, 
könyveket. A  felső szintre 
a  Projektgazda tematikus 
kiállítóteret tervezett, ahol 
a  zsidóság tudományos és 
technikai kultúráját mutat-
ják majd be, interaktív tech-
nikákkal. Az alsó (pince) 
térben egy iskolai osztályt 
(30 főt) befogadó többcélú 
múzeumpedagógiai helyi-
séget alakítanak ki, amely 
kiállítás tartalmával össze-
függő kreatív játékok, vetí-

tések helyéül szolgál. A kulturális funkció lehetővé teszi 
a tér alkalmanként istentiszteleti célokra való használatát 
is. A kiállítás mindenki előtt nyitva áll, és jól illeszkedik 
Balatonfüred kulturális sokszínűségéhez.

A Balatonfüred Bajcsy-Zsilinszky u. 32. szám alatt található Zsinagóga megújításával egy állandó 
és időszaki kiállítás létrehozására nyílt lehetőség, valamint arra, hogy az épület visszakapja 
szakrális funkcióját. 

HU07-0037-A1-2013

Projektgazda
Project Promoter

Balatonfüred Város Önkormányzata 
Local Government of Balatonfüred

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, 
valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for 
Cultural Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02. – 2017.04.30. 
05/05/2016 – 30/04/2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner Det Mosaiske Trossamfunn

Összköltség 
Total cost (EUR)

223 870 644 HUF
758 626,38 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

184 519 936 HUF
625 279,35 EUR

Judaism and high technology from Einstein
to today 

The foundation of the historic building was the church of 
the medieval Füred village built in honour of Saint Margaret. 
Archaeological excavations revealed that the walls reinforced 
with buttresses of a late gothic church stood within the walls 
of today’s building; the larger church was built on top of it 
by the Calvinists. The still existing Bohemian vault was also 
built at that time. 
In 1855, the Calvinists sold the already emptied building to 
the Jewish community of Füred in order to avoid that the 
Austrian authorities use it as a warehouse according to the 
traditional narrative. It functioned as a synagogue until 1944 
and following World War II it shared the fate of other syn-
agogues in the countryside: as there was no community to 
maintain the building, it was sold. The Torah scrolls kept 
in the synagogue were removed ending with this the sacral 
function of the building. In the 1950s-60s, it was brutally 
transformed and used as a  shipyard warehouse and garage. 
In 1991, it was bought by a private investor and functioned 
as a restaurant but in the past years it was empty and deserted.
The permanent exhibition is dedicated to Nobel Prize win-
ner scientists considered to have Jewish origins and scientist 
who have deceased but still have an impact on our everyday 
lives through their works. The interactive exhibition en-

tertains people of all ages not only through the interactive 
means but also through its corner for creative scale model 
making, drawing and playing (museum educational corner) 
and the means aiding lifelong learning. The interactive sur-
faces create a direct link with the objects exhibited, at the 
audio points Hungarian, German, English and Hebrew 
speaking visitors can listen to the audio guide and with the 
help of the interactive screen they can drip into the books 
and documents. The Project Promoter planned a  thematic 
exhibition space on the upper storey where the scientific and 
technical culture of Judaism will be displayed with the help 
of interactive techniques. In the basement, a museum educa-
tional room suitable for accommodating a school class (of 30 
children) will be created, which will serve as a place to play 
creative games and project films associated with the contents 
of the exhibition. The cultural function will also allow for 
the space to be used for occasional religious services. The 
exhibition is open to everyone and well suits the cultural di-
versity of Balatonfüred.

The refurbishment of the Synagogue at 32 Bajcsy-Zsilinszky Street, Balatonfüred allowed for the 
possibility for opening a  permanent and a  temporary exhibition and for reinstating the sacral 
function of the building.
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HU07-0045-A2-2013

A dunaföldvári tájház megmentése 

A projekt megvalósítása során Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata helyreállította a helyi védelem alatt álló, és 
teljesen leromlott fizikai állapota miatt használaton kívü-
li Attila utca 19. sz. alatti XIX. sz.-i építésű parasztházat; 
restauráltatja és megtisztítja berendezési és használati tár-
gyait, hogy a ház helytörténeti és néprajzi kiállítóhelyként, 
tájházként funkcionáljon. Emellett felújításra és bővítésre 
került a melléképület, mely foglalkoztatóvá alakult át.

A projekt célja az volt, hogy Dunaföldvár hagyományos vidéki életmódhoz, 
a  természetközeli területhasználathoz kapcsolódó épített örökségi eleme és 
a hozzá szervesen kapcsolódó környezete fenntartható módon megőrizhető és 
élményszerűen bemutatható legyen.

Projektgazda
Project Promoter

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Local Government of Dunaföldvár

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.09. – 2017.04.30.
09/05/2016 – 30/04/2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár / Cultural Centre and Library, Dunaföldvár
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat / Self-government of the Roma Nationality in 
Dunaföldvár

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

64 824 042 HUF
219 668,05 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

61 584 000 HUF
208 688,58 EUR

61 584 000 HUF
208 688,58 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Saving the folk house of Dunaföldvár

The objective of the project was to safeguard and present as an experience 
and in a  sustainable way the built cultural heritage and its close vicinity 
associated with the traditional rural way of living and semi-natural utilization 
of areas in Dunaföldvár.

During the implementation of the project, the Local Gov-
ernment of Dunaföldvár reconstructed the farmhouse un-
der local heritage protection and physically in a very poor 
condition at Attila Street 19, built in the 19th century; it 
has had the furniture and the articles of personal use re-
stored and cleaned so that the building could function as 
folk house, i.e. an exhibition centre of local history and eth-
nography. Moreover, the annexe was also refurbished and 
extended and will be used as a room for creative activities.
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HU07-0046-A2-2013

„Kincsem istálló és udvarház” felújítása, 
közösségi térré való kialakítása

A nagyszabású beruházásnak köszönhetően egy kulturá-
lis és közösségi funkciókat nyújtó komplexum jött létre, 
amely egyike lehet a  térség turisztikai vonzerejét meg-
alapozó létesítményeknek.
A Kincsem kultuszhoz köthető, az istállót is bemutató 
kiállítás, a patkolókovács és bőrös mesterséget bemutató 
műhelyek is létesültek a felújított istállóépületeiben és te-
rületén. Annak idején az északi szárnyban helyezkedett el 
Kincsem lakhelye. Az épületnek ezen a részén alakították 
ki a korhűen rekonstruált lóbokszot, és itt rendezték be 

a csodakanca pályafutását bemutató emlékhelyet is. Ezen 
kívül a kerékpáros turizmust kiszolgáló bringapont és ke-
rékpártároló – az épület mellett halad el a Budapest-Szob 
kerékpárút – egy kávézó, fagylaltozó és egy helytörténe-
ti kiállítás kapott állandó teret az épületegyüttesben. Az 
ingatlan felújítása során rekonstruálták az eredeti hom-
lokzatot, valamint kialakítottak egy előadásokra, vetíté-
sekre, zenei és táncprogramokra alkalmas, multifunkcio-
nális teret is. A látogatókat két, akadálymentes vizesblokk 
szolgálja, a nagy, négyszögletes udvaron pedig szabadtéri 

színpadot emeltek és térbútorokat helyeztek el. A projekt 
eredményeképp a mintegy 250 éves épület mára megfe-
lel a  jelenkor elvárásainak, az egykori versenyistálló al-
kalmassá vált a legkülönbözőbb közösségi rendezvények 
befogadására. 
A méltó módon megújult épület így ismét a magyar lo-
vas kultúra fontos emlékhelyévé és a helyi közösségi élet 
színterévé vált.

Közösségi, kulturális térként éled újjá Gödön a  legendás magyar versenyló, Kincsem egykori 
istállója. A Budapest–Vác vasútvonal elkészültét megelőzően az épületben lóváltó állomás és csárda 
működött, amely a XIX. század második felében már istállóként szolgált és pályafutása legszebb 
éveiben adhatott otthont a világhírű csodakancának.

141 451 492 HUF
479 334,10 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Reconstruction of „kincsem stable and mansion” and its 
transformation into a community space

Thanks to this large-scale investment, a complex offering 
cultural and community functions was created that may 
even become another facility in the region to attract tour-
ists.
The exhibition, also showcasing the stable, is linked to the 
Kincsem cult. Workshops presenting the work of black-
smiths and leather smiths were also created inside and on 
the area of the renovated stable buildings. Back at that time, 
Kincsem’s quarters were situated in the northern wing of 
the building and this is where the stall was reconstructed to 
the form it was during that period and an exhibition cen-
tre presenting the miraculous mare’s career is also situated 
here. In addition to this, the building complex also accom-
modates a bicycle point and bicycle stands serving bicycle 
tourism (the Budapest–Szob bicycle path runs next to the 
building), a  café, an ice-cream parlour and a  permanent 
exhibition presenting local history. During the reconstruc-
tion of the property, the original frontage was renovated 
and a multifunctional space suitable for performances, mu-
sical and dance programs was also created. Wheelchair ac-
cessible lavatories were set up for the visitors and the large 
rectangular courtyard was paved and an open-air stage was 

erected. As a result of the project, the nearly 250-year-old 
building satisfies modern expectations and the old stable 
was made suitable for staging various community events. 

Thus, the duly renovated building became an important 
memorial place of Hungarian equestrian culture and a val-
uable space for local community life.

The former stable of the legendary Hungarian racehorse, Kincsem in Göd will be revived as a community and cultural space. Before the completion of the 
Budapest–Vác railway line, the building functioned as a horse changing station and a wayside inn that was turned into a stable in the second half of the 19th 
century and was home to the world-famous miraculous mare during the horse’s best years.

Projektgazda
Project Promoter

Göd Város Önkormányzata
Local Government of Göd

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.02. – 2017.04.30.
02/05/2016 – 30/04/2017

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

JAMH, Gödi Civil Tanács (civil organisation)
Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület, (town development association)
Berty László Méhészete, (apiary)
Hegedűs Erzsébet
Búzaszem Alapítvány (foundation)

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

151 806 448 HUF
514 423,75 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

141 451 492 HUF
479 334,10 EUR
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HU07-0049-A2-2013

Vidéki építészeti örökség megújítása a máriapócsi 
közösségi élet megerősítése érdekében

A fejlesztéssel érintett helyi védelem alatt álló örökségi 
ingatlan a  hajdan volt Gergelyffy uradalmi ház. A  kö-
zösségi-civil funkció kiépítését célzó fejlesztés része egy 
45 fő befogadó kapacitású 43 m2-es előadóterem, amely 
előadások, workshopok, tréningek, vagy kisebb közössé-
gi események szervezési helyszíneként szolgál, valamint 2 
civil iroda kialakítása. A rekonstrukció keretében kialakí-
tott közösségi terek az aktív helyi civil szerveződések ki-
szolgálására, befogadására jöttek létre. A hagyományőrző 
funkció részeként az épületben egy 26 m2-es interaktív 
kiállítóteret, egy irodát és egy raktárt alakítottak ki.
A projekt során kialakítandó kültéri funkciók közül az 
egyik funkció a  fa tartószerkezetes filagóriával fedett, 
hagyományos tájjellegű ételek elkészítésére alkalmas his-
torizáló kemence, amelyet helyi hagyományőrző gaszt-
ronómiai események és kisebb kültéri közösségi napok 
szervezése céljából alakítottak. A projekt keretében meg-
valósult az uradalmi ház elhanyagolt hátsó kertjének kör-
nyezetrendezése is parkosítással, amely során őshonos he-
lyi fa- és növényfajták (nemes nyár, tölgy, éger, nyír, kőris, 
szíl, borzas imola, stb.) rendezett telepítése.  

A projekt során tartalomfejlesztési tevékenységek kereté-
ben a város tárgyiasult és nem tárgyiasult szellemi-kultu-
rális értékeinek inventarizációjára, digitalizálására és köz-
zétételére került sor: költészet, szóbeli és írott történetek; 
táplálkozás, táji ételek, receptek; mesterségek, kézmű- és 
kisipar; előadóművészetek; zene, hangszerek, tánc.
A projekt keretében kialakítandó kiállítótérben interaktív 
táblák kerültek elhelyezésre, valamint interaktív honlap 
kialakítása is megvalósult. A  gyűjtőmunka eredménye-
képpen létrejött az a  digitális értéktár, amely minden 
érdeklődő számára hozzáférhetővé tette Máriapócs kul-
turális értékeit a  http://gergelyffy-kuria.hu/ weboldalon. 
Nagy sikernek örvend a nagyközönség számára megmen-
tett, és az állandó kiállításon látható faragott lovas hintó is.

A projekt célja, hogy összegyűjtsék, és minden érdeklődő számára hozzáférhető módon közzétegyék 
Máriapócs Város tárgyiasult és szellemi kulturális értékeit. A  projekt megálmodói fontosnak 
érezték továbbá egy olyan közösségi színtér létrehozását, mely a kor követelményeinek megfelelő 
infrastrukturális háttérrel a  jövőben civil szervezeteik működési helyszínéül szolgál és a  város 
kulturális bázisaként közösségi programok megrendezésére ad lehetőséget.

92 311 427 HUF
312 814,05 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Színes közösségi 
élet, megőrzött 
kulturális értékek

Revitalizing rural architectural heritage in order 
to enliven community life in Máriapócs

The building affected by the project is the locally listed 
Gergelyffy manor house. The part of the project aimed at 
establishing a  community/NGO space is the creation of 
a 43 m2 meeting hall with space for 45 people, designed 
to host lectures, workshops, training sessions and smaller 
community events, as well as the creation of 2 offices for 
NGOs. The community spaces created as part of the pro-
ject are designed to serve active local NGOs. The conser-
vation of local traditions is served by a 26 m2 interactive 
exhibition space, an office and a storeroom.
The outdoor elements of the project include an oven of 
traditional appearance, covered by a  wood-framed pavil-
ion, designed for making traditional dishes at local tradi-
tional gastronomic events and other smaller outdoor com-
munity events. The project also included the renewal of 
the neglected back yard of the manor house, including the 
organised planting of indigenous trees and other plants 
(poplar, oak, alder, birch, ash, elm, Centaurea indurata etc.). 
The content development activities in the project included 
compiling, digitizing and publishing an inventory of the 
physical and non-physical intellectual and cultural values of 
the city: poetry, oral and written stories; gastronomy, local 
dishes, recipes; traditional professions, crafts and small in-

dustry; performing arts, music, musical instruments, dance.
Interactive signs were placed in the exhibition space set 
up as part of the project, and an interactive website was 
also created. As a result of the collection efforts, a digital 
resource was compiled that makes the cultural values of 

Máriapócs available to all those with an interest in the top-
ic (http://gergelyffy-kuria.hu). The carved wood horse-
drawn carriage, saved from decay and put on permanent 
display, is also very popular.

The aim of the project is to collect the cultural assets of Máriapócs – both physical and intellectual – and put them on display so that anyone who is 
interested can see them. The project’s creators also wished to establish a community space offering up-to-date infrastructure that can house NGOs and 
host community events in the future, serving as one of the city’s cultural hubs.

Projektgazda
Project Promoter

Máriapócs Város Önkormányzata
Local Government of Máriapócs

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.07.25. – 2017.04.30.
25.07.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

97 169 922 HUF
329 277,95 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

92 311 427 HUF
312 814,05 EUR

Colourful 
community 
life, preserved 
cultural values



24 25

HU07-0067-A2-2013

Cifrakert és svájci ház funkcióbővítő 
rehabilitációja

A Svájci Ház felújításával egy olyan kiállítótér jött létre, 
amely egyben rendezvénytérként is funkcionál. Kör-
nyezetének felújításával egy nagyobb piactér is kialakí-
tásra került. A  felújított Zenepavilon és színpad kiváló 
bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi és környékbeli 
tehetségek bemutatkozására, előadóművészek meghívá-
sára. A játszótér és a sportpálya kialakításával a fiatalok 
szinte minden igényét kiszolgálja a  megújult terület. 
A projektben meghatározott feladatok elvégzésével olyan 
kulturális, művészeti és ismeretterjesztési programok 
kellemes, kulturált megvalósítására nyílt alkalom, ame-
lyek lebonyolítását, megrendezését a beszerzett eszközök 
a mai kor elvárásainak megfelelően teszik lehetővé.

A projekt célja az volt, hogy Nagykőrös városának zöld szíve megújuljon a  több mint 5 ha  
területű „Cifrakert” területén belül, a  három akcióterületre bontott rész rehabilitációjával: 
a  Cifrakertben álló, helyileg védett, 1870 körül épült Svájci Ház és Zenepavilon felújítása, 
környezetük és a  piactér felújítása, játszótér kialakítása és sportpálya készítése, a  játszótér és 
sportpálya megvilágítási rendszerének kiépítése, a  színpad és nézőtér felújítása, térfigyelő k 
amerarendszer kiépítése, a  Cifrakert funkcionális területeinek használatát segítő eszközök 
beszerzése és a CIFI wi-fi rendszer kiépítése.

HU07-0067-A2-2013

Rehabilitation and functional improvement of 
the Cifrakert park and the Swiss house

The renovation of the Swiss House created a hall that serves 
as an exhibition space and an events hall. A  large market 
square was also created when the surrounding area was 
renovated. The renovated Music Pavilion and stage pro-
vides an excellent platform for young artists from the city 
and the nearby areas to find an audience, and it is also suita-
ble for performances by artists from further afield. With the 
added playground and sports court, the area serves almost 
all of the needs of young people. Carrying out the tasks and 
purchasing the equipment included in the project opened 
up an opportunity to organise cultural, arts and popular ed-
ucation events in pleasant surroundings, meeting the ex-
pectations of today’s audiences.

The project was aimed at the rehabilitation of the “Cifrakert” park, the green heart of the city of 
Nagykőrös that covers more than 5 hectares. Three areas in the park were covered by the project, 
which included the renovation of the locally listed 1870 Swiss House and Music Pavilion, the renovation 
of the surroundings of these two buildings and the market square, building a playground and a sports 
court, installing a  lighting system for the playground and sports court, renovating the stage and 
the audience area, installing a CCTV system, purchasing equipment contributing to the use of the 
functional areas of Cifrakert and setting up the CIFI wi-fi system.

Projektgazda
Project Promoter

Nagykőrös Város Önkormányzat
Local Government of Nagykőrös

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.31. – 2017.04.30. 
31.05.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Nagykőrösi Városi Nyugdíjas Klub
Retirement Club of Nagykőrös

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

135 568 742 HUF
455 329,33 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

112 424 693 HUF
377 596,26 EUR

112 424 693 HUF
377 596,26 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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HU07-0068-A2-2013

Helyi védelem alatt álló barlanglakások és 
környezetük infrastruktúra- és tartalomfejlesztése 
Egerszalók településen

A projekt átfogó célja az épített örökségi elem kör-
nyezetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, az 
eredeti funkció és a  működés élményszerű bemutatása 
volt. Ezen keresztül a hagyományos vidéki életmódhoz, 
a  természetközeli területhasználathoz és tájgazdálko-
dáshoz kapcsolódó épített örökségi érték és táji környe-
zet fenntartható módon, a  helyi szereplők bevonásával 
történő helyreállítása, megőrzése és maradandóvá tétele 
a projekt célja. A projektgazda elsősorban a barlanglakók 
mindennapi életének bemutatására törekedett, de a kul-
turális sokszínűség biztosítása érdekében a roma kisebb-
séghez kapcsolódó mesterségek is bemutatásra kerültek 
egy külön erre a  célra kialakított barlanglakásban. Az 
egyik építményben kialakítottak egy 3D-s mozitermet 
is, ahol egy 10 perces rövid kisfilmen mutatják be a bar-
langházak és barlanglakók történetét. 
A Tarna völgyétől Miskolcig terjedő Bükkalja vidékének 
felső rétegét képező tufakő könnyen faragható. A Bük-
kalján ma 18 barlanglakásos település ismert, a XIX. sz. 
közepén 33 barlanglakás volt található Egerszalókon, né-
melyiket még a 60-as években is lakták, vannak amiket 
ma is használnak pl. nyári konyhának.

A projekt célja az volt, hogy minél teljesebb módon megvalósuljon az Egerszalók belterületén található barlanglakások és környezetük 
infrastruktúra- és tartalomfejlesztése. A projekt kertében fejleszteni kívánt barlanglakások és környezetük infrastrukturális állapota leromlott, 
közvetlen megközelíthetőségük az alájuk húzódó pincék állapota miatt életveszélyessé vált, így felújításuk szükségszerű volt. Az infrastruktúra-
fejlesztéshez kapcsolódó tartalomfejlesztés keretében számos közösségi és kulturális funkciót is kialakítottak.

HU07-0067-A2-2013189 995 137 HUF
643 833,06 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Infrastructure and content development 
for locally protected cave homes and their 
environment in Egerszalók 

The project’s general objective was the conservation and ren-
ovation of an element of our built heritage and the engaging 
demonstration of its original function and use. Through this, 
the project was aimed at restoring and conserving the built 
heritage and nearby countryside associated with the tradi-
tional rural way of life, the semi-natural land use and land 
management in a sustainable manner, with the participation 
of local stakeholders. The project owner’s main objective was 
the demonstration of the everyday life of the former inhabit-
ants of the caves, but, with a view to cultural diversity, Roma 
crafts are also showcased in one cave dwelling set up specif-
ically for this purpose. One building houses a 3D projection 
room, playing a 10-minute film on the history of the cave 
dwellings and their inhabitants.
The foothills of the Bükk mountains between the Tarna val-
ley and the city of Miskolc are made up of tufa, a stone which 
is easy to carve. There are currently 18 known settlements in 
the area with cave dwellings. In the mid-19th century, there 
were 33 cave homes in Egerszalók, and some of them were 
still inhabited in the 1960s – in fact, some of them are still 
used, e.g. for cooking at summer garden parties.

The aim of this project was a comprehensive infrastructure and content development of the Egerszalók cave homes and their surroundings. 
The infrastructure of the cave homes and the surrounding area deteriorated, and access to the area became dangerous due to the condition 
of the basements, necessitating a renovation. As part of the content development associated with the infrastructure development, several 
community and cultural features were added.

Projektgazda
Project Promoter

Egerszalók Község Önkormányzata 
Local Government of Egerszalók

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.19. – 2017.04.28.
19.05.2016. – 28.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Szalókiak Baráti Köre Közhasznú Kulturális Egyesület
Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

199 994 880 HUF 
677 719,01 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

189 995 137 HUF
643 833,06 EUR
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HU07-0072-A2-2013

Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint 
kulturális örökség helyreállítása

A beruházás során megújultak és befejezésre kerültek az 
épület belső terei, a korhű falfestés és a kutatások során az 
épület belsejében talált, jó állapotú, XVIII. század végi 
freskók. A  földszintes barokk kiskastélyban infrastruk-
turális fejlesztéseket is végrehajtottak interaktív tarta-
lomfejlesztéssel és korabeli bútorok, antik berendezési 
tárgyak beszerzésével. A számítástechnikai eszközökkel 
a településre jellemző tájgazdálkodást és az egykori vidé-
ki életet kívánják hozzáférhetővé tenni a nagyközönség 
számára.
A valamikori kastélypark területén 9 db standard és 1 db 
mozgáskorlátozott parkoló épült, ahonnan térburkolat-
tal ellátott sétány vezet a kúria bejáratáig. A telekhatáron 
belül a kúria környezetéhez méltó és akadálymentesített 
belső sétányt és járdát is kialakítottak.

Az Ibrányi-Fráter Kúria országos műemlék-védettségi épület, amely 
egy copfstílusú, szabadon álló, földszintes, barokk kiskastély. Az 
1740-es években épült kúria felújítása az 1990-es évek végén történt 
meg a  tetőszerkezet és a  homlokzat rekonstrukciójával. A  projekt fő 
célkitűzése az Ibrányi-Fráter Kúria és környezetének helyreállítása, 
a  kulturális örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének 
javítása volt.

Projektgazda
Project Promoter

Kótaj Község Önkormányzata
Local Government of Kótaj

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.06.01. – 2017.04.30.
01.06.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

111 664 439 HUF 
378 395,25 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

106 081 218 HUF 
359 475,49 EUR

The restoration of the Ibrányi-Fráter Mansion as 
a piece of cultural heritage

The main aim of the project was the restoration of the 
Ibrányi-Fráter Mansion and its surroundings in order to 
protect and conserve our cultural heritage and make it 
more accessible. The interior of the building was renovated 
and finished, period-correct wall paintings were made and 
original late 18th century frescoes were discovered in good 
condition during the project. Infrastructure developments 
were also carried out in the building, including interactive 
content development and the purchase of period-correct 
furniture and other antiques. IT equipment was purchased 
in order to showcase to visitors the characteristic local land 
management and the rural life of past periods.
One disabled parking spot and 9 regular parking spots were 
built in the area of the former park, with a decorative stone-
paved walkway leading from the parking area to the en-
trance. Within the property limits, an accessible walkway 
and sidewalk was built, at a quality level worthy of the rest 
of the property.

The Ibrányi-Fráter Mansion is a  nationally protected monument; a  Zopf style, free-standing single-
storey small Baroque castle. The building dates back to the 1740s, the roof and the facade was renovated 
in the 1990s. The main aim of the project was the restoration of the Ibrányi-Fráter Mansion and its 
surroundings in order to protect and conserve our cultural heritage and make it more accessible.

106 081 218 HUF
359 475,49 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)



30 31

HU07-0074-A2-2013

Természeti és kulturális 
örökségvédelem – Buják

A felújított, 350 m2 alapterületű épületben és a körülöt-
te található, 45 nm-es kertben berendezett helytörténeti 
tárlat a helyi népviseletet mellett régi eszközöket is felvo-
nultat. A projekt eredményeképp a településre látogatók 
a Bujákhoz kötődő híres alkotók és kutatók munkássá-
gát is megismerhetik, továbbá az ökológiai örökség h 
elyszíneit és a kapcsolódó sétautakat. A fejlesztés az érté-
kek védelmén túl elősegítette és a továbbiakban is elősegíti  
a helyi és térségi vallási és kulturális attrakciók látogatha-
tóságát, egyedi elemek bemutatását a vallási és a kulturá-
lis turisztikai elemekre is fogékony, elsősorban értelmisé-
gi családok, csoportok számára, így téve élményszerűvé 
az örökségvédelmet. A projekt hozzájárult ahhoz, hogy 
a helyi, kistérségi lakosságban tudatosodjanak a helyi ér-
tékek és javuljon az itt lakók regionális identitástudata 
a közös cél érdekében végzett közösségi munkával. Az új-
jáépített épület a továbbiakban nem csak kiállításoknak és  
egyéb programoknak ad majd otthont, hanem biztosítja 
falai között a civil szervezetek számára nélkülözhetetlen 
működési feltételeket, elősegítve ezzel az állandó helytör-
téneti kiállítás és természeti gyűjtemény gazdagodását,  
a civil szervezetek helytörténeti és a természeti örökség-
gel, kapcsolatos munkáját.

A projekt fő célja az volt, hogy megújuljon a népi viselet és a várrom miatt ismert 
Buják volt plébániaépülete és ezáltal létrejöjjön egy új közösségi tér. 

116 011 151 HUF
393 124,88 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Conservation of cultural and 
natural values – Buják

. The local history exhibition located in the renovated 350 m2 building and in the surrounding 45 m2 garden showcases 
local folk costumes and traditional tools. As a result of the project, visitors of Buják now have a chance to get to know 
the work of artists and researchers who have ties to Buják, and they can also find information about local ecological 
heritage sites and the associated footpaths. In addition to the protection of local values, the project also contributes to 
the visibility of local and regional religious and cultural sites and unique features to families and visitor groups who are 
interested in cultural tourism, especially intellectuals. This contributes to an engaging form of heritage protection. The 
project helped make the population of the town and the 
microregion more conscious of their local cultural heritage 
and strengthen their regional identity through community 
work for a shared objective. The renovated building will 
not only house exhibitions and events, but it will also pro-
vide vital space for NGOs to operate in, contributing to 
the ongoing enrichment of the local history collection and 
the nature collection and supporting the work of NGOs 
related to local history and the natural heritage.

The project’s main aim was the renovation of the old parish church of Buják – a town known for its folk 
costume and the ruins of its fort – and the creation of a new community space.

Projektgazda
Project Promoter

Buják Község Önkormányzata
Local Government of Buják

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30.
01.05.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

123 151 068 HUF
417 319,78 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

116 011 151 HUF
393 124,88 EUR
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Múlt útjain a jövő ösvényeire 

A középkor idején a monostor üzemeltetői a bencés rend-
ből származó szerzetesek voltak, akik a  rend regulájából 
következően is magas szintű kertészeti, valamint gyógy-
növény feldolgozási ismeretekkel rendelkeztek. 
A monostor az Alföld egykor leggazdagabb szerzetesin-
tézménye volt, melyben a bencés szerzetesek gazdálkodni 
tanították a környékbeli lakosokat, illetve a kertekben ter-
melt gyógy- és fűszernövények feldolgozásának lehetősé-
geit mutatták be. A közel 900 éves műemlék újrakeltése 
napjainkban reneszánszt élő gyógynövénykultúrába en-
ged betekintést és eleveníti fel a szerzetesség szellemi kö-
zösségén keresztül feldolgozásának, gondozásának techni-
káit.
A projekt gazdái egy ezen a  hagyományon alapuló fej-
lesztést akartak létrehozni, ami az emlékpark területén 
fekvő, műemléki védettséget élvező Szer Monostor rom-
jainak egy részére épült feldolgozó-foglalkoztató épülettel 
és a vele együtt létrehozott több, mint 2000 m2 hasznos 
alapterületű gyógynövénykerttel, üvegházzal, feldolgo-

zó-helyiséggel, szárítókkal, üvegházzal sikerült is. A ker-
tet úgy alakították ki, hogy díszítő funkciója megtartá-
sa mellett nyomon követhető legyen benne az a rendszer, 
ami a középkori kolostori kertkultúrát jellemezte és emel-
lett érvényesüljenek benne a  jelenkor embere számára 
hasznosítható megoldások is. A fejlesztés eredményeképp 
a  gyógynövénykertben széles korosztályi csoportok ta-
lálnak maguknak változatos és tartalmas programokat és 
kikapcsolódási lehetőséget. 
A projekt sok hasonlóságot mutat a norvégiai NIBIO svan-
hovdi nemzeti parkjával, ahol szintén látogathatók minta-
kertek. Az ottani kertek elsősorban a gyermekek interaktív 
szórakoztatására és tanítására lettek létrehozva, ám a prog-
ramok iránt nagy érdeklődést mutattak a felnőttek is, épp 
úgy, mint az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
esetében, ahol a beruházás során létrehozott Szeri Gyógy-
növényházban és kertben kicsik és nagyok is rengeteget 
tanulhatnak a középkori növényfeldolgozás kultúrájáról.
A gyógynövényszakma képviselői pedig értékes informá-

ciókhoz és élményekhez jutnak. Mindezek mellett az épü-
let ajándékboltjában megvalósult az a célkitűzés is, hogy 
mind jobban megismertessék a  látogatókkal a  kistérség 
termelőinek, iparosainak és művészeinek termékeit, így 
erősítve a helyiek térségi szerepvállalását is.

A projekt keretein belül egy régóta áhított cél megvalósítására törekedett az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark, az egykori Szer mezővárosának közepén elterülő monostor romkertjének 
fejlesztésére, az Ópusztaszeren található kulturális táji örökségének, Szer Monostorának 
megőrzésére, fenntartására, helyreállítására, valamint Szer Monostor romjainak, kulturális örökségi 
elemeinek folyamatos, széles körű társadalmi hozzáférhetőségének, megismerhetőségének, 
befogadásának elősegítésére, élményszerű bemutatására. 

141 984 420,23 HUF
481 140,02 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Old road to new paths

In the Middle Ages, the monastery was run by Benedictine 
monks, who, in accordance with the internal regulations of 
the order, had great skills in gardening and the processing 
of medicinal plants.
The monastery was at one point the richest religious order 
on the Hungarian Plains. The Benedictine monks taught 
the locals about farming, and told them about the uses of the 
medicinal plants and spices grown in the gardens. The revi-
talisation of this nearly 900-year-old monument gives visi-
tors an insight into medicinal plants, which are experiencing 
a renaissance, and it presents the techniques used in growing 
and processing them through the lens of the spiritual com-
munity of a religious order.
The project promoters wanted to carry out a project based 
on this tradition; this intention was achieved through build-
ing a processing/employment building on top of some of 
the monastery ruins, which are protected monuments, and 
the more than 2000 m2 herb garden, greenhouse, process-
ing room and plant dryer. The garden was set up to be 
both ornamental and illustrative of the systems used in me-
dieval monastery gardening, while also showcasing some 
more modern techniques as well. The herb garden created 
through the project offers a varied, rich and relaxing expe-

rience for all age groups. There are many similarities be-
tween this project and the NIBIO Svanhovd national park 
in Norway, which also includes model gardens open to 
visitors. Those gardens were set up mainly with a view to 
the interactive entertainment and education of children, but 
adults show great interest in them too – as is the case with 
the Ópusztaszer Heritage Park, where all generations can 

learn a lot about medieval plant processing methods at the 
Szer medicinal plant facility and garden.
People in the medicinal herb business can also visit the 
site and obtain valuable information and experiences. The 
gift shop also helps showcase the products of the agricul-
tural producers, craftsmen and artists of the microregion, 
strengthening the role of local people in the region.

Ópusztaszer Heritage Park launched this project in order to achieve a  long-standing goal: the development of the ruins of the former monastery in 
the centre of the historical town of Szer, conserving and restoring the cultural heritage of the Ópusztaszer culture area and the monastery of Szer and 
promoting wider access, availability, knowledge and engaging presentation of the monastery ruins and the associated elements of cultural heritage.

Projektgazda
Project Promoter ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.06. – 2017.04.30.
06.05.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner NIBIO Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Összköltség 
Total cost (EUR)

157 862 125,23 HUF 
534 944,51 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

141 984 420,23 HUF 
481 140,02 EUR
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Kohner örökség megőrzése

A felújított kocsiszín, mint közösségi tér megújításával 
a  projektgazda önkormányzat egy olyan épületet tudott 
megmenteni a  teljes pusztulástól, amely a  község törté-
nelmének része, és egyúttal egy olyan nagy alapterületű 
közösségi helyet létesített, amely térségi szintű rendezvé-
nyek lebonyolítására is kiválóan alkalmas. Megszépült az 
épületet övező tér is, a nagy alapterületen kialakított park, 
benne báró szászbereki Kohner Adolf mellszobra a telepü-
lés ékessége. 
Az épület teljes külső és belső felújítása megtörtént. Köz-
ponti tere a  kiállítótér, amely egyrészt bemutatja a Koh-
nerek szellemi örökségét, másrészt közösségi programok, 
rendezvények lebonyolítására szolgál. A kiállító teremtől 
délre található a  fogadótér, míg az északra fekvő helyisé-
gek tájház jellegű kialakítást kaptak: egy bemutató jellegű 
cselédszoba, konyha, és egy kamra tekinthető meg. 
A Besenyszöghöz tartozó alsószászbereki uradalom tu-
lajdonosa a herceg Esterházy család volt, majd tőlük 1874 
végén a Stein család vásárolta meg. A Kohner-család örök-
lés és vásárlás útján szerezték meg a Steni és a báró Orczy 
családtól. Kohner Károly (1841-1894) felesége Stein Ida 
(1846-1875), illetve Kohner Ágoston (1847-1907) felesége 
Stein Rózsa (1853-1933) volt. A Kohner-család uradalmi 
birtokközpontja Szászberek lett, ahol országos hírű min-

tauradalmat alakítottak ki. A  birtok részeit 14,5 kilomé-
ter hosszú gazdasági keskeny nyomközű vasúttal kötötték 
össze. Az uradalom területén gazdatiszti ház, ököristálló, 
kocsmaház, kocsmai állás, dohányzók lakháza, istálló, ho-
dály és kettő cselédlak állt. A kúria a Kohner-család szá-
mára épült 1901-ben szecessziós stílusban, amelyet egy 

üvegfolyosó kötött össze a II. világháború után lebontott 
egykori Orczy rezidenciával. A  szabadonálló, földszintes 
ház eredetileg téglalap alaprajzú volt. A kúria homlokzatait 
és sarkait klinkertéglából kirakott elemek díszítik. A  há-
ború a Kohner-kúria épületében is kárt tett. Emeleti részét, 
oromzatait és tornyát le kellett bontani.

Az 1940-es évek második felében államosított épületet először lakásokat osztottak ki. 1952-től 
működik általános iskola a kúria falai között. 2012 szeptembere óta a Szászbereki Általános 
Iskola és Napköziotthonos Óvoda a  Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet fenntartásába került át. A projekt célja a szászbereki Kohner örökség értékeinek 
felkutatása, megismertetésén keresztül a  lokálpatriotizmus erősítése, és a  szászbereki 
identitástudat fokozása volt. 

Projektgazda
Project Promoter

Szászberek Községi Önkormányzat
Local Government of Szászberek

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30.
01.05.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Szászberek Községért Közalapítvány
Besenyszög Város Önkormányzata
Szászbereki Polgárőr Egyesület

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

133 147 984 HUF
451 196,15 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

126 471 535 HUF
428 571,79 EUR

Tiszteld otthonodat s 
a földet, melyen élsz, hogy 
maradékaid is hosszú életet 
élhessenek rajta! 

-Wass Albert

Conservation of the Kohner heritage

Through the renovation of the coach shed and its trans-
formation into a community space, the project owner (the 
local government) saved a building – and part of the history 
of the town – from destruction, while also creating a large 
community space that is eminently suitable for town and 
regional events. The adjacent square was also renovated; 
the large park and the bust of Baron Adolf Kohner of Szász-
berek are the pride of the town.
The building was fully renovated inside and outside. The 
main room is an exhibition space, presenting the intellec-
tual heritage of the Kohner family. This space is also used 
for community events. South of the exhibition room lies 
a  reception area, while a  folklore museum was set up in 
the rooms on the other side, consisting of a servant’s room, 
a kitchen and a pantry.
The Alsószászberek estate, within the administrative territo-
ry of Besenyszög, was owned by the Esterházy family, who 
sold it to the Stein family in late 1874. The Kohners inher-
ited the estate from the Stein and Orchy families. Károly 
Konher (1841-1894) married Ida Stein (1846-1875), and 
Ágoston Kohner (1847-1907) married Rózsa Stein (1853-
1933). The Kohner family made Szászberek the centre of 
the estate, and they set up a  nationally known model es-
tate there. They built 14.5 km of narrow-gauge railway to 

connect various parts of the estate. The estate includes an 
overseer’s house, an ox stable, a tavern, a shelter for animals 
at the tavern, smokers’ quarters, stables, a sheep’s pen and 
two servant’s homes. The manor house was built by the 
Kohner family in 1901 in Art Nouveau style, with a glass 
passageway connecting it to the former Orczy residence, 
which was demolished after World War 2. The freestand-
ing, single-storey building was originally built on a rectan-
gular floorplan, and the facades and the corners are adorned 
by clinker brick patterns. The building suffered damage in 
the World War; the top floor, the gables and the tower had 
to be demolished.

The building was nationalised in the late 1940s, and it was initially used for housing. A primary school 
opened up in the manor house building in 1952, and is still in operation. In September 2012, the school 

– the primary school and children’s day care centre of Szászberek– was taken over by Kolping Oktatási 
és Szociális Intézményfenntartó Szervezet.The project was aimed at researching the Kohner heritage 
in Szászberek, strengthening local pride and Szászberek identity.

Respect your home 
and the land you 
live on, so that your 
offspring can also live 
a long life on it!

-Albert Wass

126 471 535 HUF
428 571,79 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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A műemléki talpasház és a pajtaszínház 
felújítása Nagydobszán

Ezáltal olyan történelmi érték megmentése vált lehetővé, 
amely a fejlesztés nélkül valószínűleg az enyészeté lett vol-
na. A projekt során elért eredmény, hogy a látogatók bete-
kintést nyerhetnek a XIX. század közepére jellemző vidéki 
paraszti társadalom mindennapi életébe, a többgenerációs 
együttélésbe és munkamegosztásba. A Pajtaszínház szin-
tén e korszak vándorszínészeinek izgalmas világába ka-
lauzol el egy előadás erejéig. A projekt során létrehozott 
szakmai tartalmak, a szakszerűen felújított Talpasház és az 
újra élettel megtelő Pajtaszínház autentikus helyet biztosít 
a  település lakosai által közadakozásból összegyűjtött és 
szakszerűen restaurált tárgyak bemutatására. 
A Projektgazda a  térségre jellemző gyümölcsfajtákat be-
mutató fajtagyűjteményt telepített a  Talpasház kertjébe, 
továbbá kialakított egy állatsimogatót is, amely további 
lehetőséget jelent a  település és a  térség mezőgazdasági 
örökségének a bemutatására.

1853-ban Benked István építette, talpas-vázas falszerkezetű, karós sárfalú. Zsúpfedele alatt szoba, 
szabadkéményes konyha és hátsó szoba nyílik az itt pitvarnak nevezett fatornácra. Az 1853-ban épült 
talpasház a délnyugat-dunántúli hagyományőrző, ún. faházövezet, ezen belül a református Szigetvidék tipikus 
épülete. Berendezése a XX. század eleji hagyományos lakásbelsőt szemlélteti. A ház mögött áll a talpas kisház, 
amely 1855-ben lakásnak épült, és 1916-ban telepítették ide. A  projekt átfogó célja az volt, hogy megőrizze 
és helyreállítsa a nagydobszai Talpasházat és a hozzákapcsolódó Pajtaszínházat, mint a hagyományos vidéki 
életmódhoz kapcsolódó örökségi értékeket. 

117 344 160 HUF
397 642,02 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

A múlt velünk él. 
-Arthur Slade

The renovation of the peasant’s house of historic 
value and the barn theatre in Nagydobsza

The project saved a  historical building that would have 
probably perished otherwise. Thanks to the project, vis-
itors can now learn about he life of rural peasants in the 
mid-19th century, including the cohabitation of multiple 
generations and the division of labour. The barn theatre is 
designed to give visitors a taste of the same period, through 
a  show in the style of the traveling theatre groups of the 
time. The content created as part of the project, the ren-
ovated house and the revitalised barn theatre provide an 
authentic location for displaying the objects donated by the 
local population, which have been expertly restored.
The project owner also planted a collection of characteris-
tic local fruit trees in the garden, and set up a petting zoo, 
which helps visitors get to know the agricultural heritage of 
the town and the wider area.

The peasant’s house was built by István Benked in 1853, using a wood beam foundation and stake and mud 
walls. Beneath the thatched roof, we find a  chimneyless kitchen and a  back room, opening to a  wooden 
porch. The house is typical of the traditional wooden house belt of Southwestern Transdanubia, specifically 
the Presbyterian Szigetvidék area. Its interior is an example of a typical early 20th century interior. There is 
a smaller building on a wood-beam foundation behind the house; this was built in 1855 for residential use and 
was moved to this location in 1916. The main aim of the project was to conserve and renovate the Nagydobsza 
wood beam house and the associated barn theatre as parts of our rural heritage. 

Projektgazda
Project Promoter

Nagydobsza Község Önkormányzata 
Local Government of Nagydobsza

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30. 
05.01.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Nagydobsza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
Local Goverment of Croation Minority in Nagydobsza

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

130 382 400 HUF 
441 824,47 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

117 344 160 HUF 
397 642,02 EUR

The past is 
always with us. 

-Arthur Slade
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HU07-0167-A2-2013

A körmendi vadászlak és természeti 
környezetének megújítása

A funkcionális terek kialakításánál szempont volt a  Bat-
thyány örökség természetvédelmi ágának bemutathatóvá 
tétele, hiszen a mintegy 33,47 ha területű kastélypark ku-
tatása és bemutatása kertrégészeti szempontból még várat 
magára. Ennek a területnek bemutató helyszínként a ter-
vek szerint az eredetileg erdészlaknak készült épület szol-
gál majd. Carolus Clusius, a XVI-XVII. századi flamand 
botanikus révén a kertépítő Batthyányiak munkásságának 
bemutatása a  kulturális és természeti örökség összekap-
csolását jelenti. 
A megújult épület üzemeltetését és tartalommal való meg-
töltését az önkormányzati alapítású Körmendi Kulturális 
Központ, Múzeum és Könyvtár látja el. Az intézmény 
szakértői a  Batthyány-kultusz kialakítását és a  város szí-
vében található természeti- és épített örökségelemek te-
matizálását múzeumpedagógiai eszközök segítségével és 

a környezeti nevelés mind szélesebb körű elterjesztésével 
oldják meg a helyi lakosság, a közoktatási intézmények ta-
nulói és idelátogató vendégek számára. 

Batthyány Ödön 1883-ban örökölte meg a  hercegi címet, a  Batthyány-hitbizományt és a  Strattmann nevet. Mivel 
egyik legfőbb hobbijának, a vadászatnak Körmenden is hódolni kívánt, ezért építtette a várkertben a vadászlakot. Az 
épület első lakója Petrzilka Ferenc Károly és családja lett. Batthyány-Strattmann Ödön őt választotta főerdészének, 
a vadállomány gondozójának és az uradalmi kertészet vezetőjének. Egészen 1927-ben bekövetkezett haláláig lakott 
családjával a  vadászlakban. Az épület tömegében, alaprajzában jelentős változás az 1950-es évek végéig nem 
következett be. Ekkor – a kastély és a park szovjet hadsereg általi használata után –, az erdészeti központ kialakításakor 
kerülhetett sor arra a nagyobb felújításra, átalakításra, amely az épületcsoport képét a felújításig meghatározta.

166 456 895 HUF
564 069,45 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Projektgazda
Project Promoter

Körmend Város Önkormányzata
Local Government of Körmend

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Megvalósítási időszak
Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30. 
01.05.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

175 217 784 HUF 
593 757,32 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

166 456 895 HUF 
564 069,45 EUR

Renovation of the Körmend hunting 
lodge and its natural environment

The organisation of the functional spaces was determined 
by the desire to present the aspects of the Batthyány her-
itage related to nature preservation in the building, as the 
historic gardening practices used in the 33.47 hectare park 
have not yet been fully researched and presented to the 
public. The woodsman’s house is planned to be repurposed 
to this end. Showcasing the garden-building activities of 
the Batthyány family and Carolus Clusius, the 16th-17th 
century Flemish botanist demonstrates the links between 
cultural heritage and natural heritage.
The renovated building will be operated and filled with con-
tent by the cultural centre, museum and library of Körmend 
(Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár), set 
up by the local government. The staff of the institute will 
use the tools of museum pedagogy in order to strengthen 
the interest in the Battyhány family, focus attention on the 
natural and built heritage in the heart of the city and spread 
environmental consciousness among the local population, 
students in public education institutions and other visitors.

Ödön Batthyány inherited the title of duke, the Battyhány entailed estate and the Strattmann name in 1883. As he wished to 
practice one of his main hobbies, hunting, in the Körmend area as well, he had a hunting lodge built in the castle grounds. The 
first inhabitant of the building was Ferenc Károly Petrzilka and his family. Ödön Batthyány-Strattmann picked him as his chief 
woodsman, the caretaker of the local wild game and the head of the estate’s garden. He and his family lived in the lodge up to 
his 1927 death.There were no significant changes to the layout of the building up to the late 1950s. At this time – after the Soviet 
army left the castle and the park – a forestry centre was set up and a major renovation and reconstruction was undertaken, 
which defined its appearance up ultil  the present project.
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Színházi hagyomány és megújulás 

2016 novemberében az OSZMI egyik munkatársa szak-
mai tanulmányútra utazott Norvégiába és több színházi 
intézménnyel, drámaközponttal és drámaíróval alakított 
ki az OSZMI számára hosszú távon gyümölcsöző kap-
csolatot.

2017. január 23-án és 24-én a báb- és tárgyszínház kor-
szerű eszközeiről szóló workshopot tartottak színész-báb-
színész hallgatókkal és színészekkel közösen, a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem partneri együttműködésével. 
A rendezvényen határon túli magyar színészhallgatók is 
részt vettek, akik így igen fontos nemzetközi tapasztala-
tokhoz jutottak.
A workshopot követően a  színház és ifjúság, színház és 
társadalom összefüggéseiről nemzetközi szakmai konfe-
renciát tartottak, amely nagy sikert aratott (2017. január 
25.).
Megtörtént a  kortárs norvég drámák összegyűjtése, 
megismerése, a  szinopszisokra méltó művek kiválasztá-
sa, amelynek eredményeképp elkészült a tervezett kilenc 
drámaszinopszis. Így 2017 áprilisában „Visszaszámlálás” 
címmel megjelenhetett a  konferencia-előadások szöve-
gét, a  két kijelölt kortárs norvég dráma magyar műfor-
dítását, valamint az egybegyűjtött darabok összefoglalóit 
tartalmazó kiadvány. Nagy érdeklődés kísérte a kiválasz-

tott két norvég dráma felolvasását, amelyet a  közönség 
két független társulat előadásában (FAQ Társulat, K2 
Színház) ismerhetett meg a Jurányi Házban. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézménye, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) 
projektjének fő célja az volt, hogy élő kapcsolatot teremtsen a magyar nyelvű színházak, színházi 
szakemberek és a  színház iránt érdeklődő szélesebb közönség, valamint a  drámapedagógiával 
foglalkozó szakértők és a  donor országok – Norvégia és Izland – színházi kultúrája között. Ehhez 
a  projekt közreműködői elsősorban olyan darabokat kerestek, amelyek művészi eszközökkel 
jelenítik meg a mai társadalmi problémákat.

HU07-0183-B1-2016

10 448 315 HUF
34 403,41 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Projektgazda
Project Promoter

PIM-Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Hungarian Theatre Museum and Institute of the Petőfi Literary Museum

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Színház- és Filmművészeti Egyetem 
University of Theatre and Film Arts 
Jurányi Közösségi Produkciós Inkubátorház
Jurányi Community Production Incubator House

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

11 616 984 HUF
38 251,51 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

10 448 315 HUF
34 403,41 EUR

Theatre heritage and innovation

In November 2016 an OSZMI employee went to Norway 
on a study visit and established long-term productive rela-
tionships with various theatrical institutions, drama centres 
and playwrights.
On 23-24 January, 2017 a workshop on the modern tools 
of puppet and object theatre was held with the participation 
of actor and puppeteer students and actors, in partnership 
with the University of Theatre and Film Arts. Some of the 
participants were ethnic Hungarians from neighbouring 
countries who study acting; they gained important inter-
national experience through this event.
After the workshop, a very successful international confer-
ence was held on the relationships between theatre, youth 
and society (25 January 2017).
Contemporary Norwegian plays were collected and stud-
ied, the works deserving a synopsis were chosen, and the 
planned nine play synopses were drawn up. In April 2017, 
a book containing the text of the conference lectures, the 
Hungarian translations of two chosen contemporary Nor-
wegian plays and the summaries of the other plays was 

published, under the title Visszaszámlálás (Countdown).
The reading of the two chosen Norwegian plays by two in-
dependent theatre companies (FAQ Társulat, K2 Színház) 
in Jurányi Ház proved very popular.

The project was run by the Hungarian Theatre Museum and Institute (OSZMI), which forms part of 
the Petőfi Literary Museum. The main aim was to establish strong connections between Hungarian 
theatre culture (Hungarian-language theatres, theatre experts, audiences, drama pedagogy experts) 
and the theatre cultures of the donor countries, Norway and Iceland. To this end, project participants 
primarily picked plays that use artistic methods to present current social problems.
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A kultúra rejtett arcai

A szervezők elérték, hogy közönségük közelebb kerüljön a projektben közreműködő, 
többnyire fiatal, a  helyi közönség előtt eddig még jóformán ismeretlen előadómű-
vészekhez és az általuk közvetített kultúrához. Az előadók nagy hangsúlyt fektettek 
arra, hogy közönségük megismerje őket és az általuk előadott műveket. A résztvevők 
megértették a kulturális célú együttműködést, bővült a bevont előadók és a magyar 

kortárs zenei és tánckultúra kapcsolatrendszere. A program ambicionálta a helyi tár-
sadalom pozitív formálását, elsősorban a klasszikus és modern művészeti értékek meg- 
és elismertetését, a kultúra szimbolikus formáiban önmagát kiismerő és eligazodni 
képes tudatforma kialakítását és formálását, valamint a kulturális nyitottság fejlesz-
tését és a társadalmi sokszínűség elfogadtatását. A nagy érdeklődésre való tekintettel 

a projekt bővült, az eredetileg tervezett 10 rendezvény 
helyett 11 koncertet sikerült megtartani, 2017. április 
hónapban 2 koncertet rendeztek meg. A projekt meg-
valósításába 35 szakmai előadó kapcsolódott be, akik 
több mint 700 fős közönséget értek el.
A projekt során egy jazzkoncert, hét klasszikus és egy 
kortárs zenei hangverseny, valamint két kortárs tán-
celőadás született meg, ezek közül kilenc programnak 
Nyíregyháza, kettőnek pedig Baktalórántháza adott 
otthont. A  programról a  teljes sorozat eredményeit 
összefoglaló tanulmány készült, ami alapját jelentheti 
a későbbi programoknak is.

A projekt célja az volt, hogy zenei és táncrendezvényekkel reprezentálja 
a kultúra, ezen belül a komolyzene és kortárs tánc jelenlétét Nyíregyházán 
és Baktalórántházán, valamint elősegítse a  fiatal előadóművészek 
integrációját a vidéki közönség és a kortárs kultúra körébe. 

HU07-0185-B1-2016

Projektgazda
Project Promoter

Luther Passage a Kultúráért Egyesület
Luther Passage for Cultural Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secreta riat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs and 
Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

12 753 600 HUF
41 994,07 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

11 478 240 HUF
37 794,67 EUR

11 478 240 HUF
37 794,67 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

The hidden faces of the culture

The organisers brought audiences closer to the performance artists participating in 
the project and the culture transmitted by them. The participants were mostly young 
artists who were largely unknown to local audiences. Performers put special emphasis 
on the audience getting to know them and the works they performed. Participants 
understood cultural cooperation, and the network of contacts among participating 
performers and Hungarian contemporary music and dance culture was enriched. The 
project also promoted positive changes in local society, primarily through increasing 
the knowledge and appreciation of modern art and the ability to understand symbolic 
forms of culture, increasing cultural openness and contributing to the acceptance of 
diversity in society. Due to the keen interest, the project was expanded; 11 concerts 
were held instead of the originally planned 10, with two concerts taking place in 
April 2017. 35 artists participated in the project, reaching an audience of more than 
700.
The project included a  jazz concert, seven classical music concerts and a contempo-
rary music concert, as well as two dance performances. Nine events were held in 
Nyíregyháza, and two in Baktalórándháza. An analysis of the results of the event 
series was written, which could form a basis for future projects as well.

The aim of the project was the representation of the culture of Nyíregyháza 
and Baktalórándháza, specifically classical music and dance, through music 
and dance shows, and promoting the integration of young performance 
artists into the spheres of rural audiences and contemporary culture.
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Akvárium – egy archaikus mese ma

A témaválasztást tekintve a  darab egy olyan fordított 
helyzetet takar, ahol romák és sérült emberek rekeszte-
nek ki egy oda nem tartozót. A projektet inspiráló ún. 
outsider art innovációként jelent meg és adaptálódott 

a  produkcióba, az előadó-művészetbe, a  színházba és 
a színház előterében megrendezett kiállításba egyaránt. 
A képzőművészeti ágazatból táplálkozó projektet a Pé-
csi Tudományegyetem Művészeti Karának órarendbe 

illesztett szemináriuma kísérte. A darab 2017. március 
9-i bemutatója óta önálló életre kelt, a kritikai és szak-
mai sikerektől átitatva azóta több iskolában, kulturális 
helyszínen bemutatásra került. 

HU07-0186-B1-2016

Projektgazda
Project Promoter

Keret Alkotó Csoport Kulturális Egyesület
Keret Creative Group Cultural Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Fogd a Kezem Alapítvány/Take My Hand Foundation, 
SZAMA DA NOJ – Vigyázz Reánk Egyesület
SZAMA DA NOJ – Watch Us Association

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

 -

Összköltség 
Total cost (EUR)

11 595 314 HUF
38 180,16 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

10 435 783 HUF
34 362,14 EUR

A projekt célja, hogy az előadó-művészeti eszközökkel hozzájáruljon a  fiatal korosztály színházi 
neveléséhez, valamint bemutassa a kisebbségi csoportok rétegkultúráját és integrációs problémáit 
a társadalmi integráció kapcsán. 

10 435 783 HUF
34 362,14 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Aquarium – an archaic tale today

As to its theme, the play explores a reversed situation where 
Roma and disabled people exclude a person who doesn’t 
fit in. The so-called “outsider art” that inspired the pro-
ject was integrated into the production, the performing 
art, the theatre and the exhibition in the foyer of the the-
atre building. This project, which is heavily influenced by 

visual arts, was accompanied by a seminar integrated into 
the class schedule of the Faculty of Visual Arts at the Uni-
versity of Pécs. After the premiere on 9 march 2017, the 
play took on a life of its own; thanks to the critical acclaim 
and the professional recognition it received, it has been 
shown in numerous schools and cultural venues.

The aim of the project is to contribute to the theatrical education of today’s young generation through 
performances and to showcase the particular culture of minority groups and the problems they face 
with regard to social integration. 
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Korunk zenéje 

A 2016/2017-es tanévben megvalósított szakmai work-
shopok olyan nyitott kurzusként működtek, melynek 
fókuszában az alkotás előállítása által létrejövő művészi 
befogadás állt. A neves zeneművészek, koreográfusok és 
pedagógiai szakemberek közös munkájának eredménye-
ként létrejött oktatási modul sokoldalúságának köszönhe-
tően bármely pedagógus számára segítségül szolgálhat, 
aki elkötelezett az ifjúság zenei nevelése iránt, és azono-
sulni tud a tanulás-tanítás alternatív útjaival.
A modul kreatív zenehallgatásra, hangképzésre és moz-
gásórákra épülő oktatási segédanyagainak alkalmazásával 
a tanulók interaktív módon az alkotás létrehozásának ré-
szeseivé válnak, így téve lehetővé az intenzív alkotás és 
művészi befogadás élményszerű átélését. 
A képzést 20 művészeti előképzettséggel rendelkező szak-
ember végezte el sikeresen, akik a kurzusokon elsajátított 
tudást már a gyakorlatban is kipróbálhatták. A projekt egy 
olyan szakmai program alapjait fektette le, amelynek be-
vezetésével nem csak a  fenntartási időszak 5 évében, ha-
nem még hosszú évtizedeken keresztül tovább építkezhet 
egy dinamikus és nyitott koncert-pedagógiai koncepció. 

A „Zene lábainknak” projekt egy olyan pilotprogram megvalósítására szerveződött, melynek távlati 
célja az általános és középiskolai korosztály érdeklődésének felkeltése a kortárs művészetek, kiemelten 
a kortárs zene iránt.

HU07-0197-B1-2016

Projektgazda
Project Promoter

Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Philharmonia Hungary Festivals and Concerts Nonprofit Ltd.

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

 -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

 -

Összköltség 
Total cost (EUR)

57 831 317 HUF
190 422,51 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

52 038 855 HUF 
171 349,54 EUR

Today’s music

The workshops in the 2016/17 academic year were open 
courses, focused on the processes of artistic creation and re-
ception. Due to its versatility, the education model – drawn 
up by renowned musicians, choreographers and education 
experts – provides a powerful tool for music educators who 
are open to alternative ways of teaching and learning.
The module is based on creative music listening, vocal 
training and eurhythmic exercises. As part of the module 
agenda, students are involved in the creative process, deep-
ening their experience of artistic creation and reception.
20 participants with prior training in arts have success-
fully completed the course, and they have already had an 
opportunity to try their newly acquired skills in practice. 
The project laid the groundwork for an educational pro-
gramme that can play a central role in forming a dynamic 
and open concert-pedagogy agenda, not only in the five 
years of the project maintenance period but for several dec-
ades after that.

The main goal of the Zene lábainknak (Musical Feet) project was to launch a pilot programme aimed at 
drawing the attention of elementary and secondary school children to contemporary art, and especially 
contemporary music.

52 038 855 HUF 
171 349,54 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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Kul-túra határok nélkül 

Ennek keretén belül izlandi résztvevők közreműkö-
désével létrejött egy folklór tábor, ahol előadásokon, 
kézműves foglalkozásokon és táncházon keresztül is-
merkedtek meg egymás tradícióival, hagyományaival. 

Az interkulturális párbeszédet tovább mélyítette egy izlan-
di utazás, amelynek során a szigetországban élők ízelítőt 
kaptak a magyar kultúrából, a magyar résztvevők pedig 
megismerték a  skandináv mitológia hátterét. Koncertet 

adtak a  Dómkirk-
jan katedrálisban, 
a  Reykjavíki Kultu-
rális Esten egy órás 
táncos-zenés pro-
dukcióval mutatták 
be a magyar kultúra 
ezer éves történel-
mét Izland egyik 
legnívósabb konfe-
renciaközpontjában, 
a  Harpában. A  pro-
dukció az „Őseink 
útján” címet viselte, 
amely nagy sikert 
aratott az ittho-
ni bemutatókon is. 

A magyar előadók különféle szakmai platformok során 
fotókiállítás, előadások, workshopok formájában vonták 
be az izlandi érdeklődőket az interaktív foglalkozások-
ba. 
A projekt egy másik előadás megszületését is lehető-
vé tette, amelyet több településen sikerült bemutatni. 
A  magyar és izlandi közös produkció mindkét része 
a szokásvilág témájával foglalkozott.
A projekt során végzett tevékenységeket és az elért ered-
ményeket a  közreműködők a  Kul-TÚRA című kiad-
ványban foglalták össze.
A projekt a  földrajzi határokat áthidalva, sikeresen mu-
tatta be a különböző kultúrköröket, rádöbbentett a kü-
lönbségekre, miközben erősítette a kölcsönös elfogadást, 
valamint mély kapcsolatot és további terveket eredmé-
nyezett a donor- és a projektpartnerek között.

A projekt célja a kulturális sokszínűség, a magyar, roma, skandináv népzene és tánc megismertetése, 
a kulturális területen történő nemzetközi együttműködés kialakítása volt.

Projektgazda
Project Promoter

Besenyszögért Alapítvány
Besenyszögért Foundation

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint 
Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural 
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

 Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár
Wesniczky Antal Community Center, 
Besenyszög Város Önkormányzata
Local Government of Besenyszög, 
Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület
Traditional Archer Association of Besenyszög

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Izlandi Magyar Kulturális Társaság
Icelandic-Hungarian Cultural Society

Összköltség 
Total cost (EUR)

66 905 490 HUF
220 301,25 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

60 214 941 HUF
198 271,13 EUR

HU07-0206-B1-2016

Culture without borders

A folklore camp was set up with the participation of Icelan-
dic participants, where people got to know each other’s tra-
ditions through lectures, craft workshops and dance events.
The intercultural dialogue was further deepened by a trip 
to Iceland, during which the locals got a  glimpse into 
Hungarian culture, and Hungarians learned about Scan-
dinavian mythology. There was a concert in Dómkirkjan 
Cathedral, and the thousand-year-old history of Hungar-
ian culture was illustrated in a one-hour music and dance 
show at the Reykjavík Cultural Festival in the Harpa, one 
of the best conference centres in Iceland. The show was 
entitled “On the path of our Ancestors”, and it was high-
ly successful in Hungary as well. Hungarian experts en-
gaged Icelandic participants at a photo a exhibition, vari-
ous lectures and workshops.
The activities carried out as part of the project and the 
results achieved were summarised in a booklet called Kul-
TÚRA.
The project spanned borders and successfully showcased 
various cultures, made people recognise their differences 

and promoted mutual acceptance. It also established a deep 
relationship that has led to further plans of joint events by 
donors and partners.

The purpose of their project was to expose people to cultural diversity through Hungarian, Roma 
and Scandinavian folk music and dance, and form an international cultural cooperation.

60 214 941 HUF
198 271,13 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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Magyar-norvég világzenei csereprogram képzési 
elemekkel, különös tekintettel roma és számi 
művészekre

A projektgazda a  kultúrák közötti kapcsolat előmozdítá-
sával, a két ország „összekötésével” teret nyitott a további 
kulturális párbeszédnek, fejlődésnek, turisztikai és gazda-
sági kapcsolatoknak egyaránt. A program egyik fő eleme 
a művészek és szakmabeliek meghívása volt. Ez volt az első 
alkalom, hogy a  magyar közönség norvég produkcióval 
találkozott. A  fesztivál kísérőprogramjaként workshopot 
szerveztek a  norvég és magyar zenei szakemberek rész-
vételével. A  második fő elem egy tanulmányút megszer-
vezése volt – magyar szakemberek számára – a  norvég 
partner rendezvényére, az Oslo World Music Festivalra. 
Az út során a résztvevők számos szakmai találkozót lebo-
nyolítottak fesztiválszervezőkkel, kiadókkal, a norvég ze-
nei exportirodával és a helyi média képviselőivel. A számi 
és roma zenészek részvételével megvalósult workshop ki-
emelte a projekt középpontjában álló számi és roma mű-
vészek közötti kulturális párbeszéd jelentőségét. A számik 
és romák sok szempontból hasonló háttérrel rendelkeznek. 
Állam nélküli közösségek, akik korábban nomád életet él-

tek, majd letelepedésre kényszerültek. Zenei hagyománya-
ik jelentik az identitásuk, nyelvük és a határokon átívelő 
kapcsolataik őrzésének meghatározó részét.

A projekt fő célja az volt, hogy elmélyítse a számi és roma művészek közötti kulturális párbeszédet 
és együttműködést. A  világzene tökéletes eszköze, a  zenei örökségek közötti hasonlóságok és 
különbözőségek pedig ideális alapot adnak a kultúrák közötti kommunikációnak. A projekt kifejezett 
hangsúlyt helyezett a  magyar és norvég zenei hagyomány hasonlóságaira, amelyek közül három 
alapelem emelkedik ki: a  vonós, ezen belül a  hegedűs zenekari hagyományok markáns jelenléte, 
a történelmi kisebbségek – a norvég számik és a magyar romák – meghatározó szerepe, valamint 
a falusi népzenei hagyomány és a kortárs városi zene közötti kapcsolódás.

Projektgazda
Project Promoter

Fórum a Népművészetért Alapítvány
Forum for Folk Art Fund

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

52 691 079 HUF
173 497,13 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

47 361 247 HUF
155 947,47 EUR

HU07-0211-B1-2016

47 361 247 HUF
155 947,47 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Hungary-Norway world music exchange and 
training program, focusing on Roma and Sami 
artists

Through promoting the relationship between cultures 
and “linking” the two countries, the Project Promoter 
opened up an opportunity for cultural dialogue, devel-
opment, tourism and economic relations. A  major ele-
ment of the programme was the invitation of artists and 
professionals. This was the first time that the Hungari-
an public encountered a Norwegian performance. As an 
accompanying programme to the festival, a  workshop 
was organised with the participation of Norwegian and 
Hungarian professionals. Another major element was the 
organisation of a study trip for Hungarian professionals 
to Oslo World Music Festival, an event organised by the 
Norwegian partner. During the trip the participants had 
the opportunity to meet with festival organisers, repre-
sentatives of record companies, the Norwegian musical 
export office and the local media. The workshop held 
with the participation of Sami and Roma musicians high-
lighted the opportunity for a cultural dialogue between 
Sami and Roma artists. In many respects, the Sami and 

the Roma have similar backgrounds. They are stateless 
communities that formerly lead a nomadic lifestyle and 
were later forced to settle down. Their musical traditions 
represent a significant part of preserving their language 
and transboundary relationships.

The main objective of the project was to heighten the cultural dialogue and cooperation between 
Sami and Roma artists. World music is a perfect vehicle and the similarities and differences in musical 
heritage serve as an ideal basis for intercultural communication. The project laid particular emphasis on 
the similarities of Hungarian and Norwegian musical traditions of which three fundamental elements 
have particular importance: the powerful presence of fiddle (in particular, violin) band traditions; the 
definitive role of historic minorities (Norwegian Sami and Hungarian Roma) and the linkage between 
the folk music traditions of villages and the contemporary urban music.

voices of
spirits
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Színházi nevelési tapasztalatcsere hat magyar színház, egy norvég 
egyetem és egy norvég színház művészei és szakemberei között

A 2016 őszén egy 18 magyar szakemberből álló delegáció 
összesen négy angol nyelvű színházi nevelési programot 
mutathatott be egy bergeni minifesztiválon. Ezt köve-
tően a  magyar delegáció egy része részt vett a  norvég 
egyetem által szervezett képzési modulokon, worksho-
pokon és egy több napos mesterkurzuson. Az évad során 

a  projektgazda kilenc új színházi nevelési program lét-
rejöttéhez járult hozzá Magyarországon, ezzel párhuza-
mosan Norvégiában is létrejött két új színházi nevelési 
előadás. 2017 márciusában a Bergeni Egyetem professzo-
rai, valamint a Hordaland Színház munkatársai érkeztek 
Magyarországra. Egyrészt tanulmányozták valamennyi 

együttműködő partner színházi nevelési programjait, 
másrészt hét nyilvános szakmai workshopot tartottak 
Budapesten, ahol bemutatták a Norvégiában létrehozott 
egyik új színházi nevelési programot is. A projekt során 
készült filmek az archiválás mellett oktatási és kutatási cé-
lokat is szolgálhatnak majd.

A projekt fő célja egy olyan repertoárba illesztett, színházi előadást is tartalmazó komplex művészetpedagógiai, színházi nevelési program megalkotása, 
amely során az alkotók interakcióba lépnek a  résztvevőkkel, velük együtt gondolkodnak a  felvetett kérdésekről. A projektgazda InSite Drama olyan 
innovatív színházakat hívott meg a programba a magyar színházi nevelés, színház-pedagógia élvonalából, mint a Budapest Bábszínház, a debreceni 
Csokonai Nemzeti Színház, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, az Örkény Színház és a műfajt Magyarországon meghonosító Kerekasztal Színházi 
Nevelési Központ. Donor partner volt a  tíz éve szakmai partner Nyugat-Norvégiai Egyetem, együttműködő partner pedig a  bergeni bábszínház, 
a Hordaland Teater.

Projektgazda
Project Promoter

InSite Drama Oktatási, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
InSite Drama Educational and Cultural Services Nonprofit Limited

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Nyugat-Norvégiai Egyetem
Western Norway University of Applied Sciences; Drama Department

Összköltség 
Total cost (EUR)

49 358 676 HUF
162 524,45 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

44 419 000 HUF
146 259,47 EUR

HU07-0218-B1-2016

44 419 000 HUF
146 259,47 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Theatre in education know-how exchange of artists and professors 
involving six Hungarian theatres, a Norwegian university and 
a Norwegian theatre

In autumn 2016, a  delegation of 18 Hungarian pro-
fessionals presented a  total of four theatre in education 
programmes in English in a  mini festival in Bergen. 
Afterwards, some members of the delegation studied at 
training modules, workshops and a  several-day-long 
master course. During the theatre season, the Project 
Promoter contributed to the development of nine new 
theatre in education programmes in Hungary and, in 
parallel with this, two new theatre in education per-
formances were created also in Norway. In March 2017, 
professors of the University of Bergen and colleagues 
from Hordaland Theatre arrived to Hungary. On the one 
hand, they studied the theatre of education programmes 
of all cooperation partners and, on the other hand, they 
held a public workshop in Budapest where they also pre-
sented the new theatre in education programme devel-
oped in Norway. In addition to being archived, the films 
produced in the course of the project may also serve the 
purposes of education and research.

The main objective of the project is to establish a complex art pedagogy or theatre of education programme having a theatrical performance included 
in the repertoire where the artists interact and think together with the participants about the questions raised. The Project Promoter, InSite Drama 
invited the best innovative theatres engaged in Hungarian theatre of education and theatre pedagogy, such as Budapest Puppet Theatre, Csokonai 
National Theatre, Debrecen, Hevesi Sándor Theatre, Zalaegerszeg, Örkény Theatre and Round Table Theatre in Education that had introduced this genre 
in Hungary. Our Donor Partner was the Western Norway University of Applied Sciences that has been our professional partner for ten years and our 
cooperation partner was Hordaland Teatre, a puppet theatre from Bergen.
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Picture Budapest–Østfold: művészi 
beavatkozások szerepe (poszt)indusztriális 
környezetben

A projektgazda nyílt pályázati felhívás útján választotta 
ki a  közreműködő művészeket (norvég részről 5, ma-
gyar részről 6 főt), akik között szerepeltek előadó- és 
vizuális művészek, látvány- és hangtervezők, valamint 
kreatív designerek. 

2017. január és április között megvalósítottak 1-1 sze-
mináriumot és 1-1 workshopot Csepelen, valamint 
a norvégiai Moss-ban és Fredrikstad-ban is. A négyna-
pos szemináriumok keretében – a  művészek helyszíni 
szemléjén kívül – nyilvános szakmai szimpóziumokat is 
szerveztek.

A két, 10 napos workshop esetében a norvégiai munka 
zártkörű, csak a  meghívott vendégeknek tartott pro-
jekt-demonstrációval zárult. A budapesti workshop vé-
gén egy kétnapos minifesztivált rendeztek, amelynek 
keretében a művészeti beavatkozásokat a nagyközönség 
is láthatta. Az együttműködés eseményeiről egy ma-
gyar és egy norvég újságíró rendszeres bejegyzésekben 

számolt be a  projekt blogján, továbbá azokról gazdag 
fotódokumentáció, egy film és egy mintegy 120 oldalas 
kiadvány is született.

A projekt fő célja a  köztéri és helyspecifikus művészeti intervenciók lehetséges szerepének 
kutatása volt (poszt)indusztriális környezetben. A  bilaterális együttműködés lehetővé tette, hogy 
a  hasonlóságokon és a  különbségeken keresztül, az eltérő tapasztalatoknak és módszereknek 
köszönhetően tanulhassanak egymástól, valamint a  projektbe bevont külső, más szektorbeli 
partnerektől. 

HU07-0221-B1-2016

Projektgazda
Project Promoter

Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület
Artopolis Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner Scenekunst Østfold v Østfold kulturutvikling/ Performing Arts Østfold

Összköltség 
Total cost (EUR)

46 404 565,73 HUF
152 797,38 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

41 689 738 HUF
137 272,76 EUR

Picture Budapest–Østfold: investigating artistic 
interventions in (post-)industrial environments

After an open call for proposals, the Project Promoter se-
lected the participating artists (five persons from Norway 
and six persons from Hungary), including performing and 
visual artists, visual and audio designers, as well as creative 
designers among others.

From January to April 2017, there were one seminar and 
one workshop held in each of the following towns: Csepel, 
Hungary and in Moss and Fredrikstad, Norway. Within 
the framework of the four-day seminars, symposia open to 
the public were also organised in addition to the site visits 
of the artists.

The two ten-day workshops in Norway were closed with 
an exclusive project demonstration held only for invited 
guests. And at the end of the workshop held in Budapest, 
a two-day mini festival was organised to present the artis-
tic interventions to the general public. A Hungarian and 
a Norwegian journalist gave regular accounts of the events 
organised in the context of the bilateral cooperation in 

the project’s blog and these events were also accompanied 
by an abundant photo documentation, a film and a nearly 
120-page long publication.

The main objective of the project was to research the potential roles of site-specific artistic interventions 
and those in public places in (post-)industrial environments. This bilateral cooperation allowed for the 
partners to learn from each other and from other experts, engaged in other sectors and involved in 
the project, through similarities and differences arising from their different experience and methods.

41 689 738 HUF
137 272,76 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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J. Fosse Alvás című drámájának bemutatása

Egy Fosse-bemutató mindig eseményszámba megy 
a  világ színpadain – így Magyarországon is. Az „Alvás” 
című színdarab magyarországi premier volt. A komplex 
program részeként a  projektgazda partnerszervezetével, 
a  Skandináv Ház Alapítvánnyal workshopot szervezett 
Jon Fosse, illetve további két meghívott kortárs norvég 
szerző és a közreműködő színészek részvételével. Ezen az 
interaktív író-olvasó találkozón az érdeklődők betekin-
tést nyerhettek a  norvég irodalom múltjába és jelenébe, 
megismerhették a  meghívott szerzők életművét és né-
hány munkáját. A  szakma képviselőinek (dramaturgok-
nak, íróknak, stb.) egy további, speciális workshopot szer-
veztek, ahol jeles magyar kutatók tartottak előadásokat 
a kortárs norvég irodalom fő témaköreiben. A projekt két 
fontos hazai szakmai együttműködő partnere a Theatrum 
Scholae Közhasznú Alapítvány és a Magyar Írószövetség 
volt. A workshop napját Jon Fosse Alvás című drámájának 
magyarországi ősbemutatója zárta. A  projekt megvaló-
sításának fázisait videón rögzítették, amely alapanyagból 
később film készül, amelyet oktató anyagként terveznek 
közkinccsé tenni (norvég felirattal is). 

A projekt a világhírű kortárs drámaíró, Jon Fosse Alvás című darabjának magyarországi ősbemutatóját célozta meg, Deres Péter dramaturg fordításában. 
Fosse előszeretettel mellőz minden írásjelet, s így nemcsak többértelművé tágítja szövegeit, szöveg-folyamait, hanem a  mindenkori rendezőknek, 
színészeknek is több lehetőséget ad a textusok megfejtésére. 

HU07-0232-B1-2016

59 400 000 HUF 
195 587,75 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Hungarian premier of the drama “Sleeping” by J. 
Fosse

Any premiere of a Fosse play is quite an event on any stage 
in the world, and so it is Hungary. “Sleeping” was the 
Hungarian premiere of the play. As part of a complex pro-
gramme, the Project Promoter and its partner organisation, 
the Scandinavian House Foundation organised a workshop 
with the participation of Jon Fosse and other two contem-
porary Norwegian writers and the actors involved in the 
play. At the occasion of this interactive meeting of writers 
and readers, the guests could have a glimpse into the past 
and the present of Norwegian literature and could get ac-
quainted with the oeuvre and some works of the writers 
invited. Another special workshop was organised for the 
representatives of the profession (dramaturges, writers etc.) 
where prominent Hungarian researchers held presentations 
about the key topics of contemporary Norwegian literature. 
The two major Hungarian cooperation partners of the pro-
ject were the Theatrum Scholae Public Benefit Foundation 
and the Hungarian Writers’ Association. The day of the 
workshop ended with the Hungarian premiere of “Sleep-
ing” by Jon Fosse. The implementation phases of the pro-
ject were recorded serving as raw material for a film to be 

produced later on for the purpose of releasing it as a train-
ing material (also with Norwegian subtitles).

The project aimed to premiere in Hungary the drama “Sleeping” by the world-famous contemporary 
drama writer Jon Fosse, in the interpretation of dramaturge Péter Deres. Fosse has the predilection 
of omitting punctuation marks allowing not only for multiple interpretations of his texts but also 
leaving a considerable room for the directors and actors to decipher them.

Projektgazda
Project Promoter

Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület
Erőmű Contemporary Art Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Magyar Írószövetség
Hungarian Writers’ Association
Pesti Magyar Színház
Pest Hungarian Theatre
Skandináv Ház Alapítvány
Scandinavian House Foundation
Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány
Theatrum Scholae Public Benefit Foundation

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

66 000 000 HUF
217 319,72 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

59 400 000 HUF 
195 587,75 EUR
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CBJAZZ

A magyar és norvég zenei partnerség legfontosabb eredménye, hogy 
a  jazz műfajt közérthetővé tették a  széles közönség számára, köszön-
hetően részben a Magyarországon, valamint a norvégiai Bergenben és 
Oslóban megtartott koncerteknek, részben pedig annak az egyedi zenei 
oktatási kurzusnak, melyre az ország minden részéről érkeztek tanulók, 
amatőr és profi jazz-zenészek. Az oktatási módszertan központi eleme az 
egyén megfelelő mentális és fizikai felkészítése egy minőségi produkció 
létrehozására.

A Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. norvég partnerével közösen 
létrehozott egy közös szakmai jazz platformot, valamint norvég-magyar 
koprodukció keretében megjelent egy kilenc egyedi remixet tartalma-
zó hanglemez. A projekt részeként több olyan videoklipet is leforgattak, 
amelyek Budapestet, a budapesti fiatalokat, a jazz életet, jazz performan-
ce-ot, kis történeteket mutatnak be. 

A projekt hivatalos honlapján (http://cbjazz.omega-csoport.hu/) megte-
kinthetőek a projekt eredményei, így az elkészült videoklipek is.

A magyar és norvég szervezetek által közösen megvalósított 
CBJAZZ projekt középpontjában a  jazz zenei művészeti ág, 
illetve az előadóművészek munkájának megismertetése, 
népszerűsítése áll.

HU07-0233-B1-2016

Projektgazda
Project Promoter

Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Zala Country Development Public Nonprofit Ltd.

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint 
Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural 
Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner Kjell Kalleklev Management AS

Összköltség 
Total cost (EUR)

54 661 652 HUF
179 985,68 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

49 195 486 HUF
161 987,11 EUR

49 195 486 HUF
161 987,11 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

CBJAZZ

The project CBJAZZ implemented through the joint efforts of Hungarian 
and Norwegian organisations centred around the music genre, jazz and the 
presentation and promotion of the work of jazz performers.

The most significant achievement of the Hungarian and Norwegian musical 
partnership that the genre jazz was made comprehensible to a wider public 
partly through concerts held in Hungary and in Bergen and Oslo, Norway 
and partly through a unique training course in music that was held with the 
participation of students, amateur and professional jazz musicians from all over 
the country. The central element of the training methodology was the mental 
and physical preparation of individuals for the creation of high quality perfor-
mances.

Together with its Norwegian partner, Zala Country Development Public 
Nonprofit Ltd. has developed a common professional jazz platform and a re-
cord of nine unique remixes was also released in Hungarian-Norwegian co-
production. Several video clips presenting Budapest, the youth in Budapest, 
jazz life, jazz performance and short stories were also shot as part of the project.

The achievements of the project, including also the video clips are accessible 
through the project’s web page at http://cbjazz.omega-csoport.hu/.

The project CBJAZZ implemented through the joint efforts of 
Hungarian and Norwegian organisations centred around the 
music genre, jazz and the presentation and promotion of the 
work of jazz performers
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Cifra Kulturális Műhelyek a Norvég Alap 
támogatásával

A tevékenységek két régiót is érintettek Palkonya (Dél-Du-
nántúli Régió) és Kiscsősz (Közép-Dunántúli Régió) tele-
püléseken, nagyon szép környezetben. A  programok so-
rán a résztvevők megismerkedhettek a cigány népzenével, 
táncokkal, hangszerekkel. A gyerekek ki is próbálhatták 
ezeket a hangszereket, mesét hallhattak a  zenészektől az 
elveszett bárányokról, majd egy közös éneklésben vehettek 
részt. A táborokban tánctanítással, énektanítással, csoport-
foglalkozásokkal vártak minden aktív résztvevőt.

A kiscsőszi program során a látogatók a „Cigány a magyar-
ban, magyar a cigányban” című néptánc képzésen vehettek 
részt, ahol a szászcsávási cigányok és a nagyecsedi magya-
rok táncait lehetett megismerni, megtanulni. A palkonyai 
Nyitott Pincék népzenei szakmai napokat szürettel egybe-
kötött néptánc-bemutató, illetve különböző helyi népszo-
kásokhoz kapcsolódó programok gazdagították.

A projekt fő célja az volt, hogy a projekt résztvevőivel megismertessék a hazai kultúra és a kisebbségi 
kultúrák sokszínűségét, a magyar népi kultúra egyes szeleteit, a hagyományos és modern kortárs 
művészeteket, azok megőrzésének és továbbörökítésének módját.

HU07-0238-B1-2016

Projektgazda
Project Promoter

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület
Cifra Workshop Public Cultural Association.

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

12 877 200 HUF
42 401,05 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

11 589 480 HUF
38 160,95 EUR

11 589 480 HUF
38 160,95 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Cifra Cultural Workshops supported by the 
Norwegian Fund

Two regions in the beautiful environments of Palkonya, 
in the Southern Transdanubia Region and Kiscsősz in 
the Central Transdanubia region were involved in the 
activities. Through the programmes, the participants had 
the opportunity to get acquainted with gypsy folk music, 
dances and musical instruments. The children also had 
the chance to try these instruments out, could listen to 
tales presented by the musicians about lost sheep and then 
could sing together with the musicians. Dance and songs 
learning opportunities and group activities awaited the 
active participants in the camps.

In the course of the programme in Kiscsősz, visitors 
could participate in a folk-dance training titled „Cigány 
a magyarban, magyar a cigányban” (Gypsy in the Hun-
garian, Hungarian in the Gypsy) where they could get 
acquainted with and learn the folk-dances of gypsies in 
Szászcsávás and Hungarians of Nagyecsed. The profes-
sional folk music festival of Palkonya, “Nyitott Pincék” 
(Open Cellars), was enriched with folk-dance presenta-
tions along with the harvest and various programmes as-
sociated with the different local folk traditions.

The main objective of the project was to present the diversity of Hungarian culture and the culture of the nationalities living in Hungary, certain parts of 
the Hungarian folklore, the traditional and contemporary arts and the ways to preserve and pass them on.
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9 900 000 HUF
32 597,96 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Norvég–magyar balettkurzus a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán  

2017 februárjában Magyar Táncművészeti Egyetemen 
először megszervezett kéthetes balettkurzuson az Oslo 
National Academy of the Arts hallgatói és balettmeste-
rei, a Frankfurti Művészeti Egyetemről Mark Spradling 
táncművész, koreográfus, a Szlovén Nemzeti Opera mű-
vészei és neves hazai balettművészek, balettmesterek és 
koreográfusok, valamint a magy ar végzős hallgatók vet-
tek részt. A hazai és külföldi növendékek együtt dolgoztak 
a balettpróbákon a neves balettmesterek vezetésével. 
Az egymás kultúrájának megismerését szolgáló projekt 
keretében több, a  nagyközönség számára is nyilvános 
program zajlott a Magyar Táncművészeti Egyetem Szín-
háztermében: a  norvég művészek és a  magyar egyete-
mi hallgatók bemutatkozó előadásai, egy jó hangulatú 
táncház, egy másik alkalommal pedig néptánc szakértők 
vezetésével a  vendégek a  cigány néptánckultúra hagyo-
mányaival ismerkedtek meg.
A nemzetközi balettkurzus kéthetes közös munkájának 

eredményét a  MOM Kulturális Központ Színháztermé-
ben mutatták be. A több mint 300 fős nézőközönség lel-
kesen ünnepelte az ifjú művészeket.

A projekt hagyományteremtő céllal jött létre, egy olyan koncepció megvalósítására, amely évről-
évre lehetővé tenné külföldi vendégművészek meghívását, és közös koreográfiák tervezését, 
betanulását és előadások létrehozását különböző kurzusok, workshopok keretében. Az így életre 
hívott rendezvények célja egymás kultúrájának, táncművészetének megismerése, új stílusok, 
előadásmódok, módszerek elsajátítása, és a nemzetközi kapcsolatok erősítése.

HU07-0240-B1-2016

Norwegian-Hungarian ballet course at the 
Hungarian Dance Academy

Students and ballet masters of Oslo National Academy of 
the Arts, dance artist and choreographer Mark Spradling 
from the Frankfurt University of Music and Performing 
Arts, the artists of the Slovenian National Opera and Bal-
let, renowned Hungarian ballet dancers, ballet masters and 
choreographers, as well as Hungarian graduates participated 
in the two-week ballet course organised at the Hungarian 
Dance Academy for the first time in February 2017. Hun-
garian and foreign students worked together at the ballet 
rehearsals under the supervision of illustrious ballet masters.
Within the framework of the project serving the purposes 
of learning each other’s culture, many programmes open 
for the general public were organised in the theatre of the 
Hungarian Dance Academy: the introductory performanc-
es of Norwegian artists and Hungarian university students, 
a folk-dance event (táncház) in good spirits, and on another 
occasion guests were introduced to the traditions of gyp-
sy folk-dance culture with the help of folk-dance experts. 
The outcome of the two-week collaboration during the 

international ballet course was presented in the Theatre of 
MOM Cultural Centre. The audience of more than 300 
people warmly applauded the young artists.
 

If you look 
at our 
dance, you 
hear the 
words of our 
heart.

The project was set up for the purpose of establishing a tradition and to realise a concept that would 
allow, year after year, for inviting foreign artists, jointly developing and learning choreographies and 
presenting them at different courses and workshops. The objectives of events established this way are 
to learn each other’s culture and dance arts, to acquire new styles, ways of performance and methods 
and to strengthen international relationships.

Projektgazda
Project Promoter

Magyar Nemzeti Balett Alapítvány 
Hungarian National Ballet Foundation

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

 -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

 -

Összköltség 
Total cost (EUR)

11 040 000 HUF
36 351,66 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

9 900 000 HUF
32 597,96 EUR



64 65

Utazás a hagymahéj körül - bilaterális (norvég-
magyar) részvételi színházi projekt 

A projekt elsődleges szakmai célja az volt, hogy mindkét 
társulat úgy hozza létre saját részvételi színházi előadását, 
hogy a  résztvevők közben folyamatosan képzik társai-
kat és megismertetik egymást a hazájukban alkalmazott 
legismertebb formákkal, amelyek az irodalmi klasszikus 
Peer Gynt alapján készülnek, és reflektálnak a norvég és 
a magyar, valamint az európai valóságra. A folyamatban 
kiemelt szerep jutott a  tanulmányutaknak, amelyek le-
hetőséget biztosítottak arra, hogy a szakmai teamekben 

dolgozó kollégák egyrészt képet kapjanak a norvég, illet-
ve a magyar kulturális és oktatási helyzetről, ezen belül 
a független színházak helyzetéről és eredményeiről, más-
részt, hogy megismerjék a  projektben együttműködő 
külföldi kollégákat, művészi és szakmai eredményeiket, 
problémáikat, kutatási területeiket.

A projekt eredményességét mutatja, hogy azon felül, 
hogy mindkét előadás repertoáron marad, tehát még 

több középiskoláshoz eljut, a projektgazda tervezi, hogy 
a magyar Peer Gynt előadást bemutatja Bergenben, va-
lamint elkezdődtek az egyeztetések a további együttmű-
ködési lehetőségekről is.

A Káva Kulturális Műhely, a bergeni Kompani13 társulattal karöltve projektjében arra vállalkozott, 
hogy létrehoznak egy-egy középiskolás fiataloknak szóló, a  részvételiséget középpontba állító 
színházi előadást, amelyeket filmre is rögzítettek. A projekt zárásaként, egy szakmai beszélgetésekkel 
bővített szimpózium keretén belül mutatták be mindkét előadást Budapesten. A projekt mindkét 
társulat számára nagyon sikeres együttműködésnek bizonyult.

HU07-0245-B1-2016

24 537 059 HUF
80 793,74 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Projektgazda
Project Promoter

Káva Kulturális Műhely Egyesület 
Káva Drama/Theatre in Education Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

29 329 354 HUF
96 573,44 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

24 537 059 HUF
80 793,74 EUR

Trip around the onion skin – bilateral (Norwegian-
Hungarian) participatory theatrical project 

The primary professional objective of the project was 
that both theatre companies create their own participa-
tory theatre performance in a way that, in the meantime, 
the participants keep training their fellows and acquaint 
each other with the best-known forms of their countries 
that are produced based on the literary classic Peer Gynt 
and react to the Norwegian, the Hungarian and the Eu-
ropean reality. A special role in this process was played by 
the study trips that allowed for the colleagues working in 
professional teams to get an idea of the situation of cul-
ture and education in Norway and in Hungary, including 
the situation and achievements of independent theatres, 
on the one hand, and to get acquainted with the foreign 
colleagues involved in the project, their artistic and pro-
fessional achievements, problems and fields of research, on 
the other hand.

The efficiency of the project is reflected by the fact that in 
addition to keeping both performances on the repertoire 

(so even more secondary school students will have the op-
portunity to see them), the Project Promoter is planning 
to present the Hungarian Peer Gynt performance in Ber-
gen. Moreover, consultations about potential future coop-
eration have already been started.

In its collaborative project with Kompani13, a  theatre company of Bergen, Káva Drama/Theatre in 
Education Association undertook to create two theatre performances focusing on participation for 
secondary school students that was also recorded on film. To close the project, both performances 
were presented at a  symposium, involving also professional discussions in Budapest. The project 
proved to be a very successful cooperation for both theatre companies.

Can we escape to 
our fantasy from 
our destiny or 
responsibility?
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Tánckluzív

A projekt további specifikus céljai között szerepelt a kul-
túrák közötti párbeszéd értékként történő bemutatása, 
valamint az inkluzív társadalom filozófiájának antidiszk-
riminációs célú, kisebbségeket célzó tevékenységek ré-
vén történő megvalósítása. Ezzel összefüggésben a  pro-
jektgazda többek között 5 interaktív, interkulturális 
táncművészeti workshopot szervezett. A  két közös fel-
lépés, a kortárs alkotás bemutatása, valamint az azt meg-
előző próbafolyamatok mellett két további interkulturális 
bilaterális kapcsolatfelvétel (utazások donor-magyar vi-
szonylatban) jött létre, összesen tizenöt nemzetközi szak-
mai, művészi projektpartner bevonásával.

A projekt átfogó célja egy interkulturális kortárs táncművészeti alkotás bemutatása volt, amely nemzetközi partnerségben valósult meg két 
helyszínen, a norvégiai Trondheimben és Magyarországon belül pedig Nyíregyházán. Az együttműködésnek köszönhetően a projekt tevékenységek 
és a programok népszerűsítése céljából sikerült kiaknázni a Transform, Trondheim World Festival terjesztési csatornáit is. 

HU07-0248-B1-2016

Projektgazda
Project Promoter

 „4 FOR DANCE” Tánc, Sport és Kulturális Egyesület 
 „4 FOR DANCE” Dance, Sport and Cultural Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  TRANSFORM

Összköltség 
Total cost (EUR)

37 316 730 HUF
122 873,66 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

33 585 057 HUF
110 586,29 EUR

Danceclusive

The specific objectives of the project also included the 
presentation of intercultural dialogue as a value and the 
realisation of the philosophy of inclusive society aiming 
anti-discrimination and through activities targeting the 
minorities. In this respect, the Project Promoter organ-
ised, among others, five interactive and intercultural 
dance workshops. In addition to the two joint perfor-
mances, the presentation of the contemporary perfor-
mance and the preceding rehearsals, two other bilateral 
intercultural contacts (trips between the Donor and Hun-
gary) were made with the involvement of a total of fifteen 
international professional and art project partners.

DanceClusive’ (“Dance” + “Exclusive” parallel “Inclusive”) – 
Artistic performance has an exclusive artistic value to make 
awareness of the social values of inclusive society

The overall objective of the project was to present a contemporary intercultural dance performance 
that was implemented through an international partnership on two sites, in Trondheim, Norway and 
in Nyíregyháza, Hungary. Owing to this cooperation, the promotion channels of Transform, Trondheim 
World Festival were managed to be taken advantage of for the purpose of promoting the project 
activities and programmes.

33 585 057 HUF
110 586,29 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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Gyökerek

A darab, amelynek témája a gyökereink vizsgálata, a „Kö-
zöd? avagy esik épp az alma a fájáról” címet kapta. A té-
mafeldolgozás során a résztvevők a szocializáció, a szülői 
minták ismétlődésének módjaival és a  transznacionális 
közösségek kérdéseivel foglalkoztak, segítséget nyújtva 
a középiskolai osztályközösségek számára a felnőtté válás 
kusza érzésvilágának feldolgozásához. Ehhez eszközként 
a kortárs táncot és magát a színházat használták úgy, hogy 
a  közönség résztvevő közösséggé alakult, amelyben ki-
emelt szerepet kaptak a  tapasztalt színész-drámatanárok. 
A  felnőtté válásról, a  különböző gyermeki életszakaszok 
örökös függetlenedési vágyáról szóló előadás fontos és 
egyedülálló kísérletnek tekinthető a színházi nevelés terü-
letén, amely a viszonyok és dinamikák vizsgálatába a ver-
bálisan értelmező módszerek használatán túl absztrakciós 
készségeket fejlesztő eszközöket is bevont. A projekt során 
a  színházi nevelési előadás létrehozása mellett 30 osztály-
közösség – 20 budapesti csoport és 5 vidéki dupla előadás 
hallgatói – vehetett részt a programban. 

A projekt fő célja a  Nyitott Kör Egyesület 
és a  Tünet Együttes koprodukciójaként 
megvalósuló „Gyökerek” című színházi nevelési 
előadás létrehozása volt. 

HU07-0250-B1-2016

17 479 800 HUF
57 556,14 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Projektgazda
Project Promoter

Nyitott Kör Egyesület
Open Circle Association

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Tünet Együttes Nonprofit Kft.
The Symptoms Nonprofit Ltd.

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

19 422 000 HUF
63 951,27 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

17 479 800 HUF
57 556,14 EUR

Roots

The play whose subject is the examination of our roots was 
given the title “Közöd? avagy esik épp az alma a  fájáról” 
(None of your Business! Or the Apple is Falling from its 
Tree Right Now). While processing the topic, the partic-
ipants dealt with the ways of repeating parental patterns 
and the questions of transnational communities to offer 
help for secondary school communities to cope with the 
tangled emotions of becoming an adult. As a  means to 
this, contemporary dance and the theatre itself were used 
in a  way to transform the audience into a  participatory 
audience where drama teachers for actors played a crucial 
role. This performance about becoming an adult and the 
constant desire for becoming independent in the different 
phases of childhood can be considered as an important and 
unique experiment in the field of theatre of education that 
involved means for developing abstraction skills in addition 
to the use of verbal interpretation methods into the analysis 
of relationships and dynamics. During the implementation 
of the project 30 classes (20 classes from Budapest and the 
audience of five double performances in the countryside) 
could participate in the programme, besides the realisation 
of the theatre performance.

The main objective of the project was to put on 
the theatre of education performance “Gyökerek” 
(Roots) realised in the coproduction of Open Circle 
Association and The Symptoms Nonprofit Ltd. 

None of your 
Business! Or the 
Apple is Falling 
from its Tree 
Right Now 
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Lutte - a Frenák Pál Társulat és a Kortárs Táncért 
és Jelelő Színházért Alapítvány komplex 
művészeti és oktatási programja

A LUTTE című, négy különböző - kutatási, kreációs, okta-
tási és menedzsment - modulból álló komplex művészeti és 
oktatási programot az alapítvány 2017. április végére valósí-
totta meg. Az egymásra és egymásból épülő, azonos temati-
kai fókuszú 4 modul magában foglalt egy nemzetközi work-
shop-sorozattal kiegészülő kutatási folyamatot, egy kreációs 
szakaszt, amelyben egy többszereplős koreográfia készült el 
nemzetközi koprodukcióban, és egy három lépcsős, interak-
tív, mozgás alapú, drámapedagógusok és táncművészek által 
vezetett előkészítő és feldolgozó foglalkozásokból felépített 
beavató oktatási programot, amelyben gimnazisták, halmo-
zottan hátrányos helyzetű fiatalok és egyetemista hallgatók 
vettek részt. A negyedik modul egy fiatal menedzsereknek 
szóló rezidencia program volt. 
A kutatási modul sikereként elkönyvelhetők a  harcművé-
szet-jelnyelv-táncművészet terén megvalósult magas színvo-
nalú képzések, workshopok és nemzetközi együttműködések, 
valamint a  modulban résztvevő művészek és szakemberek 
számára meghatározó és szemléletformáló erővel bíró tapasz-
talatcsere volt. Fontos hozadéka volt a  projektnek az izlan-

di partnerekkel való együttműködés elmélyítése, amelynek 
keretében a  táncművészek és a  közreműködők betekintést 
nyerhettek a skandináv mitológia világába. A nemzetközi ta-
pasztalatcsere jegyében a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért 
Alapítvány művészei részt vettek a 2016 augusztusában meg-
rendezett Reykjavík Dance Festival-on.

A Frenák Pál Társulat és a  Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány küldetésének tartja 
a  kiemelkedő színvonalú kortárs táncprodukciók megalkotásán túl, a  kortárs tánc műfajának hazai 
és nemzetközi elismertetését, a  fiatal táncos generáció képzését, fejlődésük biztos hátterének 
megteremtését, valamint innovatív oktatási, képzési és rehabilitációs programok megvalósítását-
kidolgozását a mentálisan vagy fizikailag sérült (kiemelt fókusszal a siket és nagyothalló) és hátrányos 
helyzetű fiatalok számára.  

Projektgazda
Project Promoter

Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány 
Foundation For Contemporary Dance and Sign Theatre

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

36 136 201,08 HUF
118 986,50 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

32 517 000 HUF
107 068,48 EUR

HU07-0257-B1-2016

Lutte – a complex art and education programme 
of Compagnie Frenák Pál and the Foundation for 
Contemporary Dance and Sign Theatre 

The complex arts and education programme consisting of 
four different modules (research, creation, education and 
management) entitled LUTTE was completed by the Foun-
dation by the end of April 2017. The four modules built on 
and from each other and having the same thematic focus in-
volved a  research phase supplemented by a  series of inter-
national workshops, a creation phase where the multi-actor 
choreography was developed in an international coproduc-
tion and a three-step interactive, motion-based introductory 
education programme consisting of preparatory and process-
ing activities and supervised by drama instructors and dance 
artists in which secondary school students, young people 
facing multiple disadvantages and university students partic-
ipated. The fourth module was a  residency programme for 
young managers.
The achievements of the research module are the high-qual-
ity trainings, workshops and international cooperation in 
the field of martial art-sign language-dance and it was also 
a fundamental and attitude-shaping exchange of experience 
for the artists and professionals involved in the module. An 

important benefit of the project was the heightening of the 
cooperation with the Icelandic partners whereby the dance 
artists and collaborators could have a glimpse into the Scandi-
navian mythology. In the context of international exchange 
of experience, in August 2016, the artists of the Foundation 
For Contemporary Dance and Sign Theatre participated in 
the Reykjavík Dance Festival.

Compagnie Frenák Pál and the Foundation For Contemporary Dance and Sign Theatre consider it to be 
their mission to have the genre of contemporary dance recognised abroad and in Hungary, to educate 
the young generation of dancers, to create a sound background for their advancement and to develop 
and implement innovative training, education and rehabilitation programmes for mentally or physically 
disabled (with special emphasis on the deaf and hard-of-hearing) and disadvantaged young people in 
addition to putting on contemporary dance performances of the highest quality.

37 517 000 HUF
107 068,48 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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HU07-0184-B2-2016

LOLI ZUMI

A projekttevékenységek között szerepelt az alföldi ci-
gány- és szegényételek összegyűjtése, tradicionális 
roma használati tárgyak gyűjtése, receptgyűjtő verseny 
Besenyszögön és a térségi településeken egyaránt. Ezen 
gyűjtések eredményeit az alföldi roma művészetet és 
tradicionális mesterségeket bemutató időszakos kiállí-
tás, valamint az India kiállítás alkalmával ismerhették 
meg a  látogatók. Az alföldi cigány- és szegényételek 
főzőversenyén elkészítették a  legnépszerűbb recepte-
ket. A kutatások eredményeit a nyomtatásban 3 nyelven 
megjelent Csodabank kiadványban tették közzé, mely-
nek elektronikus változata az Alapítvány honlapján is 
elérhető (http://besenyszogert.hu/csodabank).
A Jeles napok foglalkozássorozat, minden hónapban 
középpontba állította a roma és magyar hagyományok 
jeles napjainak szentek életéhez kapcsolódó egyházi 
eredetét, az ünnepek rendjét, az ezekhez kapcsolódó 
szokásokat.
A projekt egyik eredménye, hogy a  résztvevők köré-
ben csökkent az előítéletesség azzal, hogy megismerték 
a számukra új kultúrát és identitásokat. Az elkészült ki-
advány minden érdeklődő számára elérhetővé teszi az 
összegyűjtött kultúrkincseket. 

A projekt célja az észak-szolnoki kistérségben megtalálható roma és magyar kulturális kincs feltárása, 
a hagyományok, kulturális és művészeti értékek nagyközönség számára történő bemutatása, közös 
alkotási tevékenységek megvalósítása volt.

Projektgazda
Project Promoter

Besenyszögért Alapítvány 
Besenyszögért Foundation

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság/
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Tiszasülyért Egyesület/Tiszasülyért Association, 
Roma Gasztronómiai Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület/ Roma Gastronomic Cultural and Tradition Association

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

25 011 630 HUF
82 356,37 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

22 510 467 HUF
74 120,73 EUR

22 510 467 HUF
74 120,73 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

LOLI ZUMI

The purpose of the project was exploring the 
Roma culture of the North-Szolnok micro-region, 
presenting Roma traditions and cultural and 
artistic values to the public and carrying out joint 
creative activities.

The project activities included collecting the recipes of the 
Roma communities and poor people of  the Hungarian 
Plains, collecting traditional Roma objects, and organis-
ing a  recipe collection contest in Besenyszög and in oth-
er towns in the region. The collected material was put on 
display at a temporary exhibition on the Roma art and tra-
ditional crafts of the Hungarian Plains and the India exhi-
bition. The most popular recipes were prepared during the 
cooking competition of the dishes of the Roma and poor 
people of the Hungarian Plains. The research results were 
published in the 3-language booklet Csodabank (Miracle 
Bank), which is available electronically through the Foun-
dation’s website (http://besenyszogert.hu/csodabank).
During the project, the Jeles Napok (Illustrious Days) 
events, held once a month, focused on Roma and Hungari-
an traditions associated with the life of saints, their religious 
origins, celebrations and festive traditions.
One of the results of the project is the reduction of prej-
udice among participants through learning about a  new 
culture and identities. The publication makes the collected 
cultural assets available to anyone who is interested in them.
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HU07-0187-B2-2016

Roma mentor projekt

A projektgazda országosan tíz együttműködő partne-
rintézménnyel, tíz mentorral és tíz kapcsolattartó közre-
működésével valósította meg a  mentori foglalkozásokat, 
felhasználva ehhez a kultúra széles eszköztárát és a külön-
böző művészeti ágak eredményeit. Összesen közel kétszáz 
tanuló vett részt a tíz helyszínen száznyolcvanöt alkalom-
mal megvalósult kulturális eseményeken. A foglalkozáso-
kon, a nyílt napokon, a kiállításon és a workshopon, va-
lamint a tréningeken sokat mélyült a roma és nem roma 
párbeszéd. A  projektben résztvevő gyermekek családjai, 
a  faluközösségek és az iskolai közösségek is büszkén te-
kintettek a programra. A projekt megvalósítási ideje alatt 
több nyílt napot is szerveztek, különféle kirándulásokon 
is részt vettek a gyerekek, továbbá egy kiállítást szervez-
tek a diákok és a mentorok alkotásaiból az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatalában, Budapesten, valamint egy work-

shopot is megrendeztek a  Kugler Art Szalonban. A  Fe-
rencvárosi Művelődési Központban megtartott színvo-
nalas záró rendezvényen a projektben résztvevő gyerekek 
bemutathatták az egyes mentor csoportok foglalkozásain 
született alkotásaikat.

A Roma Mentor Projekt alapvető célja az volt, hogy 
pozitív változásokat idézzen elő a roma gyerekek 
önértékelésében és jövőképében. Mindehhez 
a  projektgazda egy olyan közös tanulási 
folyamatot választott eszközül, amelyben egy 
kívülről érkező, sikeres roma mentor személyes 
példája és tapasztalata motiválja a  csoportot, 
együttműködésben annak vezetőjével.

Roma mentorship project

The project owner implemented mentoring sessions with 
the participation of ten partner institutions, ten mentors 
and ten contact persons, using culture and art as an in-
strument. A total of two hundred students participated in 
the 185 sessions in ten locations. Roma–non-Roma inter-
cultural dialogue was deepened during the activities, open 
days, exhibitions, workshops and trainings. The families 
of the participating children, the local communities and 
school communities were all proud of their involvement. 
Several “open day” events were held during the project 
period, along with field trips and an exhibition displaying 
the works of the students and the mentors in the Office 
of the Commissioner for Fundamental Rights in Budapest, 
and a workshop in Kugler Art Szalon. An excellent closing 
event at the community cultural centre of the 9th district 
of Budapest gave the participating children an opportunity 
to showcase the works they created in the course of men-
toring sessions.

The fundamental objective of the Roma 
Mentorship Project was to engender positive 
changes in the self-esteem and vision of the 
future of Roma children through a joint learning 
process motivated by the personal example and 
experiences of successful external Roma mentors 
in collaboration with the group leader.

Projektgazda
Project Promoter

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hátrányos Helyzetű Ifjak (Magyarok, Romák) Azonos Szintű 
Oktatásáért Szociális, Kulturális és Oktatási Egyesület 

“Bhim Rao Social, Cultural and Educational Association for the Equal Opportunity of Vulnerable 
Youths (Roma and non-Roma) in Borsod-Abaúj-Zemplén County

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Shajipe Lehetőség Alapítvány/Shajipe Opportunity Foundation
Rimóci Szent István Általános Iskola Mikszáth Kálmán Tagintézménye /Rimóc Szent István 
Primary School
Mikszáth Kálmán Member Institution
Igazgyöngy Alapítvány/Igazgyöngy Foundation
Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége / Association of Roma 
Self-government Representatives and Leaders in Nógrád County
Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális szakiskola és Általános Iskola / Dr 
Ambedkar High School, Vocational Training School, Special Vocational School and Primary 
School
Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola / Dr Mészáros Kálmán Primary School
Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány /Kerecsend Youth for Further 
Education Public Foundation 
Szendrőládi Roma Nemzetiségi Önkormányzat /Szendrőlád Roma Ethnic Local Government 

“Jászkisér Gyermekeiért” Alapítvány /For the Children of Jászkisér Foundation
Galenos Alapítvány/Galenos Foundation

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

38 518 600 HUF
126 831,08 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

34 666 740 HUF
114 147,97 EUR

34 666 740 HUF
114 147,97 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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HU07-0190-B2-2016

Roma nem-roma  
nemes aroma 

A projektgazda a  program résztvevőit olyan egymásra 
épülő, egymást kiegészítő tevékenységekbe vonta be, ame-
ly elindította a fejlődési folyamatokat a család, a település 
közösségi szintjén és társadalmi szinten is. A  célcsoport 
létszáma összesen 90 fő volt, azonban az egy éves pro-
jektidőszak alatt ennél jóval több embert szólítottak meg 
a közös tevékenységek révén, illetve sikerült előmozdítani 
a roma és nem-roma társadalmi csoportok közötti együtt-
működést.

A projekt főbb tevékenységei: 
• drámapedagógiai foglalkozások heti 3 alkalommal a gyer-
mekeknek, 

• havi drámapedagógiai foglalkozások a felnőttek számára 
településenként, 

• különböző társadalmi közegből érkező csoportok 3 napos 
látogatása Szendrőládon hét turnusban, 

• integrált nyári tábor, 
• közösségerősítő rendezvények településenként, 
• karácsonyi rendezvények településenként, 
• a Roma Kultúra Napja alkalmából zenés rendezvény Bu-
dapesten a Budapest Bár közreműködésével.

A programokba nemcsak megvalósítóként, hanem sze-
rvezőként is bevonták a  roma embereket. A  projekt-
tel szorosan együttműködtek a  települési és a  kisebbségi 
önkormányzatok, valamint a  helyi civil szervezetek is. 
A projektben donor partnerként részt vett egy olyan liech-
tensteini gyógypedagógiai intézmény is, amely hátrányos 
helyzetű gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozik.

A projekt fő célja, hogy elősegítse a roma és nem-
roma emberek, csoportok közötti interkulturális 
párbeszédet, mérsékelje az előítéleteket 
és csökkentse a  társadalmi feszültségeket. 
A  projekt három fő helyszíne Szendrőlád, 
valamint Martonyi és Pánd. Minden településről 
15 gyermek és a gyermekek szülei közül 15 felnőtt 
került bevonásra a programba. Szendrőládon és 
Martonyiban a  célcsoport tagjai szinte 100%-
ban roma származásúak voltak.

28 602 000 HUF
94 178,47 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Roma non-roma 
– a wonderful aroma

The project promoter involved the participants in sequen-
tial and complementary activities designed to initiate de-
velopment processes in the lives of the family, the village 
community and at the level of society as well. A total of 90 
people participated, but many more people were reached 
during the one-year project period, and cooperation be-
tween Roma and non-Roma communities was successfully 
promoted.

Main activities:
•Drama Pedagogy sessions three times a week for children;
•Drama Pedagogy sessions once a month for adults at each 
town;

•3-day visit to Szendrőlád for people from different social 
groups (seven visits);

•Integrated summer camp;
•Events promoting community cohesion at each town;
•Christmas events in each town;
•Music event for Roma Culture Day in Budapest with the 
participation of the band Budapest Bár.

Roma people weren’t just participants of the programs, but 
organisers as well. The project was carried out in close 
cooperation with local municipalities, minority self-gov-
ernments and local NGOs. A special education institution 

from Liechtenstein – which works with disadvantaged 
children and young people – also participated in the pro-
gram as a donor and partner.

The main aim of the project was the promotion of intercultural dialogue between Roma and non-Roma individuals and groups, the mitigation of 
prejudiced and the reduction of social tensions. The main sites for the project were Szendrőlád, Martonyi and Pánd. 15 children and 15 parents were 
chosen from each of these villages to participate in the program. Participants from Szendrőlád and Martonyi were almost all Roma. 

Projektgazda
Project Promoter

Nem Adom Fel Alapítvány
Never Give Up Foundation

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Szendrőládi Népfőiskolai Egyesület
Szendrőlád Adult Education Association

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner

Heilpedagogisches Zentrum des Fürstentums Liechtenstein
Special Education Centre for the Principality of Liechtenstein

Összköltség 
Total cost (EUR)

31 780 018 HUF 
104 642,80 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

28 602 000 HUF 
94 178,47 EUR
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Színkeverő - reménység, oktatás, 
művészet, alkotás

A Színkeverő foglalkozások három településen, Baján, Sze-
remlén és Sükösdön folytak, a szakmai kirándulások alkal-
mával Budapest, Pécs, Gara, Dávod települések érintésével.
A projekt a fiatalok számára sokszínű, több művészeti te-
rülethez tartozó alkotó tevékenységet szervezett az alábbi 
területeken: roma művészet és kultúra (Kunhegyesi Fe-
renc Romano Zsanipe - jó gyakorlat adaptálásával), grafi-
ka-festészet-szobrászat szakkör, fotószakkör, archaikus 
fotográfia, fafaragás, kézműves foglalkozások, (bőr meg-
munkálásának tanulása, agyagozás, csuhézás, kosárfonás), 
néptánc, drámaszakkör, meseterápia, külső-belső környe-
zetünk foglalkozás (népi játszóház és önismereti foglalko-
zás), médiaszakkör. 
Hét helyszínen, több mint hétszáz gyermek bevonásával 
zajlott a  programsorozat. A  foglalkozásokon született al-
kotásokból a projektgazda záró kiállítást és előadást szer-
vezett, ahol a néptánc- és drámaszakkörökön tanult gyer-
mekek remek műsort mutattak be: népi játékfűzés, Duna 
menti ugrós, autentikus cigány néptánc, „melyet nem az 
iskolában tanultak meg a gyermekek, hanem a Jó Istentől 
kapott ajándékuk”, tamburazenekar, saját énekes kísérettel, 
Bácska Banda bajai népi együttes élőzenés kíséretére, sár-
közi táncok, csángó tánc. A projekt eredményeit bemutató 

záró tárlatot a bajai Nagy István Képtárban rendezték meg, 
ahol a közönség megtekinthette a  foglalkozásokon készí-
tett festményeket, grafikákat, rézkarcokat, nyomatokat, 
a  történelmi személyek és katolikus Szentek ábrázolásait, 
a  fotószakkör képeit, a kerámia relief másolatát és egyéb 
kézműves portékákat.

A Színkeverő programsorozat célja az Észak-Bácskában élő hátrányos helyzetű fiatalok számára 
szervezett rendszeres művészeti programok megvalósítása, ezáltal a roma és nem-roma közösségek 
közötti interkulturális párbeszéd mélyítése és megszilárdítása.

Projektgazda
Project Promoter

Múzeumbarátok Köre Alapítvány
Foundation for Museum Friends

Program Operátor
Programme Operator
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Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Csácsé Rom Cigány Kulturális Egyesület
Csacse Rom Cultural Society
Dél-Bácskai Esély Egyesület
Chance Society of South-Bacska

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

30 193 070 HUF
99 417,42 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

27 173 763 HUF
89 475,68 EUR

27 173 763 HUF
89 475,68 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Colour mixing- hope, education, 
art, creation

Színkeverő sessions took place in three towns: Baja, Szer-
emle and Sükösd. Study visits were taken to Budapest, Pécs, 
Gara and Dávod.
Varied creative activities associated with multiple art forms 
were organised for youths in the following fields: Roma 
art and culture (adoption of the good practices of Ferenc 
Kunhegyesi - Romano Zsanipe), drawing, painting and 
sculpture course, photography course, archaic photography, 
wood carving, arts and crafts (leather crafts, pottery, corn 
husk crafts, basket-weaving), folk dancing, drama group, 
fairy tale therapy, „inner and outer environment” sessions 
(folk playhouse and self-study sessions), media study group.
The programme series took place at seven locations, with 
the participation of more than 700 children. The project 
promoter organised a closing exhibition and talk showcas-
ing the works created during the sessions, with an excel-
lent show by the children participating in the folk dance 
and drama courses. The show included playful folk dances, 
Danube-region jumping dance, authentic Roma dances 

“which the children didn’t learn at school, but received as 
a  gift from God”, tamboura band with singers accompa-
nied the Bácska Banda folk band from Baja, dances from 
the Sárköz  area and Csango dances. The closing exhibition 
was held in the Nagy István Gallery in Baja, consisting of 

paintings, drawings, engravings, prints, depictions of his-
torical figures and Catholic saints, the photos made during 
the photography course, relief copies of ceramics and other 
handmade items.

The aim of the Színkeverő (Colour Mixing) programme series was the organisation of regular art sessions for disadvantaged youths in the North Bácska 
area, thereby deepening and strengthening intercultural dialogue between Roma and non-Roma communities.
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Hozunk-viszünk

A projekt keretében jól érzékelhetően elmélyült a  prog-
ram két elsődleges célcsoportja közötti interkulturális pár-
beszéd, a közösen szervezett és megvalósított fejlesztő és 
szabadidős programokon keresztül. Az együttes munka 
eredményeit a résztvevők nagy látogatottsággal bíró ren-
dezvényeken mutatták be. Ezeket a programokat és a pro-

jekt eredményeit a projektgazda a www.hozunkviszunk.
hu honlapon és ismert közösségi oldalakon népszerűsítet-
te, köztük a megvalósult 20 kulturális eseményt (pl. tábor, 
Campus Fesztivál roma sátor, 12 Példaképek előadássoro-
zat, 3 kiállítás) is. Ezeken a rendezvényeken az általános 
és középiskolás fiatalok közösen tanultak roma és magyar 
táncot és vettek részt tréningeken. Ezek a  programele-
mek a kultúra és hagyományápolás mellett a  résztvevők 
közösséggé kovácsolását is szolgálták. A programelemek 
többsége a  fiatalok és civil szervezetek önkéntes együtt-
működéseként valósult meg, amely további aktív kapcso-
latépítésre ösztönözte a résztvevőket, így hozzájárul a pro-
jekt eredményeinek fenntartásához.

A projekt célja az álmosdi és bagaméri roma 
fiatalok, illetve a Debreceni Egyetem hallgatóinak 
szemléletformálása, a  roma közösségek aktív 
részvétellel történő fejlesztése, a  társadalmi 
szolidaritás növelése, valamint új párbeszéd-
csatornák kialakítása és a  hátrányos térség 
fejlesztése volt

Projektgazda
Project Promoter

Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
Association for Student and Civil Society in the county of Hajdú-Bihar

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

 Roma Láng Egyesület
Roma Láng Association

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

23 667 790 HUF
77 931,48 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

21 301 011 HUF
70 138,33 EUR

21 301 011 HUF
70 138,33 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Bringing-taking

Within the framework of the project, the intercultural dia-
logue between two main target groups became noticeably 
deeper thanks to the jointly organized development and 
leisure activities. The products of this joint activity were 
put on display at very popular events. The project owner 
set up a website at www.hozunkviszunk.hu to promote the 
events and the project results, and used well-known so-
cial media platforms for the same purpose. The promoted 
events included 20 cultural events (e.g. camp, Roma tent 
at Campus Festival, lecture series on 12 role models, 3 ex-
hibitions). At these events, primary and secondary school 
students learned Roma and Hungarian dances together and 
participated in trainings together. Most of the events were 
carried out through the voluntary cooperation of youths 
and NGOs, which encouraged participants to further 
strengthen their ties and thus contributed to maintaining 
the results achieved by the project.

The aim of this project was shaping the views of 
Roma youth in Álmosd and Bagamér and students 
of the University of Debrecen, contributing to 
the development of Roma communities with 
their active participation, enhancing social 
solidarity, creating new channels of dialogue and 
developing a disadvantaged region.
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Tértánckoncert

A projektben létrehoztak egy közös művészeti alkotást, 
a TérTáncKoncertet, ahol mintegy 500 diák táncolt a Hő-
sök terén a Fesztiválzenekar kíséretében több ezres közön-
ség előtt. A TérTáncKoncert sokarcú közösségi kulturális 
esemény: egyrészt a bevont gyerekek részeseivé, sőt, táncuk 
révén társalkotóivá váltak egy világszínvonalú szimfonikus 
zenekar koncertjének. Másrészt erre az élményre építve, 
ezt feldolgozva egy közös táborozást követően 5 színtéren 
segédkeztek (Apátfalva, Berettyóújfalu, Budapest, Ózd, 
Salgótarján) kreatív kisközösségek létrehozásában. Az ezek 
kialakításában közreműködő helyi „katalizátoroknak” kép-
zést és mentorálást biztosítottak, hogy a  folyamat végén 
a segítségük nélkül is képesek legyenek közösségeket mű-
ködtetni. A  projekt 2. felében újabb táncpróba-sorozatot 
indítottak, melyek összegzéseként 5 regionális eseményen 
találkoztak, ismerkedtek, és léptek fel a gyerekek egymás, 
valamint a szülők, családtagok, barátok előtt.
Ezeken felül a BFZ több interaktív zenei programot szer-
vezett a résztvevő gyerekek számára Budapesten és a regi-
onális találkozók színhelyein is.

A TérTáncKoncert projekt célja a  magyar társadalomban észlelhető feszültségek csökkentése 
roma és nem roma társadalmi csoportok, különös tekintettel az iskoláskorú gyermekek és szüleik  
közötti megértés, párbeszéd, együttműködés előmozdítása érdekében. Ezt a projektgazda Budapesti 
Fesztiválzenekar (BFZ) egy közös kulturális projekt által kezdeményezett TérTáncKoncert révén, 
valamint roma és nem roma emberek, közösségek kreatív folyamatokon keresztüli önkifejezésének 
elősegítése révén kívánta megvalósítani 5 térségben, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány segítségével. 

Projektgazda
Project Promoter

Budapesti Fesztiválzenekar
Budapest Festival Orchestra

Program Operátor
Programme Operator
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Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
Foundation for Democratic Youth

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

57 233 529 HUF
188 454,16 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

42 693 021 HUF
140 576,30 EUR

42 693 021 HUF
140 576,30 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Dancing on the square

As part of the project, a  joint art production was creat-
ed, in which 500 students danced to music by the BFO 
on Heroes’ Square in Budapest, in front of an audience of 
several thousand. The Dancing on the Square concert was 
a multi-faceted social and cultural event: the participating 
children became participants and even co-creators at the 
concert of a world famous symphonic orchestra. Based on 
this exceptional experience, after a common summer camp, 
they helped establish local creative communities at 5 loca-
tions (Apátfalva, Berettyóújfalu, Budapest, Ózd, Salgótar-
ján). Training and mentoring was provided to the local 

“catalysts” of these communities, so that they can continue 
to operate on their own after the project. In the 2nd phase 
of the project a new dance rehearsal cycle started, which 
culminated in 5 regional events where the children met, 
got to know each other and performed their dances to their 
peers, parents, family members and friends.
Additionally, BFO’s musicians offered interactive musical 
events for the participating children in Budapest and at the 
regional meeting locations.

The aim of the TérTánkKoncert (Dancing on the Square) project was to diminish the tension between Roma and non-Roma communities in Hungarian 
society, especially by promoting understanding, dialogue and cooperation among schoolchildren and their parents.  The project owner, the Budapest 
Festival Orchestra (BFO), intended to achieve this goal in cooperation with the Foundation for Democratic Youth through a joint cultural concert and 
dance project, in order to promote the self-expression of Roma and non-Roma people and communities in 5 regions.
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Jégtörő  

A fórumszínház során a  társulat - a  ráhangoló játékok 
után - egy gyakori konfliktushelyzetek valósághű be-
mutatására szolgáló 15 perces antimodellt játszott el. 
A  rövid előadást követően a  diákok lehetőséget kaptak 
arra, hogy egy-egy szereplő helyére beálljanak, és úgy 
alakítsák tovább a  történetet a  színészek segítségével, 
hogy megoldják a  felmerülő konfliktust. Az eseményt 
egy feldolgozó beszélgetés zárta. Ez a program nem csak 
érzékenyítette a  résztvevőket, hanem magabiztosságot 
is adott nekik annak érdekében, hogy ha hasonló hely-
zettel (periféria-helyzet, elnyomás, kiközösítés) találkoz-
nak, képesek legyenek kiállni magukért vagy társaikért. 
A  felnőttképzés során a  résztvevő pedagógusok megis-
merkedhettek a fórumszínház módszerével.
A projekt záróeseménye „Számít a véleményed” címmel 
a  roma kultúra széles és változatos szegmensét mutatta 
be, reflektálva a roma-magyar együttélés sokszínűségére.

A projekt célja a  Magyarország különböző földrajzi területein – közöttük 
leszakadással veszélyeztetett térségekben – élő roma- és vegyes diák-
, valamint felnőtt közösségek elérése, az előítéletek mérséklése a  velük 
közösen megvalósított kulturális projekt által, az emberek és csoportok 
közötti interkulturális párbeszéd elősegítése a  fórumszínház technikájának 
segítségével workshopok, kulturális irodalmi előadás és képzőművészeti 
kiállítás keretében. A „Jégtörő” program összesen 21 településen, 33 különféle 
kulturális esemény segítségével, 648 fórumszínházi diák és 96 felnőtt – köztük 
több pedagógus – részvételével érte el kitűzött célját.

Projektgazda
Project Promoter

Szegedi Focus Műhely Kortárs Színházi és Összművészeti Alapítvány/Szeged Focus Workshop 
Contemporary Theater and Art Foundation

Program Operátor
Programme Operator
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Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

 DARU Közhasznú Egyesület/
DARU Public Benefit Organization

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

8 460 962,24 HUF
27 859,61 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

7 600 000 HUF
25 024,70 EUR

7 600 000 HUF
25 024,70 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Break the ice

During the forum theatre, after some warm-up games, the 
theatre company presented a  play, a  15-minute negative 
model designed to present common conflict situations in 
a realistic manner. Then the scene was replayed with the 
pupils taking various roles and changing their behaviour in 
order to avoid the conflict. The event was closed by a con-
versation on the issues explored in the play. This event 
programme sensitises participants and helps them improve 
their self-confidence so that if they experience similar sit-
uations of exclusion, oppression or ostracism, they will be 
able stand up for themselves or others. 
The project was closed by an event called Számít 
a véleményed (Your opinion matters), showcasing a range 
of elements of Roma culture and illustrating the diversity of 
Roma-Hungarian coexistence

The aim of the project was to reach Roma and mixed communities of students and adults living in different parts of Hungary (including territories at 
the risk of falling behind), reduce prejudice through a jointly implemented cultural project, and promote intercultural dialogue between people and 
communities by using the techniques of forum theatre, and also through workshops, a literary presentation and a visual arts exhibition. 
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A helyi párbeszéd elősegítése roma lakta 
falvakba új típusú művészeti foglalkozások 
segítségével 

A nyolc féle foglalkozásból – zsonglőr, báb, természet 
művészet, dokumentumfilm, slam poetry/rap és film, 
zeneműhely, szabad tánc, történetmesélés – álló prog-
ramsorozat a  megvalósításban érintett tizenegy telepü-
lésen változatos formában építkezett. 
Az első ezek közül a Filmes Alkotótábor nevű foglalko-
zássorozat volt Kővágószőlősön. Itt a  helyiek a  próba-
foglalkozás során úgy döntöttek, hogy filmet készítenek 
saját életükről, viszonyaikról, problémáikról. A  teljes 
programelem így öt intenzív forgatási napra bővült, 
amelyek során nem csupán forgattak, hanem közösen 
írták meg a film forgatókönyvét is. Az elkészült alkotást 
egy közösségi vetítés keretében mutatták be a  faluban. 
A hasonló szerkezettel megvalósult,11 településen folyó, 
rendszeres foglalkozásoknak összesen 688 résztvevője 
volt.

A projekt célja olyan új típusú művészeti kezdeményezések elindítása volt, amelyek régebbi 
hagyományokra építve vagy új hagyományokat teremtve megmozgatják a  közösséget, közelebb 
hozzák egymáshoz a  mára távol került világokat. További cél volt meggyőzni a  települések 
közösségeit, vezetőit és intézményeit arról, hogy a közösségi kulturális és művészeti foglalkozások 
képesek reményt és lehetőséget adni arra, hogy új, fenntartható, egymáshoz odaforduló közösségek 
és kulturális hagyományok jöjjenek létre, s ezen keresztül új lehetőségek nyíljanak meg a közösség 
tagjai számára. 

Projektgazda
Project Promoter

Autonómia Alapítvány
Autonómia Foundation

Program Operátor
Programme Operator
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Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner  -

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

41 384 024 HUF
132 690 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

37 264 023 HUF
119 480 EUR

37 264 023 HUF
1 1 9  4 8 0  E U R

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Strengthening dialogue in towns with 
a roma population with the help of a new 
type of art workshop

The event series included eight activities – juggling, pup-
petry, nature art, documentaries, slam poetry/rap and film, 
music workshops, free dancing, storytelling – and it was 
implemented in various forms in the eleven participating 
towns.
The first event was a film camp in Kővágószőlős. During 
the trial session, the locals decided to make a  film about 
their own lives, their circumstances, their problems. Thus, 
the event was extended to include five days of shooting. 
The script was written as a joint effort during the shooting, 
and the film was later played to the local community. Reg-
ular sessions with a similar structure took place in 11 towns, 
with a total of 688 participants.

The aim of the project was the launching of new types of art initiatives that build on older traditions or create new ones in order to engage the community 
and bring together two worlds that have drifted apart. The project also aimed to convince the communities, leaders and institutions of towns that 
community cultural and art events can provide hope and an opportunity to establish new, sustainable, open communities and cultural traditions, and 
thus open new opportunities for members of the community.
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“Együtt, közöset.” Interkulturális kapcsolatépítés 
hat kistelepülésen

Az alkotócsoportok településenként változó programokat 
valósítottak meg. Bükkszentmártonon kézműves foglal-
kozásokat szerveztek, ahol vesszőből font kosarak, tálcák, 
kaspók, textil-fonású lábtörlők, selyemfestett sálak, ken-
dők és képek készültek. Egerbaktán a Baktarom együttes 
70 műsorszámból álló 2 órás műsort adott, ahol a meghí-
vottak az autentikus cigány etno zenével ismerkedhettek 
meg. Hevesaranyoson az Amaro Somnakaj táncegyüttes 
adott egy órás táncműsort, amelyet egy kétórás cigány 
táncház követett. Sirokon a résztvevők közösen készítettek 
a roma motívumok, színvilág felhasználásával szoknyákat, 
blúzokat, kendőket, táskákat, nyakláncokat és fülbevaló-
kat. Szajlán a Titok c. közösségi színházi produkció való-
sult meg. Szomolyán pedig a bükkszentmártoni Phralenca 
együttes adott egy 30 műsorszámból álló 1 órás műsort, 
ahol 22 db közösségi installáció született.
A program során több száz roma és nem roma személy 
került kapcsolatba egymással, akik közösen vettek részt 

a  különböző alkotó és 
kulturális tevékenységek-
ben. A  projektgazdának 
alkalma nyílt arra, hogy 
a  helyszínen tanulmá-
nyozhassa több norvég 
emberi jogi és kulturális 
szervezet munkáját és 
kapcsolatokat építsen ki 
további megoldások ke-
resésére.

A projekt célja a  helyi roma civil szervezetek fejlesztése volt, szakmai szempontból a  közösségi 
(settlement) házak működésére alapozva. A projektgazda elsősorban arra törekedett, hogy a helyi 
egyesületek hagyományaikra, saját ötleteikre építve alkotócsoportokat alakítsanak ki, és létrehozzák 
saját „kulturális termékeiket”, amelyekkel a nyilvánosság elé léptek. A projekt Heves megye északi 
és Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén található hat községben – Bükkszentmártonon, 
Egerbaktán, Hevesaranyoson, Sirokon, Szajlán és Szomolyán – valósult meg. A résztvevő, kb. 300 és 
1900 fős lakosú településeken a cigány lakosság becsült aránya 15-60 százalék között mozog. 

56 552 365 HUF
186 211,18 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

“Together for the common.” – Building an 
intercultural network in six small settlements

The creative groups implemented different programmes 
in each settlement. In Bükkszentmárton handicraft activ-
ities were organised where cane baskets, trays, plant pots, 
weaved mats from textile, silk painted scarves, shawls, and 
pictures were produced. In Egerbakta, the band, Baktarom 
held a two-hour show of 70 songs where the audience in-
vited had the opportunity to learn about authentic gypsy 
ethno-music. In Hevesaranyos, the dance formation, Am-
aro Somnakaj organised a one-hour dance show followed 
by a  two-hour gypsy táncház (a folk-dance event). In 
Sirok, participants worked together to make skirts, blouses, 
scarves, bags, necklaces and earrings using the traditional 
Roma colours and patterns. In Szajla, a community theat-
rical performance was put on under the title Titok (Secret) 
and in Szomolya, the Phralenca band from Bükkszentmár-
ton had a one-hour show of 30 songs where 22 community 
installations were created.
During the programmes several hundreds of Roma and 
non-Roma persons got the opportunity to interact with 

each other by participating in the various creative and cul-
tural activities. The Project Promoter had the opportuni-
ty to learn about the work of several Norwegian human 
rights and cultural organisations on site and to establish 
relationships for finding further solutions.

The objective of the project was to develop local Roma civil society organisations relying professionally on the operation of settlement houses. The 
Project Promoter aimed primarily to have local associations establish creative groups based on their own traditions and ideas and to develop their own 

“cultural products” to be presented to the public. The project was implement in six settlements (Bükkszentmárton, Egerbakta, Hevesaranyos, Sirok, 
Szajla és Szomolya) situated in the North of Heves County and in the South of Borsod-Abaúj-Zemplén County. The estimated rate of Roma population in 
the participating settlements of a population of 300 to 1900 is between 15 % and 60%.

Projektgazda
Project Promoter

Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa
Eger Foundation for the Fund to Support the Poor

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Szomolyai Magyar Roma Egyesület
Hungarian-Roma Association of Szomolya

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

62 906 935 HUF
207 135,12 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

56 552 365 HUF
186 211,18 EUR
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„Nagyapám kincse” program a roma – nem roma 
interkulturális útvonal és attrakciók alapjainak 
megteremtéséért

A hodászi Médiaműhely 10 település lakóival ismertet-
te meg a programot a webrádiózást népszerűsítő roads-
how-kon keresztül. A „pántlika” népi játszóház és művé-
szetterápiai műhelyen résztvevők innovatív módszerrel, 
kooperatív munkával maradandó alkotásokat hoztak lét-
re, amelyeket vándorkiállításon mutattak be. 
Kidolgozásra és akkreditálásra került a roma népi játszó-
ház foglalkozásvezető 60 órás képzés. A  múzeumpeda-
gógiai foglalkozások és tárlatvezetések közelebb hozták 
a látogatókhoz a roma népi kultúrát. A műhelyfoglalko-
zásokon a  szakmai team számára a  projektgazda folya-
matosan biztosította a kölcsönös tapasztalatcsere, a tudá-
sátadás és a témában elismert, meghívott szakemberekkel 
való közös munka lehetőségét. Az ország különböző 
településein működő, roma gyűjteménnyel rendelkező 
múzeumok, kiállítóhelyek munkatársai szimpózium ke-
retében találkoztak. A programban érintett hét nyírségi 
településen fejlődésnek indult a  falusi turizmus, a  hely 
néprajzi és táji értékek népszerűsítése, amihez a „Nagy-
apám Kincse” program jelentősen hozzájárult.

A Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület mintaértékű programot hozott 
létre Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hét településén, Hodász központtal. Cél az egyedi program 
megvalósítása volt a  helyi roma és nem-roma kulturális, táji értékek feltárásával és azok 
népszerűsítésével a Nyírségben. Az értékmentésben roma és nem-roma fiatalok vettek részt, akik 
mentoraikkal gyűjtötték a településük néprajzi, táji értékeit és havi rendszerességgel találkoztak 
a Hodászi Alkotóházban. A tanulmányi kirándulások összekovácsolták a helyi fiatalokat. 

Projektgazda
Project Promoter

Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület
Association of Public Education and Rural Development Society Program Office

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social 
Affairs and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület/
Youth of Szabolcs for the Country Association

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

33 936 661 HUF
111 744,03 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

30 537 654 HUF
100 552,04 EUR

30 537 654 HUF
100 552,04 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

“My grandfather’s treasure”  
a program for laying the foundations of the roma – non-roma 
intercultural path and attractions

The Media Workshop in Hodász acquainted the residents 
of ten towns with the programme through its roadshows 
promoting web radio. Those who participated in the folk 
playhouse and art therapy workshop “pántlika” created last-
ing artefacts – later showcased by a  traveling exhibition – 
using innovative methods and through cooperative work.
A 60-hour training in folk art playhouse instruction was 
developed and accredited. Museum educational activities 
and guided exhibition tours brought Roma folk culture 
closer to the visitors. The Project Promoter granted the 
opportunity for the project team for mutually exchanging 
experience and knowledge and for working together with 
invited professionals renowned for their work in the field. 
Professionals working in museums and exhibition centres 
having a Roma Collection in various towns of the country 
had the opportunity to meet at a symposium. In the seven 

towns in Nyírség involved in the pro-
gramme, rural tourism and the pro-
motion of ethnographic and landscape 
values began to flourish to what the 
programme “My Grandfather’s Treas-
ure” was a great contribution.

The Association of Public Education and Rural Development Society Program Office developed a model programme in seven towns of Szabolcs-Szatmár-
Bereg County with the centre being in Hodász. The objective was to implement a unique programme through exploring the local Roma and non-Roma 
cultural and landscape values, as well as their promotion in Nyírség. Young people from both the Roma and the non-Roma community were involved 
in saving these values and collected, under the supervision of their mentors, ethnographic and landscape values in their respective towns and held 
monthly meetings in Alkotóház (a place for creative activities) in Hodász. The study trips brought the local youth closer to each other.
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Khamoro Podura – keleti hidak

A projekt újszerűségét olyan művészetpedagógiai alkotó-
táborok adták, ahol alsó és felső tagozatos roma tanulók is 
részt vettek. Ezek az alkotótáborok nagyban hozzájárul-
tak a kreativitás, a probléma felismerő- és megoldókészség, 
a nyitottság az empátia fejlesztéséhez, a képzelet és az ér-
zelmi élet gazdagításához. 
A projekt másik újítása egy művészeti mentorprogram 
megszervezése volt, amelybe a  projektgazda roma szár-
mazású segítőket, ún. expendienseket vont be. A projekt-
megvalósítás során fontos szempontként kezelték mind 
a  romák, mind a  nők, mind a  fogyatékkal élők esély-
egyenlőségének megteremtését. Kiemelt figyelemmel 
voltak arra, hogy a  hátrányos helyzetű térségekben élő, 
hátrányos helyzetű embereket a  projekt tervezésébe és 
a projekttevékenységek megvalósításába egyaránt bevon-
ják.
A projekt során több kulturális alkotás is elkészült, köztük 
Azt hiszitek… címmel egy 40 perces, a  roma irodalom-
ról szóló film. Megjelent a Szív.Piros.Dal című antológia 
magyar és angol nyelven, melynek mellékleteként CD-le-
mezre került több kortárs roma és nem-roma költő szerel-

mes verseinek meg-
zenésített változata 
a  Másik Oldal zene-
kar első lemezeként, 
olyan ismert közre-
működőkkel, mint Gerendás Péter hammond orgonán 
és gitáron, fia, Gerendás Dani dobon. Általános iskolások 
műveiből válogatva elkészült egy kulturális párbeszédről 
szóló szöveg-és illusztrációgyűjtemény Napkeleti hidak 
címmel. Sikeresen és nagy sajtóérdeklődés mellett zajlott 
le a  tehetséges fiatalok felfedezésére és a  társadalmi kire-
kesztésre való figyelemfelhívás eszközeként A kirekesztés 
színe című Országos Középiskolai Fotópályázat, amelyet 
a  projektgazda hagyományteremtő szándékkal hirdetett 
meg.

A projekt alapvető célkitűzése az volt, hogy kulturális tevékenységek 
megvalósításával segítse a roma és nem roma társadalmi csoportok 
közötti megértés fejlődését, hozzájáruljon a  párbeszéd és az 
együttműködés elmélyítéséhez, elsősorban hazánk hátrányos 
helyzetű kistérségeiben.

Khamoro Podura – eastern bridges

The project can be considered to be novel due to the art 
pedagogy camps where junior- and senior-class Roma stu-
dents also participated. These art camps contributed greatly 
to the improvement of creativity, problem identifying and 
solving skills, open-mindedness and empathy and the en-
richment of fantasy and emotional life.
Another novelty of the project was the organisation of an 
art mentor programme in which the Project Promoter in-
volved Roma helpers. In the course of the implementation 
of the project, the creation of equal opportunities for the 
Roma, women and people with disabilities was a kay as-
pect. Particular emphasis was laid also on involving disad-
vantaged people living in disadvantaged regions into the 
planning and the implementation of the project.
Several cultural creations were completed during the pro-
ject, among others, a 40-minute film about Roma literature 
under the title “Azt hiszitek…” (Do you think…). The an-
thology “Szív.Piros.Dal” (Heart. Red. Song) was published 
in Hungarian and in English, an attachment to which was 
a CD of love poems of Roma and non-Roma poets set to 
music as the first record of the band Másik Oldal. Such 

renowned artists contributed to it as Péter Gerendás on 
Hammond organ and guitar and his son Dani Gerendás on 
drums. A collection of texts and illustrations about cultural 
dialogue selected from the works of primary school stu-
dents was also compiled under the title “Napkeleti hidak” 
(Eastern Bridges). The national secondary school photo 

contest under the title “A kirekesztés színe” (The Colour of 
Discrimination), meant to raise awareness to discovering 
talented young people and their social exclusion, organised 
by the Project Promoter with the intention of establishing 
a tradition, was accompanied by much success and atten-
tion by the press.

The principal objective of the project was to help to improve 
understanding between Roma and non-Roma groups of the society, 
to contribute to the heightening of dialogue and cooperation 
through the implementation of cultural activities primarily in 
disadvantaged micro-regions of Hungary.

Projektgazda
Project Promoter

„Amenca”- Velünk Európába Szervezet
Amenca - With Us To Europe Organization

Program Operátor
Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs 
and Major Cultural Investments

Hazai Projekt Partnerek
National Project Partner

Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör Közhasznú Egyesület (non-profit organisation for litera-
ture)

Donor Projekt Partner
Donor Project Partner  -

Összköltség 
Total cost (EUR)

32 038 034 HUF
105 492,37 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

28 700 000 HUF
94 501,15 EUR

28 700 000 HUF
94 501,15 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)
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Platform-művészet: részvételi művészeti 
program

A SajátSzínház projekt négy alprogramba szerveződött. 
Az első, a padTÁRS a részvételi színház eszközeit felhasz-
nálva, a  főszereplők társadalmi tapasztalataiból kiindulva, 
a  közönséggel közösen gondolkodott egy-egy aktuális 
témáról: például az iskolai egyenlőtlenségekről. A  roma 
fiatalokkal tartott részvételi színházi előadássorozat a  ke-
let-magyarországi városok roma közösségeit és szociális 
munkásait szólította meg. A  második alprogram, a  tu-
dásTÁR a  beavatkozási modell módszertanát mutatta be 
a  szakma és a  résztvevők számára. A  projektgazda ezt 
szakmai napok rendezésével és módszertani kötetek publi-
kálásával valósította meg.
A projekt harmadik alprogramja, a szívHANG a digitális 
történetmesélés és a szociodráma módszereinek segítségé-
vel, borsodi roma nők élettörténetéből állított színpadra 
egy dokumentum-színházi előadást az egészségügyi ellá-
tórendszerről. A negyedik alprogram, a jövőKÉP helyszí-
nei baranyai aprófalvak voltak, ahol a  fotóhang és a  kö-
zösségi festés segítségével létrejött egy helyszín-specifikus 
színház és leforgattak a témában egy dokumentumfilmet 
is. 
Az őszi, téli és tavaszi nyilvános rendezvények betekin-
tést nyújtottak a  helyi műhelymunkába és biztosították 

az alprogramok közötti összekapcsolódást. A 10 hónapos 
részvételi programot folyamatosan figyelemmel kísérte 
a sajtó, több mint 60 tudósítás jelent meg a több mint 1500 
ember közös munkájaként megvalósult projekt eredmé-
nyeiről.

A Platform-művészet: Részvételi Művészet Program több civil csoport – a Káva Kulturális Műhely, 
a StereoAkt, a Parforum (egykori anBlokk) Részvételi Műhely, a Murál Morál, a SzoMaRo, a FreeDoc – 
és további független alkotók, valamint roma civil aktivisták kezdeményezése. 

42 400 000 HUF
139 611,46 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

Platform-art - participatory art 
based project

SajátSzínház (Own Theatre) project was split into four 
sub-programmes. The first sub-programme, padTÁRS 
thought together with the community about various ac-
tual topics (for example inequalities at school) using the 
means of participatory theatre and departing from the so-
cial experience of the main characters. The series of partic-
ipatory performances held with the participation of young 
Roma people addressed the Roma communities and social 
workers of the towns in Eastern Hungary. The second 
sub-programme, tudásTÁR presented the methodology of 
the intervention model to the profession and the partici-
pants. This was realised by the Project Promoter through 
the organisation of technical workshops and the publica-
tion of methodology books.
The third sub-programme of the project, szívHANG put 
on a documentary theatre performance, with the help of 
digital storytelling and the methods of sociodrama, about 
the healthcare system based on the life stories of Roma 
women in Borsod. The venues of the fourth sub-pro-
gramme, jövőKÉP, were small villages in Baranya County 
where site-specific theatres were created with the help of 
photovoice and community painting and a documentary 

related to the topic was also shot.
The autumn, winter and spring public events provided 
insight into the local workshops and established an inter-
connection among the sub-programmes. The ten-month 
participatory programme was closely followed by the press, 

more than 60 reports were published of the achievements 
of the project implemented through the joint efforts of 
more than 1500 people.

Platform-Art: Participatory Art Based Programme is an initiative of several civil society groups (Káva Drama / Theater in Education Association, StereoAkt, 
a Parforum (formerly anBlokk) Participatory Workshop, Murál Morál, SzoMaRo, FreeDoc) and other independent artist and Roma civil society activists.

Projektgazda
Project Promoter

Parforum Részvételi Kutatói Műhely Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a nonprofit organisa-
tion for human and social development and research)

Program Operátor
Programme Operator
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Összköltség 
Total cost (EUR)

48 348 243 HUF
159 197,38 EUR

EGT támogatás összege 
EEA Grant (EUR)

42 400 000 HUF
139 611,46 EUR
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