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A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat legfőbb célja a V4-országok és a
Nyugat-Balkán régió várai és erődítményei
között olyan kapcsolat kialakítása volt,
amelyben
ki
tudják
használni
teljes
potenciáljukat a regionális fejlődésben, a
turizmusban, a formális oktatásban. A középeurópai és nyugat-balkáni régiók több
intézménye is szándékát fejezte ki a Duna
Menti Várak konzorcium megalakításáért és
további együttműködésükért, amely további
tárgyalásokat igényel. A projekt emellett a
fejlesztési
koncepcióval
igyekszik
hozzájárulni a várak és erődök 21. századi
szerepének megújításához is.
A projekt arra törekedett, hogy ezek az
egykor kiemelkedő jelentőséggel bíró és a
projektben résztvevő várak és erődök a 21.
században visszanyerjék egykori központi
szerepüket, és újra nélkülözhetetlen szerepet
töltsenek be az adott település és régió
életében.
A partnerek a jövőben is igyekeznek
együttműködni a turizmusban és közös
szakmai programok, kiállításokon, különböző
kulturális események megszervezésében.
Továbbá törekednek arra, hogy hasonló
megállapodásokat kössenek más várakkal,
intézményekkel is.
pn
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A PROJEKT
TEVÉKENYSÉGEI
A projekt digitális produktuma a „Közös múltunk a közös jövőért” c.
virtuális kiállítás, amely bemutatja a résztvevő helyszínek és országok
közös történelmi eseményeinek egy-egy jelentősebb pillanatát,
eseményét, vagy személyét, valamint nagy hangsúlyt fektet a közös
közép-európai identitásra. A virtuális térben megrendezett kiállítás négy
útvonalat kínál fel a látogatónak, amin elindulhat:
Az idővonal egy térben is bejárható történelmi kronológia, amely a
helyszínek és országok fontosabb történeti eseményeit mutatja be a 10.
századtól a 19. századig, kiemelve a közös múlt egyes olyan pillanatait,
amelyek megérthetővé teszik a közös történelmi örökséget. A Várak a
történelemben, a partner intézmények, várak, erődök lokális
történelméről adnak összefüggő, részletesebb áttekintést, egyfajta
történelmi képeskönyvként. Hősök, események, történetek elsősorban
a közös történelmi személyeken és a hozzájuk kapcsolódó
eseményeken
keresztül
ad
betekintést
a
múltunk
közös
momentumaiba. A Jelenidő rész bemutatja a várak, erődök mai
szerepét, a helyreállításokat, a turisztikai szerepeket, a régióba történő
beilleszkedésüket.
A virtuális kiállítás nagy előnye, hogy igazodik a 21. század modern
elvárásaihoz, valamint gyorsan és könnyedén cserélhetők, bővíthetők
benne a tartalmak, tematikák. Virtuális jellegéből adódóan szélesebb
körhöz tud eljutni, például a fiatal generációkhoz, akik nem képzik a
múzeum fő látogatókörét. A kiállítás, amely elérhető angol, magyar,
szlovák, lengyel és szerb nyelveken, hozzájárul ezen várak és erődök
nemzetközi népszerűsítéséhez is.
Angol: https://castlesregions.eu/ve/
Magyar: https://castlesregions.eu/ve-hun/
Szlovák: https://castlesregions.eu/ve-sk/
Lengyel: https://castlesregions.eu/ve-pol/
Szerb: https://castlesregions.eu/ve-srb/
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VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS
“Közös múltunk a közös jövőért"
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PROJEKTESEMÉNYEK
„A vár a régióért – a régió a várért”
Pro Castello Comaromiensi, Komárno, Szlovákia, 2021. október 4.
Az eseményen Keszegh Béla komárnói polgármester úr megnyitó
beszéde után a résztvevők Dr. Andrej Ozimy igazgató úr előadásából
megismerkedhettek az erőd történetével. A Magyar Nemzeti
Múzeum
Esztergomi
Vármúzeumának
munkatársának
összefoglalójából a projekt részleteiről tájékozódhattak a vendégek.
A szeminárium alatt a komárnói turisztikai szervezet egy kollégája
mutatott be helyi és regionális termékeket résztvevőknek.
Részletes előadásában a Magyar- Település- és Területfejlesztők
Szövetségének elnöke, Szilvássy István a várak és erődök
szerepének 21. századi megújításának lehetőségeiről tájékoztatta a
résztvevőket, akik az interaktív World Café rész keretében
beszélgettek a kérdésben. Az eseményen, a Magyar Nemzeti
Múzeum és az MNM Esztergomi Vármúzeumának munkatársai
mellett, a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetségének,
valamint a szerbiai Galambóc Erőd Kft. képviselői is megjelentek.
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PROJEKTESEMÉNYEK
„A vár a régióért – a régió a várért”
Sandomierzi Vármúzeum
Sandomierz, Lengyelország, 2021. október 14.
A résztvevők Dr. Mikolaj Getka-Kenig igazgató úr előadásából
megismerkedhettek a vár történetével és jelenével, valamint a
Magyar Nemzeti Múzeum munkatárásának összefoglalójából
tájékozódhattak a projekt részleteiről. A régió egyik húzóágazatáról, a
bortermelésről tartott előadást Magdalena Kapłan a Lublini Egyetem
tanára és a Sandomierzi Bortermelők Szövetségének képviselője.
Katarzyna Batko a Sandomierzi Turisztikai Szervezet igazgatója a
régió turisztikai lehetőségeivel és termékeivel ismertette meg a
vendégeket. Wojciech Dumin, a Sandomierzi Kulturális Intézet
igazgatója a vár régióban betöltött szerepéről tartott előadást.
Részletes előadásában a Magyar- Település- és Területfejlesztők
Szövetségének elnöke, Szilvássy István a várak és erődök
szerepének 21. századi megújításának lehetőségeiről tájékoztatta a
résztvevőket, akik az interaktív World Café rész keretében
beszélgettek a kérdésben.
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PROJEKTESEMÉNYEK
„A vár a régióért – a régió a várért”
Golubac Erőd Kft, Golubac, Szerbia, 2021. október 19.
Az erőd igazgatója Dr. Iskra Maksimovic nyitotta meg az eseményt. A
szerb Kereskedelmi, Turisztikai és Távközlési Minisztérium; a Szerb
Turisztikai Hivatal és Golubac Önkormányzatának képviselői
mondtak rövid nyitóbeszédet. A Köztársasági Kulturális és
Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai, Marina Bunardžić régész és
Dragoljub Todorović építész tartottak előadást az erőd történelméről
és építészetéről. Az erőd rekonstrukciójáról és a turisták számára
való megnyitásáról Prof. Dr. Goran Petkovic, a Belgrádi Egyetem
Gazdaságtudományi Karának tanára tartott előadást. Ezt követően a
vendégek tájékozódhattak a projektről a Magyar Nemzeti Múzeum
munkatársának összefoglalójából. Részletes előadásában a MagyarTelepülés- és Területfejlesztők Szövetségének elnöke, Szilvássy
István a várak és erődök szerepének 21. századi megújításának
lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket, akik az interaktív World
Café rész keretében beszélgettek a kérdésben.

06

VÁRAK & RÉGIÓK

PROJEKTESEMÉNYEK
„A vár a régióért – a régió a várért” (Online)
Magyar Nemzeti Múzeum - online, 2021. november 19.
A fokozódó járványhelyzetre való tekintettel online szemináriumot
tartott a Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézménye, a Magyar
Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, valamint a Magyar
Település- és Területfejlesztők Szövetsége közös szervezésben. A
résztvevők a szeminárium elején egy-egy rövid bemutatkozás
keretében megismerkedhettek a projektben résztvevő partnerekkel,
majd Rezi Kató Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóhelyettese és a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi
Vármúzeumának
igazgatója
előadásából
részletesen
tájékozódhattak a projektről.
Részletes előadásában a Magyar- Település- és Területfejlesztők
Szövetségének elnöke, Szilvássy István a várak és erődök
szerepének 21. századi megújításának lehetőségeiről tájékoztatta a
résztvevőket, akik az interaktív World Café rész keretében
beszélgettek a kérdésben. A szeminárium befejező programjaként
került sor a rendhagyó virtuális kerekasztalra Dr. Baán László a
Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos
és Almási László a Baranya Megyei Önkormányzat alelnökének
részvételével a várak fejlesztésével kapcsolatban.
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PÁLYÁZAT
KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK
SZÁMÁRA
A résztvevő intézmények közötti kapcsolatok erősítése és jövőbeni
együttműködése céljából a Magyar Nemzeti Múzeum minden
projektpartnerrel megállapodást írt alá.
A projekt népszerűsítse és továbbfejlesztése érdekében multimédia
pályázatot hirdettünk középiskolás diákok körében. A pályázat célja,
hogy a fiatal generációval is megismertesse a kapcsolódó várak,
régiók és országok történelmét és hozzájáruljon a régióban élőket
összekötő közös identitás beépüléséhez.

DUNA MENTI VÁRAK
KONZORCIUM
Szilvássy István, a Magyar Település- és Térségfejlesztők
Szövetségének elnökének tanulmánya, a várak, erődök fejlesztési és
megújuló szerepének koncepciójáról szól. A tanulmány épít a
célcsoportok körében a kastélyok szerepének megújítására
vonatkozó előzetes felmérés, valamint a World Café megbeszélések
eredményeire is.
Több intézmény kifejezte szándékát, hogy megalapítsák a Duna
Menti
Várak
Konzorciumát
(DCC),
amely
regionális
és
transznacionális szinten is elősegíti a résztvevő várak szerepének
megújulását. Az intézmények a konzorcium létrehozásának
érdekében további tárgyalások fognak folytatni.
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ONLINE ZÁRÓESEMÉNYEK
2022. Február 24.
A pályázatban résztvevő intézmények képviselőinek rövid
projektösszefoglalása után a nemzetközi közönség a virtuális
kiállításba nézhetett bele. Ezután a résztvevők információt
szerezhettek a megalapításra kerülő Duna menti várak hálózattal
kapcsolatban és interaktív formában megoszthatták véleményüket is
a hálózat lehetőségeiről. Majd az eseménybe bekapcsolódók
közösen gondolkodtak a projekt továbbfejlesztésének alternatíváiról,
további együttműködési lehetőségekről.
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ONLINE ZÁRÓESEMÉNYEK
2022. Március 18.
A projekt záró rendezvénye rendhagyó hibrid módon zajlott. Néhány
meghívott személyesen vett részt a találkozón Budapesten, míg a
többi vendég online csatlakozott. Az esemény megemlékezett az
1335-ös visegrádi királyi találkozóról és egyben a Visegrádi Négyek
megalakulásának 30. évfordulójáról.
Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi érsek tartott előadást Pannonhalma
történelméről és a régióban betöltött szerepéről, majd Dr.
Laszlovszky József az 1335-ös visegrádi királyi találkozóról tartott
előadást. A virtuális kiállítás és a középiskolások körében
meghirdetett pályázat nyertesei bemutatásra kerültek.
A Duna Menti Várak Konzorcium megalapításához szükséges első
lépéseket is megtették a résztvevők. A konzorcium alapítás
lehetőségéről tartott részletes előadást Mariela Savkova a vidini
Körzeti Információs Központ vezetője. Desislava Todorova asszony,
Vidin város alpolgármestere a vidini Baba Vida erőd és a vidini óváros
történelmével és jelenével ismertette meg a résztvevőket. Az
eseményhez online csatlakozott és a nemzetközi együttműködések
jelentőségéről tartott előadást Christo Polendakov, a Bolgár
Köztársaság magyarországi nagykövete.
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KNOW HOW ÉS
JÓGYAKORLATOK
A nemzetközi közös munkacsoport rendszeres megbeszélései,
valamint a hozzájuk készülő agendák és emlékeztetők
ellenőrizhetővé, átláthatóvá tették a projekt egyes lépéseit,
előrehaladását.
A közös munkacsoportba minden partner delegált egy-egy
képviselőt, aki részt vett a megbeszéléseken, ezáltal a partnerek
közösen is gondolkodhattak a projekt kivitelezéséről.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary,
Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International
Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for
sustainable regional cooperation in Central Europe.
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