Kimagasló eredményekkel zár a szegedi önkormányzat által nyert európai uniós projekt
Sajtóközlemény

A Rediscover elnevezésű EU-s projektben Szeged Megyei Jogú Város vezetésével 8 ország 10
szervezete dolgozik már 2018 óta. Céljuk a Duna-menti régió rejtett zsidó örökségének
(újra)felfedezése. A projekt 2021. május 31-én zárul a Duna Transznacionális pályázat keretén belül,
megvalósulását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatta.
A projekt április 27–28-án tartotta zárókonferenciáját a regensburgi partner szervezésében, mely bár
online valósult meg, mégis nagyon sikeresnek volt mondható a több mint 100 fős résztvevőtáborral.
A konferencián nemcsak a projekteredményeket ismerhették meg az érdeklődők, hanem eltökélt célja
volt a partnereknek, hogy elgondolkodtató, érdekes, izgalmas beszélgetéseket is kezdeményezzenek.
Így az első „nyílt” napon két interaktív talkshow-n vehettek részt a hallgatók. A délelőtti beszélgetés a
„modern zsidóság sokszínűségéről” témakörben négy különböző háttérrel rendelkező nemzetközi
szakértő osztotta meg nézeteit, elősegítve a nyitott párbeszédet, és toleranciát hirdetve. A délutáni
beszélgetés során pedig a zsidó kulturális turizmus két nemzetközi szakértőjének köszönhetően az
európai közösségi turizmus hozzáadott értékeiről és új perspektívákról hallhatott a közönség, mely
különösképpen hasznos lehetett a hasonló adottságokkal rendelkező városok vezetői számára.
A konferencia második napját a projekt eredményeinek elemzésére szánták a partnerek, további
fontos kérdéseket vitattak meg a Stratégiai workshop keretén belül, melyek a projekt
tevékenységeinek társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóságához kapcsolódnak.
A projekt zárókonferenciájáról készült videók megtalálhatók a projekt Facebook-oldalán és YouTubecsatornáján.
A projekt nemcsak nemzetközileg, hanem helyileg is nagy hatást ért el. Több tevékenység, vagyis
„pilot” zajlott a szegedi önkormányzat, valamint a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. mint
projektpartner szervezésében, a Szegedi Zsidó Hitközség támogatásával, iránymutatásával. Elkészült
többek között szegedi zsidó örökségét bemutató mobilapplikáció, mely 4 nyelven mutatja be a szegedi
belváros zsidó épületeit, a zsinagógát és a zsidó temetőt, illetve a hozzájuk kapcsolódó személyes
történeteket.
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https://zsidoorokseg.szegedvaros.hu/ Az alkalmazás mind turisztikai, mind oktatási hasznosságát és
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használhatóságát egy módszertani útmutató és kétféle kisfilm is támogatja, melyeket elsősorban az
idegenvezetők és az iskolai korosztályt tanító pedagógusok számára készített a szegedi csapat.
A szegedi Tourinform iroda jóvoltából létrejött a projektpartnereket összefogó szakácskönyv, melyet
méltán nevezhetünk a Duna-menti régió zsidó gasztronómia útikönyvének is, hiszen Regensburgtól
Galacig előételek, főfogások és desszertek receptjei várják a kulináris kihívásokra vágyó olvasókat. Bár
a könyv angol nyelvű, egyértelmű, könnyen érthető utasításokkal van ellátva, és online is elérhető.
http://szegedtourism.hu/wp-content/uploads/2021/03/Rediscover-Cookbook-online-1.pdf
Kültéri rendezvények, látványosságok szervezésében is élen jártak a szegedi projektcsapatok. 2020
őszén kültéri kiállítás volt látható a Klauzál téren 12+1 híres szegedi zsidó személlyel a középpontban
– mely kiállítás, a zsinagóga kertjében éled újjá –, 2021 tavaszán pedig elkészült a Hajnóczy utcában
Szeged első tűzfalfestménye. A kép Róth Manó mesterembernek állít emléket, és művéből az Új
zsinagóga üvegablakainak montázsából nyújt némi ízelítőt.
A zsinagóga több pilot központi elemeként szerepel, így nem is volt kérdés, hogy mind a projektre,
mind a projekt céljának megfelelően a zsidó vallás és kultúra hagyományaira való figyelemfelhívás
eszközeként is a zsinagógát vagy annak szimbólumait használják a projektcsapatok. Így készülhetett
puzzle, poháralátét, hűtőmágnes, strandzászló és egy egészen kiváló, abszolút unikális könyv a
Windows of Celebration in the New Synagogue in Szeged, vagyis Az ünnepek ablakai a szegedi Új
zsinagógában. A promóciós anyagok elérhetőek a szegedi Tourinform irodában és az Új zsinagógában
is.
Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni a nagysikerű előadássorozatot, melyet a szegedi
Tourinform iroda szervezett 2020 évvégén Kalandozások a zsidó kultúrában címmel, melynek
keretében több olyan közismert személyt, művészt hívtak meg, akik „vallomást” tettek arról, hogy
személyiségükre, művészetükre milyen hatást gyakorol a zsidó kultúra; illetve a World Jewish Travel
oldalon létrehozott Szeged profil sem maradhat ki a sorból, mely nemzetközi szervezet lévén jelentős
figyelmet fordít a honlapon megjelenő városok örökségturizmusára, így Szegedre is.
További információ a projektről:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover
https://www.facebook.com/rediscover.interreg
https://www.youtube.com/channel/UCYakCwzrv_8I_PlG6yWOMhg
https://www.szegedvaros.hu/rediscover/
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

