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A projektről dióhéjban
A „Tárd fel európai kulturális 
örökségedet” c. projekt, avagy 
ahogyan röviden nevezzük:  
„ENriCH”, az Európa a polgáro-
kért program keretében való-
sult meg, a „Demokratikus sze-
repvállalás és polgári részvétel” 
program ág része-
ként, a „Városhálóza-
tok” intézkedés kere-
tében. A pályázat öt 
európai ország öt vá-
rosának részvételé-
vel indult 2018 őszén: 
Lendva (Szlovénia), 
Tartu (Észtország), 
Saint-Omer (Francia-
ország), Eisenstadt 
(Ausztria) és Veszprém (Magyarország). 
A projekt 2020 augusztusában zárul. 
Az ENriCH projekt az európai kulturális 
örökség újragondolásának kérdéseit 
járta körbe. A partnervárosok fiataljai-
nak lehetőségük nyílt a helyi kulturális 
örökség mélyebb megismerésére, és 
ezzel kapcsolatos gondolataik, meglá-
tásaik megosztására: mit jelent ez az 
örökség számukra, hogyan látják a kul-
turális örökség jövőjét, és hogyan lehet 
a helyi értékeket, látnivalókat az érdek-
lődők számára olyan módon megmutat-
ni, ahogyan azt a helyiek látják. További 
célkitűzésünk: megtudni, mi mindent 
kaptak a partnervárosok Európától, az 
európai kultúrától és eseményektől, és 
fordítva: mi az, amit ezen városok ad-
hatnak Európának.

ENriCH in a Nutshell
The Reveal YouropEaN Cultur-

al Heritage project, or as we 
shortly call it: ENriCH, was a 
project co-funded by the Eu-
rope for Citizens Programme 
of the European Union, under 

its subprogram ‘Democratic 
engagement and 
civic participation’ 
in the ‘Network of 
Towns’ action. EN-
riCH was run be-
tween 2018 and 
2020 by five part-
ners in five towns 
across Europe: Ei-
senstadt (Austria), 
Lendava (Slovenia), 

Saint-Omer (France), Tartu (Estonia), 
and Veszprém (Hungary), and each of 
them has supported young people in 
exploring local cultural heritage and 
has helped them share their opin-
ion about what this heritage means 
to them, how they see the future of 
cultural heritage and how it could be 
shown on a map that displays special 
itineraries in these towns for those 
who are curious about the local ‘taste’ 
of that settlement. The main question 
has been: how European events and 
culture shaped the cultural heritage 
of my city and vica versa? 
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1. Partnereink
1.1. Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Magyarország 

Veszprém Önkormányzata az EN- 
riCH projekt vezető partnere volt. A 
60  000 lakosú Veszprém, melyet a 
„Királynék városaként” is emlegetnek, 
Magyarország egyik legrégebbi váro-
sa. A Balaton és a Bakony ölelésében 
fekvő település a régió közigazgatá-
si, gazdasági és kulturális központja. 
A kultúra fontos szerepet játszik a 
város életében: kulturális adottsá-
gokban, örökségben kiemelkedően 
gazdag és számos jelentős kulturális 
eseménynek, fesztiválnak ad otthont. 
Veszprémben több nagy múltú okta-
tási intézmény is található, melyek 
közül érdemes kiemelni a Pannon 
Egyetemet, a Közép-Dunántúl vezető 
felsőoktatási intézményét.  Veszprém 
2019 óta az UNESCO Kreatív Városok 
Hálózatának tagja zenei területen, 
továbbá a Balaton régióval közösen 
2023-ban Európa Kulturális Fővárosa. 

1.2. Felnőttképzési Központ,
Lendva, Szlovénia 

A Lendvai Felnőttképzési Központ 
helyi közintézmény, melyet Lendva 
önkormányzata hozott létre a felnőtt-
képzés előmozdítása és fejlesztése 
érdekében. Oktatási programok szé-
les választékát kínálja, egyre nagyobb 

1. Our Partners
1.1. Municipality of Veszprém,
Hungary 

The Municipality of Veszprém was the 
Lead Partner of ENriCH. Veszprém, 
‘the city of Queens’, is one of the old-
est Hungarian cities with 60 000 in-
habitants today. Lying in the embrace 
of Lake Balaton and Bakony Hills, it is 
a regional administrative, economic 
and cultural centre. Culture plays an 
important role in the life of the city, 
which is prominently rich in cultural 
heritage and hosts numerous notable 
cultural events and art festivals. Vesz-
prém boasts several prestigious edu-
cational institutions, including a cam-
pus of the University of Pannonia, the 
leading higher educational institution 
of Central Transdanubia. Veszprém 
has been a member of the UNESCO 
Creative Cities Network in the field of 
Music since 2019, and the city together 
with the Balaton region will be the Eu-
ropean Capital of Culture in 2023. 

1.2. Adult Education Center,
Lendava, Slovenia

Adult Education Center Lendava is a 
public local organization, established 
by the Municipality of Lendava to 
promote and develop adult educa-
tion. It offers a comprehensive range 
of educational programmes with an 
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figyelmet fordítva az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos projek-
tekre – különös tekintettel a hátrá-
nyos helyzetű társadalmi csoportok-
ra, ideértve a roma közösséget is.
Az elmúlt néhány évben az intézmény 
egyre többet foglalkozik az állampol-
gári aktivitás és általában az állampol-
gári tudatosság erősítésének kérdésé-
vel. Számos workshopot szerveznek a 
témában, és 2005 óta több kapcsoló-
dó, hazai és nemzetközi projektben is 
részt vettek. Lendva tovább gyarapítja 
az Európa Kulturális Fővárosa címhez 
kapcsolódó városok számát az ENriCH 
partnerségen belül, ugyanis a város 
2025-ös címviselés egyik jelöltje.

1.3. Foster Europe Alapítvány,
Eisenstadt, Ausztria

A Foster Europe Alapítvány az Erős Eu-
rópai Régiókért egy független, magán- 
alapítású, jótékony célú osztrák ala-
pítvány, amelynek célja az integráció, 
a demokrácia, a regionális decentrali-
záció és a föderalizmus előmozdítása 
Európában. Bár működésük az egész 
kontinensre kiterjed, Közép-Kelet-Eu-
rópa térsége kiemelt szerephez jut. Az 
alapítvány 2009 óta azon is dolgozik, 
hogy előmozdítsa a föderalizmusról 
és a decentralizációról szóló európai 
szintű diskurzust. A tudomány, a ku-
tatás és a politikaalkotás területén 
működő európai partnereikkel szoros 

increasing attention to lifelong learn-
ing projects, especially to the social-
ly weak groups, including the Roma 
community. 
In the last few years there have 
been also workshops for raising the 
awareness about active citizenship, 
and since 2005 several national and 
cross-border projects have been car-
ried out. Lendava extends the line of 
European Capital of Culture cities in 
the ENriCH partnership since it is a 
candidate city for 2025.

1.3. Foster Europe Foundation,
Eisenstadt, Austria

Foster Europe Foundation for 
strong European Regions is an in-
dependent, non-partisan, private 
and charitable Austrian Foundation 
to promote European integration, 
democracy, regional decentrali-
sation and federalism in Europe. 
While working in a Pan-European 
framework, Foster Europe puts its 
main emphasis in the area of Cen-
tral and Eastern Europe. Foster 
Europe has been promoting a Eu-
ropean debate on federalism and 
sub-national decentralization since 
2009. In close cooperation with Eu-
ropean partners from the realms of 
science, research as well as practi-
cal political implementation, Foster 
Europe is addressing the question 
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együttműködésben dolgoznak állam- 
és intézményszervezési kérdéseken, 
illetve magasabb szintű demokrati-
kus formák kialakításán. A szervezet 
az EU makroregionális stratégiáinak, 
különösen a Duna Régió Stratégiának 
a keretében igyekszik előmozdítani 
a strukturált civil részvételt, illetve a 
nem kormányzati szervezetek hálózat- 
építését, melyek mind kulcsfontossá-
gú elemei a makroregionális irányí-
tásnak.

1.4. Tartu Város Önkormányzata,
Észtország

A 100 000 lakosú Tartu Észtország má-
sodik legnagyobb városa. Dél-Észtor-
szág regionális központja az ország 
kulturális és oktatási fővárosának 
tekinthető. Észtország vezető egyete-
mei itt találhatóak: a Tartui Egyetem, 
az Észt Élettudományi Egyetem és a 
Tartui Egészségügyi Főiskola. Évente 
több mint 20 000 hallgató tanul a vá-
rosban, köztük külföldi hallgatók szép 
számban, körülbelül 80 országból.
A kultúra fontos szerepet játszik Tar-
tu életében: a város számos magas 
rangú, nemzetközileg is ismert és 
elismert kulturális eseménynek ad 
otthont. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
kulturális örökségre, különösen mió-
ta a város elnyerte 2024-re az Euró-
pa Kulturális Fővárosa címet. Tartu és 
testvérvárosa, Veszprém között is a 

of how to organize states and their 
institutions as well as the search for 
more and higher forms of democra-
cy. In the framework of the EU mac-
ro-regional strategies, especially 
the EU Strategy for the Danube Re-
gion, Foster Europe promotes struc-
tural civic participation, networking 
of NGOs as a key component of the 
macro-regional governance.

1.4. Municipality of Tartu, Estonia

Tartu is the second largest city of Es-
tonia with a population of 100 000. 
It is the regional centre of South-Es-
tonia and can be considered the 
cultural and educational capital of 
the country. The top universities of 
Estonia are situated here: Univer-
sity of Tartu, Estonian University of 
Life Sciences and Tartu Health Care 
College. Every year more than 20 
000 students study in Tartu, among 
them foreign students from about 
80 countries. 
Culture plays an important role 
in the life of Tartu: the city hosts 
a range of high-ranking cultur-
al events that are international in 
scope and places great emphasis 
on cultural heritage, especially now, 
when it won the title of the Europe-
an Capital of Culture 2024. Culture 
is also the main link between Tartu 
and its twin town, Veszprém. Tar-
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kultúra jelenti az elsődleges kapcsot. 
Tartu széleskörű nemzetközi kapcso-
latrendszerrel bír, és 2015 óta tagja az 
UNESCO Kreatív Városok Hálózatának 
az irodalom területén. A városban kö-
zel 100 ifjúsági szervezet működik.

1.5. Urbanisztikai és Fejlesztési
Ügynökség, Saint-Omer,
Franciaország

Saint-Omer hangulatos kisváros, 
mely gazdag épített kulturális örök-
séggel rendelkezik. Saint-Omer és 
környékének vizes élőhelyei az UNES-
CO Marais Audomarois bioszféra-re-
zervátum részét képezik: az állat- és 
növényvilág rendkívül gazdag, továb-
bá itt található Franciaország utolsó 
megművelt mocsara is. A víz alapjai-
ban határozza meg a város minden-
napjait, a városkép kialakításában is 
meghatározó szerepe van. A Morinie 
térség településeiben ma is megta-
lálhatóak az eltűnt ősi város, Thér-
ouanne nyomai – a Pompeii-hez ha-
sonló halott város nyomait a tájban 
és a talajban egyaránt felfedezhetjük. 
Az Ügynökség vezeti a térség tervezé-
sével és fenntartható fejlesztésével 
kapcsolatos kutatásokat és projek-
teket. A szervezet rendelkezik a „Mű-
vészeti és történeti helyek” címmel. A 
Kulturális és Kommunikációs Minisz-
térium azokat a térségeket tünteti ki 
ezzel a címmel, melyek munkáját az 

tu has wide international relations 
and has been a member of the UN-
ESCO Creative Cities Network in the 
field of Literature since 2015. There 
are around 100 youth organisations 
in the city.

1.5. Urbanism and Development
Agency (AUD), Saint-Omer, France

The harmonious city of Saint-Omer 
offers remarkable historic urban 
cultural heritage. The Marais Audo-
marois UNESCO biosphere reserve 
includes Saint-Omer and also its 
wetland, a paradise for the fauna 
and flora, also the last cultivated 
marsh of France. Water shapes land-
scapes everywhere and permeates 
everyday life. The municipalities of 
the Morinie area carry the traces of 
a rich history around Thérouanne, 
an ancient city and a rare example 
of a ‘disappeared city’. The traces 
of this medieval ‘Pompeii ’ are ex-
pressed in the landscape and the 
soil.
AUD manages studies and projects 
for the planning and sustainable 
development of the territory. The 
organisation carries the label ‘Plac-
es of Art and History’, which was 
awarded by the Ministry of Culture 
and Communication and distin-
guishes territories that are animat-
ed by a real ambition of protection 
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épített és kulturális örökség, vala-
mint a táj védelmének és fejlesztésé-
nek törekvése ösztönzi.  

1.6. Passau Város
Önkormányzata, Németország

Noha Passau nem vett részt a teljes 
projektben, Veszprém testvérvárosa-
ként lehetőséget biztosított a part-
nervárosok képviselői számára, hogy 
ellátogassanak ebbe 
a csodás városba az 
ENriCH keretében. A 
„Három folyó városa” 
néven is ismert tele-
pülés azért kapta ezt 
a nevet, mert a Duna 
itt találkozik a délről 
jövő Inn és az észak-
ról érkező Ilz folyóval.  
A város csodálatos 
épített örökségéről is 
híres, különös tekin-
tettel a gótikus és ba-
rokk építészetre.
Passau számos ok-
tatási intézménynek ad otthont; itt 
található Bajorország legfiatalabb 
egyeteme, a Passaui Egyetem is, ahol 
körülbelül 12 000 hallgató tanul, s 
mely valószínűleg egyike a legmoder-
nebb campusoknak az egész ország-
ban. Az ENriCH projektben a Gizella 
Gimnázium diákjai vettek részt.

and enhancement of architecture, 
landscape and heritage.

1.6. Municipality of Passau, Germany
Although not involved in the whole 
project, Passau is a twin town of 
Veszprém and offered the possibility 
to visit their wonderful city with the 
ENriCH partnership. The town, also 
known as the ’City of Three Rivers‘ 
got this name because the Danube 

is joined there by the 
Inn from the south 
and the Ilz from the 
north. Moreover, the 
city is notable for its 
amazing built heri-
tage, the mainly goth-
ic and baroque archi-
tecture.
Passau gives home 
to many schools, and 
to the youngest uni-
versity in Bavaria, the 
University of Passau. 
Around 12 000 stu-
dents attend the uni-

versity which has probably one of 
the most modern campuses in the 
country. In the frame of ENriCH stu-
dents from Gisela High School were 
involved.
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2. Céljaink

Az európai kultúra sokszínűségéből 
és gazdagságából fakadóan korábban 
sosem látott forrásként áll rendelke-
zésünkre. Az európai nemzetek és kö-
zösségek által létrehozott kulturális 
örökség és értékek újbóli felfedezése, 
körültekintő használata és minél több 
európai polgárhoz való eljuttatása 
fontos feladat, komoly felelősség. Kü-
lönösen, ha az Y&Z generáció megszó-
lításáról, bevonásáról van szó, akik el-
veszettnek érzik magukat a telefonjuk 
nélkül, és érthető módon fenntartások-
kal közelítenek mindenhez, ami „régi”.
Fő célunk az volt, hogy az ENriCH pro-
jekt eseményei és tevékenységei révén 
támogassuk és bátorítsuk a helyi dön-
téshozókat és fiatalokat a közös európai 
identitás és értékek, valamint a törté-
nelmi örökség felfedezésében és a kap-
csolódási pontok azonosításában. Az 
ENriCH lényegében az európai kulturális 
örökséget kísérelte meg újraértelmezni 
a fiatalok és a döntéshozók közötti pár-
beszéd előmozdításával keretezve.

3. Felkészülés
Az ENriCH keretében megvalósuló va-
lamennyi nemzetközi találkozót helyi 
tevékenységek készítették elő.  Minden 
partner 6-15 helyi fiatalból álló csopor-
tot alakított ki (középiskolás diákok és 
egyetemi hallgatók vegyesen) – velük 

2. Our Goals

European culture, due to its diver-
sity and richness can signify an un-
precedented source of knowledge. It 
is important to rediscover, use pru-
dently and promote cultural heritage 
and values established by European 
nations and communities. This need 
is even more relevant with regard to 
Y&Z generations who are, among oth-
ers, having serious phone separation 
anxiety thus approaching to old tra-
ditions with certain doubts.
Through ENriCH our aim was to 
support local decision makers and 
mainly young citizens in revealing 
the common European identity and 
shared values, connections in their 
history and cultural heritage. Thus, 
ENriCH has tried to reinterpret the 
European cultural heritage through 
the dialogue of youth and decision 
makers. 

3. Preparations

In the frame of ENriCH all interna-
tional meetings were based on pre-
liminary local activities. Every part-
ner set up a local group of 6-15 young 
people (a mixture of high school and 
university students) to work with 
during the whole project. The local 
groups usually met on a monthly 
basis to work on project tasks (map 
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dolgoztak együtt a projekt folyamán. A 
helyi csoportok általában havonta ta-
lálkoztak a projektfeladatok kapcsán 
(térkép és a nemzetközi találkozók 
előkészítése); rotációs rendszerben 
minden csoportból 2-3 fiatal utazott 
az egyes nemzetközi találkozókra, ami 
nagyszerű lehetőségnek bizonyult, több 
szempontból is: egyrészt az angol nyelv 
gyakorlása, 
másrészt ide-
gen kultúrák 
megismeré-
se, harmad-
részt pedig a 
fiatalok és a 
döntéshozók/
szakértők köz-
ti együttmű-
ködés meg-
tapasztalása 
tekintetében. 
Bár sok diák 
korábban nem ismerte egymást, az 
intenzív közös munka a projekt vé-
gére összetartó közösséget kovácsolt 
belőlük. Hasonlóképpen, az összhang 
az egész nemzetközi partnerségben is 
gyorsan kialakult; a résztvevők min-
den találkozó alkalmával egyre nyi-
tottabbá váltak. 
A partnerség különösen nagy hangsúlyt 
fektetett arra, hogy a fiatalokat a közös 
munka során a hagyományos felnőtt 
vs. gyerek, szakértő vs. diák hierarchia 
helyett egyenrangú félként, kollégaként 
kezeljék. Ez hatékony együttműködést 
tett lehetővé: a feladatok megoldásá-

and preparation of the international 
meetings), and in a rotation system 
2-3 students travelled to the inter-
national meetings from each group, 
which proved to be a great opportu-
nity to practice English, get to know 
other cultures, and experience the 
joint work of students and decision 
makers/experts. 

A l t h o u g h 
many of the 
students did 
not know 
each other 
before, at the 
end of the in-
tensive joint 
work they be-
came a great 
community. 
The harmo-
ny developed 

similarly within the whole interna-
tional group. They became more and 
more open during the international 
meetings as well. 
The partnership found it especially 
important to work with the students 
as colleagues instead of a hierarchi-
cal way, enabling efficient coopera-
tion: many of the tasks were carried 
out mainly by the students, while 
decision makers and experts had 
only supporting, coordinating role in 
the process. 
This was the case with the welcome 
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ban a fiatalok szabad mozgásteret kap-
tak, a döntéshozók/szakértők inkább 
támogató és koordináló mentorszerep-
ben segítették a munkájukat. 
Ez volt a helyzet az üdvözlő videókkal 
is, amelyek az @ENriCH Youtube csa-
tornán érhetők el. Akárcsak az ENriCH 
Instagram profil kapcsán, melyet alap-
vetően a magyar fiatalok hoztak létre 
és menedzseltek, a többi ország részt-
vevőinek segítségével – a fiók elérhető  
az @enrich_veszprem felhasználóné-
ven. A projekt logója szintén a fiatalok 
ötletei alapján nyerte el végső formáját.  
A helyi találkozók legfőbb témája a 
USE-it alapú „ENriCH” térképek elkészí-
tése volt.

4. ENriCH térképeink
Mindannyian ismerjük azokat a hagyo-
mányos városi térképeket, amelyek be-
mutatják a főbb helyi látnivalókat, ki-
emelve a programokat és a szabadidős 
tevékenységeket. Általában egyik sem 
ad személyes javaslatokat és tippeket. 
Az ENriCH térképek azonban éppen erre 
fókuszálnak: hogy a térképeket használ-
va az ember úgy érezze magát, mintha a 
barátai javaslatai alapján fedezné fel a 
várost. A térképekre azok a helyek, lát-
ványosságok, éttermek kerültek fel, me-
lyeket a helyi fiatalok szerint látni kell 
a városban. A térképek különféle séta-
útvonalakat is kínálnak, továbbá rövid 
áttekintést nyújtanak a városok törté-
netéről és fontosabb hagyományairól.

videos, which are available on the @
ENriCH Youtube channel. Also, the 
ENriCH Instagram profile was creat-
ed and managed by the Hungarian 
students, but all students from other 
countries could take part in its contin-
uous maintenance. You can still check 
it by searching for @enrich_veszprem. 
Similarly, the project logo was co-cre-
ated by the young participants, as a 
result of a discussion process. 
However, the core topic of the lo-
cal meetings was the preparation of 
the USE-it based maps, ‘the’ ENriCH 
maps. 

4. Our ENriCH Maps
We all know the general city maps that 
show the main attractions of the cit-
ies, highlighting programs and leisure 
activities in a simple way. Usually none 
of them gives personal suggestions 
and tips. That is what ENriCH maps 
mainly focused on: making you feel 
as you were advised by your friends. 
To do so, you can find personal tips 
about the students’ favourite places 
or recommendations to visit or try; 
walking routes created along the local 
youngsters’ most-loved tracks; a short 
history to feel the city really close to 
you, but also some practical hints and 
tips about local culture and habits. 



11

Ekkora információmennyiség ösz-
szegyűjtése és szintetizálása komoly 
munkát jelentett a résztvevő csapa-
tok számára:
•	 a közös brainstorming és mind-

mapping jelentette a kiindulási 
pontot, melyek során számos öt-
let, rejtett városi kincs és érdekes 
tipp merült fel – a még teljesebb 
kép érdekében a fiatalok család-
tagjaikat, barátaikat és iskolatár-
saikat is bevonták az ötletelésbe;

•	 a fiatalok továbbá interjút ké-
szítettek helyi döntéshozókkal, 
szakértőkkel és a várost nagyon 
jól ismerő polgárokkal;

•	 a folyamat legnehezebb pontja 
kétségkívül az összegyűjtött lát-
nivalók kiválogatása volt: eldön-

Collecting that much information and 
synthetization required a big effort 
from the groups:
•	 joint brainstorming and mind 

mapping created the starting 
point during which great ideas, 
hidden treasures and interesting 
tips came up within the groups, 
and mind maps were made also 
by students’ family members, 
friends and school mates to 
broaden the picture;

•	 additionally, along a previous-
ly prepared interview guide and 
some joint practice, youngsters 
conducted interviews with local 
decision makers, experts or citi-
zens who knew the city very well;

•	 the hardest point arrived when 
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teni, hogy melyek kerüljenek fel 
a térképre. Végül néhány mun-
kacsoport különleges, tematikus 
városi sétaútvonalakat is összeál-
lított a javaslatok alapján.

A látnivalók véglegesítését követően, 
miután a dizájnról is döntés született, 
kreatív és egyedi termékek jöttek létre.
A térképkészítési folyamat rendkívül 
érdekes és tanulságos módja volt a 
partnervárosok megismerésének; ar-
ról nem is beszélve, hogy remek lehe-
tőséget nyújtott a tapasztalatszerzés-
re, számos területen: csapatmunka, 
angol nyelvű kommunikáció (szóban 

the groups had to select from all 
the collected ‘points of interest’, 
and decide which were the most 
important ones that should be 
placed on the maps;

• then in some cases, the working 
groups created interesting, un-
usual walking routes based on 
the suggestions.

After finalizing all the ‘points of inter-
est’ and agreeing on the design, cre-
ative and unique products were born:
The whole process was a really inter-
esting and instructive way of learning 
about one’s hometown; working in 
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BAR

If you are a fan of sports, especially handball, GRUND - the Sport 

Pub is going to be your favourite place ever. During matches, 

sport fans get together here to support their favourite team. While 

cheering the fans can barely eat and drink. On a normal day it’s a 

pub where you can get tasteful lunch and alcoholic drinks, but the 

interior consists of costumes and signed cups placed here after 

victories.

2 

SIGHTSEEING

Óváros tér (Old Town Square) was the old market place of 

Veszprém. The lovely little square is surrounded by beautiful, 

historical buildings. You may find many cafes, restaurants, and 

small souvenir shops here. An interesting fact is that many of the 

buildings were built in the style of Art Nouveau. This architectural 

style is very rare in smaller towns.3  
MEETING POINT

The Statue of Zsuzsi - or officially 
The girl with a pitcher - stands 

in Óváros Square. It was created by  
Lenke R. Kiss, a talented female Hun-

garian sculptor of the 20th century. Zsu-
zsi is the Hungarian form of Susie,  a nick-

name, given by the locals to the modest, lovely maiden 

hiding in the shadow of the buildings and pouring the water to 

anyone who visits her.
4 

SIGHTSEEING

Tűztorony (Fire Tower) is one of the most iconic buildings of 

Veszprém. Once it served as a place of the watchmen of fire fight-

ers. Since it was a high tower they could easily notice when there 

was fire somewhere in the town. Nowadays the clock of the tower 

chimes a nice Hungarian song in every single hour. You can visit 

it for a fee.

5 

CULTURE

The Csikász Gallery invites you to visit diverse contemporary 

exhibitions where you can see breathtaking paintings by recent 

artists. The entrance fee is affordable.6 

CULTURE

László Vass, a significant contemporary art collector, origi-

nally living in Budapest, gifted his world-famous collection to 

Veszprém in 1999, but back then it was placed in the Csikász 

Gallery. In 2003, the private collection got a new place which had 

been named after the owner of the books, paintings and other cre-

ations. Since then you can visit it there.
 
8 

COFFEE/SWEETS

Szaléziánum Café is a hidden gem up in the Castle District. If you 

want to get away from the hustle and bustle in the city, just walk 

up to this place. It is less known by tourists, so you are lucky to 

know about it. :) They have herbal teas, wines recommended by 

the archbishop and seasonal drinks, too.9 

SIGHTSEEING

St. Michael’s Cathedral (Basilica Minor) is definitely the oldest 

basilica of Hungary. Its history goes back to the state foundation 

of 1001! Actually, it’s the most beautiful and biggest basilica of 

Veszprém. By the way, it has been rebuilt several times, its current 

look was finished in 1910. After you paid a visit in there, don’t miss 

the Bishop’s Palace either, you’ll be amazed by those buildings!

10 

VIEWPOINT

Statue of I. King St. Stephen and Queen Gisella. In a legend 

Gisella named our city. She offered her invaluable belongings to 

build a church in the city. Unfortunately the amount of gold was 

still not enough, so she gave away her expensive fur as well. In 

Hungarian she said, "Vessz prém!" which means "Lose fur!". You 

can also have a fascinating view of Benedek Hill from the statues.

12 

EAT&DRINK, VIEWPOINT

Panorama Restaurant is a cheap, although tasty self-service 

restaurant. They serve typical Hungarian dishes here, such as 

Goulash soup or Paprika chicken. The funny part is that you have 

to walk through a Chinese clothes shop when you go and have a 

lunch there. And the view on the castle is superb! 
13 

VIEWPOINT

From Papírváros you will have absolutely the best view of the 

city and the castle! Stop here for a minute, and you’ll fall in love 

with our gracious city for sure!14 
EAT&DRINK

Oliva Restaurant & Hotel is a pleas-
ant place to spend your time and relax in 

the real heart of Veszprém, in the calm 
and historic Buhim street. You’ll only get 

premium meals and the best Hungarian 

wines for sure, as it is officially one of the best 

Hungarian restaurants! Have a dinner or a lunch during a live Jazz 

session in its beautiful garden and just enjoy the delicious flavors 

and precious music.
15 

CULTURE

Lovassy László Gymnasium is one of the best, and most pres-

tigious secondary schools in Hungary. It has been functioning 

since 1711, and gave many valuable intellectuals to our home-

land. During the revolution and freedom fight in 1956, a teacher 

of the school, Brusznyai Árpád became the head of the Revolu-

tionary Committee of Veszprém. After the 
revolution, he had to pay with 

his blood for this role. His sculpture stands in front of the gate of the school.

16 

EAT&DRINK

If you’re a youngster who’d like to have some fun and drinks with 

local studs, then pay a visit at Griff Caffe Pizzeria and Pub! 

There’s sparkling nightlife, especially on Fridays and Saturdays. If 

you’re hungry, try the delicious pizzas and hamburgers!
17 

EAT&DRINK

Even though it’s expensive, if you want to try an original Hungar-

ian sweet treat, Kürtös Legenda on the main street is the appro-

priate place. They sell delicious chimney cakes 

for about 5 €. You can try it with sugar, 

cinnamon, walnut, etc.
18 

BAR
Bárka Pub has been famous for 

decades now. This pub is where 
the alcoholic drink “Fény" (Light) 

originates from. The drink contains 
raspberry or elder syrup and spar-

kling vodka. You have to try it here if 
you want to experience a real Hungarian 

beverage.

19 

EAT&DRINK

Being hidden in a cellar is the best hiding place from the summer 

heat. There is no wifi down there in Publikum, so you must talk 

with your friends. Socialising is fun, isn’t it? The food is tasty and 

unique, but you can only drink usual sodas. The atmosphere is 

impressively nostalgic, you will feel the 20th century’s vibe.

20 

SHOP

Veszprémi Ajándék (Souvenir) is a lovely little shop. Its special-

ities are excellent chocolate and wine collections. If you want to 

return from your visit of Veszprém with memorable presents and 

some lip-smacking goods, don’t miss it!

21 

SHOP

The Molnár Sándor Second-Hand Bookshop is a little shop, 

where you can find a lot of vintage-themed things, not only 

books, but documents, hangers or vinyl records (!). You can ask 

the shop-owner about literally anything, he can answer your 

question. There are both Hungarian and foreign vinyls and a lot of 

secrets from the 80’s. If you’re a fan of the new retro-wave, you’ll 

definitely enjoy it.  
22 

EAT&DRINK
Do you need a tasty burger after 

partying all night long? Then I rec-
ommend you to visit Tamás bátya 

kunyhója to overcome your hunger 
at a small expense! Here you can taste 

various burgers or hot-dogs. 
But remember to dress warm, because this place is open air!

23 

EAT&DRINK

The Blue Pig is a lovely bar in the heart of Veszprém - but not 

that crowded. If you’d like to go out and have some premium beer, 

wine, and the fanciest cocktails, it’s absolutely a good choice! You 

don’t have to worry during the day neither, you can have very tasty 

coffees, and coffee specialties as well!24 

EAT&DRINK

Incognito is a pleasant Coffee House & 
Bar. Although it is in the centre of the 

city, a bit hidden in a block of other 
buildings. The coffee is great, and 
you can also get some sodas, 

strong or light alcohol, even some 
sandwiches or snacks. You can stay 

outside and enjoy the chilly winds, or 

sit inside in the comfortable chairs and 

sofas. I personally recommend this place, because it is close to 

almost everything. The prices are fair, and the staff is kind. I usual-

ly go there with my girlfriend, to drink a coffee or some wine. It is 

always a good experience.
25 

EAT&DRINK

Marica is a vegetarian- and dog-friendly restaurant and cof-

fee house built on the main street. Famous for its coffee with 

a doughnut and salad served in a flatbread plate. Comfortable 

outdoor tables in the shade during the hot months. Wide variety 

of food on the menu for a value-based, affordable price.
26 

EAT&DRINK

Nasska Rétesező is a cute little place in the city centre where 

you can try a much loved Hungarian treat, the rétes (it’s similar to 

strudel). You can also check in for some pogácsa or doggy treats 

for your four-legged friend. The baked goods are homemade 

with mostly local ingredients. 
A piece of rétes is 350 HUF 

(~1€), and good news: students get a discount!

27 

COFFEE/SWEETS

Tizen1 is best and the tiniest specialty coffee house in 

Veszprém. You must find the least busy hours to be able to sit 

down here, otherwise you can only have takeaway. Extraordinary 

place with outstanding coffees and brunch items on the menu. 

You haven’t been to Veszprém if you haven’t drunk coffee here!

28 

BAR

The Grand Canyon is a western themed pub in the heart of the 

city. It is in a basement, but there is a small terrace as well. 

You can enjoy your burger alongside a beer, while listening to a 

guitar concert given by local performers.

29 
SIGHTSEEING

You might have seen "20eme-
letes" already. It is the larg-

est building  in the city, a 
high-rise with 20 floors. It was constructed in the times of socialism, and it was planned to have sisters and brothers, but 

those were never built. You cannot 
go up there to have a look around, but as you are 

standing by its foot, you probably gonna feel small.
32 

EAT&DRINK

Lipóti Pékség (bakery). This is a Hungarian bakery chain, so you 

can find a couple of them in Veszprém, too. They offer freshly made 

pastries, breads and pre-packaged dairy products. The local fa-

vourite is “nosztalgia kifli". Their sandwiches make a good on the 

go lunch. If you are a chocolate lover, you must try their amazing 

crispy and chewy chocolate cookies. You can also enjoy a cup of 

coffee here.

33 

EAT&DRINK

Johnny’s Bistro Veszprém is part of an American-style fast food 

restaurant chain. Flavourful milkshakes, American and Mexican 

lunch or dinner items. Good for you if you like sugary meals or big 

portions. Moreover, it’s worth visiting and they make instagramma-

ble food for sure.
34 

SHOP

Tarkaplacc is an alterego for a lady who makes unique crochet 

toys and goods here in the City of Queens. If you want to bring 

something sweet to your loved ones at home, choose her products 

and you will always remember our lovely Veszprém.

35 

EAT&DRINK

You must visit Szendvicsbár if you are a burger lover. You will 

find the perfect burger in town here. Of course, you can pick up 

some spicy Thai dishes, salads or fries, if the delicious burgers 

are not enough for you. This eatery is open air, so you should 

visit it when the weather is great.

36 
EAT&DRINK

Rozi Waffle House by the bus 
station. A place that you 
shouldn't miss! The world’s 

best waffle is made here. Try 
it with chocolate or hazelnut, 

you will not regret.37 

EAT&DRINK

Mackó Confectionery and Snack is a tradi-

tional and lovely confectionery in the very 

heart of Veszprém since 1996. You 
should try all of the cakes, but 

the Belgian chocolate-raspberry 
cake is magnificent! Moreover, if you 

get hungry, just walk to the Mackó Snack 

and have lunch, you won’t regret it!38 

CULTURE

Hangvilla - this piano-shaped extravagant build-

ing - is the cultural heart of Veszprém! There is 

always some masterpiece at its theatre, classical 

or contemporary music events. Besides, a very 

well priced café and self-service restaurant with 

Hungarian cuisine is based here, too! 
Moreover, Hangvilla gives place to Pannon 

Várszínház, which is a theatre company of 

Veszprém. The leader, Vándorfi László is a 

famous figure of the Hungarian dramatic art. 

The local Mendelssohn Chamber Orchestra 

organizes the Auer Festival every year in or-

der to invite prominent artists of classical 

music to Veszprém.

39 

CULTURE

In the basement of Hangvilla, with a separate entrance from the 

street, there is the Expresszó Club with concerts and parties, 

where you’ll lose your head for sure! If you get tired of partying 

you can find comfortable sofas at the back of the venue. You must 

experience one of the events hosted here if you are a music lover!

40  

MEETING POINT

Megyeház square is a great place to sit down and just have some 

rest. Also a really good meeting point.41 

BAR

Gesztenyés Beergarden, or in short "Geszti" is the most popular 

place of university students. Mainly due to the fact, that it is very 

cheap, and has a lot of "pub games" for example: pool table, table 

football and even darts. The spirit is always cheerful, especially 

when it is full of young and tipsy people.42 

BAR

Szigony Pub is an underground party hall in Veszprém. If you 

want to meet citizens, you must attend a party here. This gives 

home to the hottest rural dubstep party series, Basspreme. Even 

after moving to a new building, the place kept its inimitable de-

sign and reputation.
43 

CULTURE

Petőfi Színház (theatre) bears the name of one of the most fa-

mous Hungarian poets. The first independent theatre company 

was founded between the walls of this building. In every season 

thousands of people go and visit the latest musicals, dramas or 

comedies here.

44 

MEETING POINT

Theatre Garden, also called as the grove of presidents. 

This is a perfect place for a sunny afternoon basket lunch 

or lying on the grass and just chill. You can recognise birds 

chirping there when you pay attention. When your aim is to 

spend more time in the nature, you should definitely go and 

visit this place. Additionally, you can also find a 500 years old 

tree in the park.
45 

EAT&DRINK

As the name says: Kávé- és Teaház az Íródeákhoz (Coffee and 

Tea House to the Scribe). The lovely place is located right next 

to the library, so you can just curl up on the sofa and read while 

sipping your tea. Don’t be afraid of visiting the place alone!
46 

CULTURE

Eötvös Károly County Library is home of movie clubs and the 

American Corner - where the entrance is free for anybody who 

wants to practise some English every week on a Wednesday 

afternoon with native speakers. In the library more than 350 

thousand documents are stored.47 

EAT&DRINK

Fejesvölgy is a nice restaurant, a perfect place to celebrate 

family events or just to have a good dinner after a hard day. Our 

favourite is Vadragu leves, which is a soup made of venison, noo-

dles and vegetables. Don’t miss it!48 

COFFEE/SWEETS

Schőnig Confectionery and Coffee House is famous for its de-

licious cakes and homemade ice-cream. They offer a wide range 

of flavours and dairy/sugar/gluten free options. Apart from tradi-

tional favourites, you can also taste new and interesting sweets. 

You can find this beloved family business near the city centre, 10 

minutes away from the Petőfi Theatre. 

Closer Balaton attractions
Balatonfüred and Tihany are really close to each other, you can easily make a daytrip there. The Tagore promenade in 

Füred is the best place to walk around and have a nice view to Lake Balaton, especially when wine weeks are held. In 

Tihany, there is beautiful view over Lake Balaton from the Benedictine Abbey. You can also taste the lavender flavoured ice 

cream, worth to try! In the neighbourhood, the closest beach is in Balatonalmádi. Visiting the BalatoniBob Leisure Park 

in Balatonfűzfő is also a great way to make your vacation unforgettable. The Balaton Upland was once part of the Roman 

Empire, and the Villa Romana Balaca was the home of a Roman family, located in Baláca. It was discovered about a century 

ago. The exhibition itself is very interactive, you can take a 3D tour as well. Balaton-felvidéki National Park offers numerous 

programmes in and about nature.

Bakony RegionArboretum Zirc is a great place for a walk among huge trees and beautiful 

flowers. From Zirc you can hike or take the train along the spectacular 

valley of Cuha Creek in the forest. Nature, hills, good weather – the 

perfect destination for a weekend trip. Sobri Jóska Adventure Park 

(Bakonyi Élménypark) is an adventure park in Kislőd that could 

be fun for all ages. If you like adventures, this is definitely the 

best place to visit in the region. You can try the bob, the cable 

ways and different kinds of ziplines as well. In the Bakony Hills there are several 

marked hiking routes. Some can be covered within a few hours while the long ones can take a whole 

day to accomplish.

Further Balaton attractions
The Badacsony Volcano Valley is really the best place for hiking near Lake Balaton and your prize after the long walk is the 

beautiful view over the Balaton Region. This tour is part of the Hungarian Countrywide Blue Tour. If you get thirsty during 

the trip, you can refresh yourself at local wine tasting and selling points. Tapolcai-tavasbarlang 

(Tapolca Lake Cave). A boat trip on a cave lake... sounds interesting, isn't it? This is the biggest 

attraction of Tapolca, and definitely worth a visit. The Tapolca Lake Cave itself is really 

narrow, but that's why boating can be truly romantic with your loved one. Before enter-

ing the cave, you can enjoy a 3D movie and an exhibition on karst regions and Bakony–

Balaton UNESCO Global Geopark. Keszthely and Hévíz are really close to each other, 

and both of them are worth visiting. In Hévíz, there is a unique thermal lake which 

you can visit all year round. It's definitely good for your neck pain! 

The Festetics Palace in Keszthely surrounded by an impressive 

garden is one of the most beautiful palaces in Hungary.

Abigél 20, lover of history, literature & arts

Bálint 19, bass music DJ and producer
Dominik almost 20 :p & almost earned black belt in taekwondo

Feri 20, who produces music as a hobby 

Gigi 18, a big fan of the movie universe, arts, music and doing cosplays for fun

Luca 17, who loves sunny weather, reading & baking cakes; these things make her happy any time

Noel 18, just a basic guy who loves languages, music, history & traveling

Panna 18, whose big dream is to travel to all the countries in the world 

 & to get to know their culture way better than she does now

Rózi 17, a hobby chef developing food styling and photography skills

30 31 
Kossuth Lajos Street is the main street of Veszprém, where 

you can find excellent restaurants. Don't worry, it won't cost 

you an arm and a leg! During summer time, this is the home 

of numerous music festivals. The most popular is Street 

Music Festival (Utcazene), with at least 10 stages, where 

start-up music bands introduce themselves. The Big Clock, a 

typical meeting point for locals. It's impossible not to spot it. 

You can find this huge timepiece in the centre of Veszprém, 

on Kossuth Street. If you accidentally lost your mates, 

you should appoint your "reunion" here. 
Fancy Instagram pictures could be taken here, too.

11
If you fancy a romantic walk or just want to have one of the best views of the city, you should visit Benedek Hill.

You can get there from the castle by going down the stairs next to Holy Trinity Square. 

The hill is a local nature protection area.

8 23 24 25 26 28 55 66
This is the best civil initiative in Veszprém! In the joined 

restaurants, cafes, and bars ask your drink to go in a mug. 

During the site visit you can give back your mug at the next spot. 

Beginnings – The area was inhabited already in the Ancient 

History. Ruins from the era of the Roman Empire were found near 

the actual place of Veszprém (Gyulafirátót, Baláca).

1000 – King Stephen I defeated the army of Koppány who 

rebelled against the introduction of Christianity in the country.   

The final battle, where Koppány was captured, took place near 

Veszprém. The city was the first episcopal seat of Hungary and the 

first historical county (in Hungarian: vármegye) in the system of 

counties established by King Stephen I.

1001 - The wife of King Stephen I, Queen Gisella got crowned by the bishop of Veszprém. After that, the queens of Hungary 

traditionally got crowned by the bishop of Veszprém. Due to this tradition Veszprém is called ’the city of Queens’.

1018 – The nunnery of Veszprémvölgy was founded. Probably this is the place where the Coronation Mantle, 

a famous symbol of the Hungarian Crown, was made on the instructions of Gisella.

XIII - XV. century – During these centuries many armies attempted to siege the castle without any success. 

In the era of Bishop Albert Vetési (1458-1486) the city turned into a prosperous centre of the Renaissance. 

Queen Beatrix, wife of King Matthias I was crowned here as well.

XVI. century – During the Ottoman attacks Veszprém was in the frontline, conquested and reconquested over and 

over until finally the Christian army wiped out the Ottoman forces from Veszprém in 1683.

1704 – During the Rákóczi’s War of Independence the city pledged alliance with the rebelling Hungarians 

(called kurucok), and after the royal army of the Habsburg Empire took back the city in 1704 they destroyed the castle.

XVIII. century – Veszprém became the centre of commerce in the region, and most of the castle’s buildings were rebuilt. 

They are standing still today.1938 – The famous bridge of Veszprém was built, in honour of King Stephen I. It is named Viaduct of Saint Stephen 68.

1944 – During 1944 in the World War II the Holy Crown of Hungary was kept in Veszprém.

1949 – The university of Veszprém 52 was founded under the name of University of Heavy Chemical Industry. 

Today it works under the name of University of Pannonia.

1958 – The zoo of Veszprém 73 opened its gates to the public. The interesting facts are that the zoo 

was built with the voluntary help of the locals, and that it was the first zoo outside Budapest.

1970 – The construction of the highest building started. 

It is still a symbol of the city called ‘the 20-storey building’ by the locals 29.

2010 – The full reconstruction of Veszprém Valley green area (Séd brook valley walking route) 

and the centre of Veszprém began 30 , 31 .

2018 – Veszprém won a Gold Award at the Entente Florale Europe contest and the title of European Capital of Culture 2023.
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Lendvaski grad
Lendvai vár
Lendava Castle

Gledališka in koncertna dvorana

Lendvai színház és Hangversenyterem

Sinagoga
Zsinagóga
Synagogue

Knjižnica
Könyvtár
Library

Mestna hiša
Városháza
Town Hall

Evangeličanska cerkev

Evangelical Church

Center Bánffy
Bánffy Központ
Bánffy Center

Cerkveni trg
Templom-tér
Catholic Church

Stolp Vinarium Lendava

A Vinarium torony felé

Vinarium Tower

Dvojezična srednja šola Lendava

Kétnyelvű Középiskola, Lendva

Secondary School Lendava

Zala Görgy square

O'Connor's Irish Pub Lendava

Retro bar

Center Bánffy
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Retro bar

O’Connor’s Irish Pub Lendava
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KŠL - Klub študentov Lendava

13 Klub študentov Lendava - a Lendvai Egyetemistak Klubja

Students Club Lendava 
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Theatre and Concert Hall Lendava
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Saint-Omer

VIIème siècle ap. J.-C. : 
Fondation de l’Abbaye Saint-
Bertin sous  l’impulsion de 
l’évêque Audomar (aussi appelé 
saint Omer). La ville est alors 
dénommée « Sithiu ».

Xème siècle : 
La ville de Saint-Omer prend 
son nom actuel, en hommage à 
l’évêque Omer, son fondateur.

X-XIIIème siècle : 
La ville connaît un véritable 
essor urbain grâce au 
commerce du drap. 

1214 : 
Suite à la bataille de Bouvines, 
Saint-Omer jusqu’alors ville 
flamande devient française.

Juillet 1340 : 
Siège et bataille de Saint-Omer. 
Cette bataille est l’une des 
premières de la guerre de 
Cent Ans, faisant rage entre 
les Français, les Anglais et les 
Flamands.   

1477-1677 : 
La ville de Saint-Omer est l’objet 
de multiples conflits entre la 
France et les Pays-Bas pour sa 
possession. 

1553 : 
Destruction de l’abbaye de 
Thérouanne par l’Empereur 
Charles Quint.

1677-1678 : 
Siège de la ville de Saint-Omer 
par Philippe d’Orléans, frère 
cadet du roi Louis XIV (mars-
avril 1677) et signature du traité 
de Nimègue (1678), Saint-Omer 
devient définitivement française.

1792 : 
Destruction de l’Abbaye 
Saint-Bertin. Celle-ci est une 
conséquence de la Révolution 
française qui interdit les ordres 
religieux. Les ruines deviennent 
une carrière pour la construction 
de nouveaux bâtiments.

1834 : 
Construction d’un l’hôtel de ville 
associé à un théâtre à l’italienne. 
Conçu par l’architecte parisien 
Lefranc l’édifice est bâti avec les 
pierres de l’ancienne Abbaye de 
Saint-Bertin.

13 mai 1943 : 
Bombardements de la rue d’Arras 
engendrèrent la mort de 115 
personnes.

5 septembre 1944 : 
La ville de Saint-Omer est libérée 
de l’Occupation allemande grâce 
aux troupes polonaises et aux 
groupes de la résistance locale.

Mars 2000 : 
Création du parc naturel régional 
des caps et marais d’Opale visant 
à la protection du patrimoine 
naturel et culturel du territoire.

28 mai 2013 : 
Le marais audomarois est 
labellisé par l’UNESCO, devenant 
ainsi la première réserve 
biosphère au nord de Paris.

15 juillet 2018 : 
Sur la place Foch, les audomarois 
fêtent la victoire de l’équipe de 
France à la Coupe du Monde de 
Football.

      La Cathédrale : 
« C’est certainement le bâtiment emblématique de notre ville. 
Comme tous les Audomarois, je suis très attachée à la Cathédrale 
Notre-Dame. Mon coup de coeur, son astrolabe au mécanisme et 
au fonctionnement mystérieux. » - Laura

      Les ruines Saint-Bertin : 
« C’est le cœur ancien de la ville car c’est autour de celui-ci que 
Saint-Omer s’est constitué il y a presque 1000 ans ! J’aime m’y 
rendre les jours de beau temps pour profiter des jardins. » - Laura

      La Station : 
« La gare de Saint-Omer fut créée en 1904 et a été restaurée en 
2019. Je m’y rends souvent entre amis pour faire des ateliers et 
des formations numériques. » - Marie

4   Le Jardin Public : 
« C’est le poumon vert de la ville ! Les Audomarois s’y promènent 
régulièrement. Celui-ci fut construit suite au démantèlement des 
remparts de la ville à la fin du XIXème siècle. » - Valentin 

5    La Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer : 
« Il s’agit de la plus belle bibliothèque du Département du Pas-de-
Calais, et l’une des plus anciennes. J’adore m’y rendre car son 
ambiance « club anglais » me donne l’impression d’être “hors du 
temps”. » - Anaïs

6   Le Musée Sandelin : 
« Aménagé dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle, l’été, j’aime me 
promener dans ses jardins à la française. » - Anaïs

7   La Maison du Marais :
« Vous y trouverez un espace d’exposition sur l’histoire des marais 
ainsi qu’un espace dégustation avec quelques produits locaux. Vous 
avez également la possibilité de partir à la découverte du marais 
audomarois à bord du bateau traditionnel appelé bacôve. » - Sarah

8   La Motte Castrale : 
« Au XVIIIème siècle, elle est transformée en prison militaire.Aujourd’hui, 
la motte est devenue une résidence d’artiste et un lieu culturel. Des 
festivals et évènements y sont organisés. » - Sarah

9   Le Moulin à Café : 
« Il s’agit de l’ancien hôtel de ville de Saint-Omer construit en 
1834. Celui-ci abrite un théâtre sous son dôme. Je m’y rends pour y 
admirer les spectacles. » - Laura

10   La Brasserie de Saint-Omer : 
« La brasserie de Saint-Omer est une entreprise fondée en 1866 
qui commercialise des bières vendues dans le monde entier. A 
certaines périodes, il est possible de la visiter. » - Marie

11   La chapelle des Jésuites : 
« Une chapelle d’une taille impressionnante qui fera lever les yeux 
au ciel ! Un joyaux architectural sacré dans la ville de Saint-Omer, 
nouvellement restaurée en 2017. Je m’y rend souvent pour y voir 
des expositions ou évènements. » - Valentin 

Mon coup de coeur : la taverne du Duchenot, 
c’est l’endroit parfait pour les amateurs de 
bières locales.

Le Spey River est un endroit où il fait bon vivre. 
Plusieurs choix de boissons, une ambiance 
garantie et typique du Nord de la France ! 

La Maison du Marais est un vrai coup de coeur. 
J’aime y aller pour y déguster des produits locaux, 
pour me promener en bacôve dans les marais et 
admirer le paysage, mais surtout pour y passer un 
moment en famille ou entre amis.

Besoin d’une petite pause ? Allez déguster 
les meilleures gaufres et crêpes de la ville à 
la Fringalette. Vous pourrez également vous 
restaurer avec, entre autres, des pizzas, des 
pâtes et des frites.

Aux Merveilleux on y trouve des meringues 
enrobées de crème fouettée. Le Merveilleux est 
une pâtisserie traditionnelle du Nord dont la 
recette est sublimée par Fred Vaucamps depuis 
1985. Un pur régal !

 Marie LOUCHART, 25 ans 
   Je suis d’Helfaut. J’aime voyager et découvrir  
   de nouvelles cultures !

 Sarah SINGER, 23 ans 
   J’habite Saint-Omer. J’aime le sport et les 
   activités créatives en particulier la couture et 
   le scrapbooking.

 Laura SCHRIVE, 23 ans 
   Je suis de Saint-Omer. Très passionnée par 
   l’Histoire et le patrimoine, mais aussi une 
   grande amatrice de bonnes bières.

 Valentin VANDENBERGHE, 18 ans 
   Je suis étudiant à Saint-Omer. J’aime découvrir  
   et voyager. Je suis passionné par les nouvelles 
   technologies et la musique.

 Laurette ROYER, 22 ans 
   Je suis de Nordausques. J’adore aller dans les   
   restaurants de Saint-Omer, et photographier les 
   paysages de Clairmarais.

 Anaïs BOUCHEZ, 18 ans 
   Je suis de Saint-Omer. J’ai un goût prononcé 
   pour la découverte de nouvelles cultures et de 
   nouveaux pays.

Quelques dates clés de 
  l’histoire de Saint-Omer 

l’équipe ENriCH

Dans la vie, je veux...
#paysdesaintomer

Les 3 places (Maréchal Foch, Pierre Bonhomme, 
Victor Hugo) et les rues commercantes du Centre-
Ville de Saint-Omer avec des restaurants, des bars, 
des commerces, un cinéma,  l’office de tourisme et 
des Congrès...

Mon coup de cœur : la Chapelle des Jésuites, de 
par sa beauté historique, que part la diversité 
de ses activités pour tout âges. Passant par 
des expositions, spectacles et même concerts ! 
Cette Chapelle nous réserve chaque week-end 
de nouvelle surprise.
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Angel’s bridge 

Old Anatomical building 
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            Theatre Vanemuine 
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“Must see” Walking Tour

Kastan  and Võru Street corner

( hip-hop festival’s grafiti )
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St. Alexander Church 
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Tähe and Tolstoi Street corner 

Painting depratment graduation 

work in stencil

Street art “hapnik maja nurgas “

Barlova bar

Jakob’s shoe

Tassikoogid

Kasekese shop 

Pargi saun street art

Tartu Student House

Street art ”Ms Reet “

Walking Tour of Karlova 
and Street Art (1 hour) 

(45 min)
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Karlova

Usefu l  Lin k s

In Case of  E merg ency

Tartu, with its population of 

around 100,000 in an area of 

38.8 square kilometres, is the 

second largest city of Estonia. 

Lying 185 kilometres south of 

Tallinn (the capital city of 

Estonia) it is also the centre of 

southern Estonia. The Emajõgi 

River, which connects the two 

largest lakes of Estonia, flows 

for the length of 10 kilometres 

within the city limits and adds 

colour to the city. The first 

written records of Tartu date 

from 1030.

Area: 38.8 square kilometres

Population: about 100 000

Distances from Tartu: 

Tallinn 186 km, Narva 184 km, 

Pärnu 178 km, Riga 250 km, 

St. Petersburg 315 km 

Ethnic composition: Estonian 

76%, Russian 19%, others 5%

tartu.ee - Tartu City Website

omniglot.com/language/phrases/estonian.php - 

Useful Estonian phrases

kultuuriaken.tartu.ee - Events in Tartu

visittartu.com - Tourist information

ratas.tartu.ee - Tartu Smart Bike Share

peatus.ee - Bus info for city and county lines

elron.ee - Train information

112 - Emergency

(+372) 1789 - Tartu city 

helpline

(+372) 631 0282 - Tartu city 

bus helpline 

(+372) 605 8888 - Tartu 

Airport, 24h helpline

(+372) 616 0245 - Elroni train 

information, 24h helpline

(+372) 1918 - Electric taxi

(+372) 1200 - Tartu taxi park

Department of Emergency 

Medicine - L. Puusepa 8, G1 

corp, I floor

24h pharmacy- Raekoja plats 1a

Tartu - C ity  of Good Thoughts

City Map
of Tartu

Free!

 

7.Genialists' Club

Magasini 5 
This house is for open 

minded people who want 

to spend time with friends 

while having good food or 

watching some theatre, a 

movie or listening to some 

music. This place always 

has some form of 

entertainment be it a band 

or a stand up performance. 

8. Naiiv
Vallikraavi 6
Locating at the end of 

Vallikraavi street, culture 

club Naiiv offers you art 

and a good time with some 

of the best drinks in town.

9. The Gunpowder 

Cellar Lossi 28
The Gunpowder Cellar is a 

beer restaurant in and old 

gunpowder cellar in Lossi 

street. It holds the Guinnes 

World record for the 

highest pub in the world. 

10. Karlova Coffee 

Roastery and Café

Tähe 63
Karlova Coffee Café is 

located in a cozy wooden 

house in Karlova district 

with a cut corner.

11. Barlova Bar 

Tähe 29
Barlova is a cozy bar in 

Karlova, where various 

events take place.

12. Jacob’s Shoe

Tähe 29
Jacob's Shoes is a cozy 

restaurant in Karlova.

13. Tassikoogid

Tähe 21
"Tassikoogid" is a popular 

retro-based cake café, 

offering customers daily 

freshly made delicious 

cupcakes, lollipops, 

macaroons and cakes.

14. Hektor Design 

Hostel Riia 26
Hector hostel provides 

hotel quality rooms and 

service with hostel prices. 

It also has a café, gym and 

a sauna. 

15.O´Learys Sports Bar 

& Restaurant

Kalda tee 1c
O’Learys is informal event 

restaurant in the style of a 

Bostonian neighborhood 

bar. A fun place to eat, 

spend time with friends or 

play bowling.

ADVENTUROUS 

FREE TIME
16.Theatre Vanemuine

Vanemuise 6
Legendary theatre in 

Estonia also the only 

theatre in Estonia where 

you can see all three 

genres being played.

17. Ahhaa Science 

Centre Sadama 1

AHHAA is the biggest 

science centre  in the 

Baltics. It is a cool and 

informative centre where 

some of the coolest events 

in Tartu take place.

18. Spark Hub

Narva maantee 3

Spark Hub is a startup and 

technology community 

centre in Tartu, connecting 

200 innovative and creative 

entrepreneurial people in

IT and hardware. A good 

place for those who are 

interested in entrepreneur-

ship.

19. Tartu Smart Bike 

Share All over the city

A bike system that is 

cheap and very easy to use 

all over the city. A really 

good way of travelling 

around Tartu.

20. Escape Tartu 

Tiigi 78
Escape Tartu escape 

rooms are built by the 

professionals of the field.

A very fun way to spend 

free time. 

21.Estonian National 

Museum Muuseumi tee 2

Estonian National Museum 

is the biggest museum 

about the history and 

culture of the estonian and 

finno ugric people.

22.Tagurpidi maja 

Roosi 86
Tagurpidi Maja is an 

upside down house where 

people can have thrilling 

experiences and take very 

cool photos.

23. Virtual reality tour 

“VR Tartu 1913”

Vabaduse puiestee 3

A modern and exciting VR 

tour of 1913 Tartu. It 

showcases the whole 

Raatuse Street with the old 

Stonebridge, hotel Bellevue 

and the first Estonian 

cinema "Illusioon". A very 

informative tour about 

Tartu and its history.

24. Tartu Adventure 

Park Narva maantee 126b

The Tartu Adventure Park 

has 50 different games 

designed to turn 

between heaven and 

earth.

25.Adventure Park in 

Lõunakeskus Ringtee 75g

The biggest shopping 

centre in South Estonia is 

waiting for you to get into 

action on the adventure 

park right on top of the ice 

rink. A cool place to spend 

time with friends with the 

added benefit of having a 

shopping mall nearby.

26. Vspa 
Riia2 
Modern spa in the city 

centre of Tartu. 

27. Karlova Theatre

Tähe 66
Karlova Theatre is a cozy 

theatre house in historic 

district Karlova. From 

autumn to spring there are  

self and guest productions 

and concerts taking place.

SIGHTSEEINGS

28. Leaning House / 

Tartu Art Museum

Raekoja plats 18

Tartu Art Museum is the 

biggest in South Estonia. It 

was founded in the 1940. 

by art association Pallas. 

The art museum is a very 

popular tourist destination. 

It also serves as a club for 

young artists. 

29. University of Tartu

Ülikooli 18 
University of Tartu is the 

biggest and oldest 

university in Estonia and is 

in the 2% of the worlds 

best universities. The main 

building was founded in 

1632, when it was named 

Academia Gustaviana. 

Many Estonians get their 

higher education from the 

University of Tartu. The 

main building also holds a 

lot of concerts. 

30. “Father and Son” 

sculpture  Küüni 5b

"The Father and Son" 

statue was made by 

sculptor Ülo Õun. It 

symbolises the difference 

between generations and 

how children grow over 

their parents. 

31. St John's Church

Jaani 5
St John's Church is a 

medieval time church that 

is mostly known for its 

terracota figurines. 

32. Tartu Observatory

Uppsala 8
Tartu Observatory is the 

historical observatory of 

Tartu University. It teaches 

a lot of astronomy and 

history of Tartu.

33. The City Hall

Raekoja plats 1a

The city hall of Tartu is an 

important part of Tartu city 

centre. The city 

government works here. 

The bell on top of the hall 

plays a different tune 

everyday.

FOOD AND DRINK

1. Werner Café

Ülikooli 11 
One of the oldest cafés in 

Estonia. The location and 

the humble athmosphere 

make this café a very cosy 

place to study or to meet 

up with friends.

2. Caffeine
Küüni 5b
One of the newest and 

most popular cafés in 

Tartu. The cheap prices 

make this place very 

popular among students.

3. Café Krempel

Rüütli 12
A very homey café. An 

amazing place to get a 

good and big meal.

4. The Widget Factory 

(Aparaaditehas)

Kastani 42
This very modern and 

youthful complex includes 

different establishments, 

from gift shops to art 

galleries and even 3 

different restaurants. A 

good place to spend the 

evening with friends.

5. Club of Different 

Rooms Kastani 42

The athmosphere of this 

establishemnt is for those 

who want some new 

experiences while having a 

sense of comfort and 

relaxation.

6. Forrest
Rüütli 7
Forrest is a restaurant with 

a very cosy vibe. It 

provides food and other 

products from Estonia and 

puts emphasis on 

eco-living and using 

environmentally good 

products and materials.

34. “The Kissing 

Students” sculpture and 

fountain 
Raekoja plats 1a

"The Kissing Students" is a 

sculpture made by Mati 

Karmin and is in the middle 

of the fountain in front of 

the city hall. The sculpture 

was made for a competi-

tion and has been a very 

important figure of Tartus 

identity. 

35. Tartu Cathedral

Ülikooli 18
Tartu Cathredal was built 

between the 13th and 16th 

century in Toomehill. It was 

the main church of Tartu 

diocese. During the 

reformation the church got 

severely damaged. It also 

holds the history museum 

of Tartu University.

36. The Old Anatomical 

Building Uppsala 10

The Old Anatomical 

Building is a classicist 

building built on the 

Toomemäe hill in Tartu to 

serve as a study building 

for the Faculty of Medicine 

of the University of Tartu.

37. Kissing Hill

Musumägi is an artificial 

hill on the Toome Hill in 

Tartu, next to the Tartu 

Cathedral. It is a popular 

photography spot among 

newlyweds. 

38. Angel's bridge 

Bridge on Toome Hill. 

39. St. Alexander 

Church in Tartu

Sõbra 19a
St. Alexander Church of 

Tartu is an Orthodox 

church in the Karlova 

district of Tartu.

FREE TIME IN 

FRESH AIR
40. Kassitoome park

A park in the centre of 

Tartu, it's between Näituse, 

Baeri and Oru Street. It's a 

wonderful place to have a 

walk and take some 

seasonal pictures.

41. Pirogov park 

The park is behind the 

town hall of Tartu. It has 

the statue of Nikolai 

Pirogov.

42. Supilinna külakiik

A big swing where 

multiple people can swing 

together. It's a place to 

spend time with friends 

and embrace the beauty 

of Emajõgi.

43. Emajõe City 

Swimming Pool

Ujula 98
One of the many beaches 

in Tartu where people can 

do some exercises.

44. Tähtvere skatepark

Opmani tee
It's a skatepark for those 

who are interested in 

skateboards. A cool place 

where skaters can practice 

and hang out.

45. Tartu Botanical 

Gardens Lai 38
The botanical garden 

offers you a peaceful place 

to have a walk and take 

some pictures of the 

different flora around you.  

46. Tartu Nature House 

Park Lille 10
There is a 10,000 m² 

species rich park around 

the Tartu Nature 

House.The ancient park 

meets old trees and newly 

designed study and 

recreation paths. The park 

is home to over 80 species 

of trees and shrubs and 

over 200 species of 

herbaceous plants..

 

SHOPPING
47. Kvartal Business 

and Leisure Centre  

Riia 2
As the name says, Kvartal 

takes up a whole block in 

the centre of Tartu. It has  a 

lot of clothes shops that 

other malls don't have.

48. Tartu Kaubamaja 

(Department Store) Riia 1

The shopping department 

has over 40 stores and 9 

food venues. It mainly has 

brand clothing stores and 

home aplliance stores. 

49. Tasku Shopping 

Center Turu2
Tasku shopping mall is in 

the heart of Tartu and has 

different stores for people 

who want to spend some 

quality time with family and 

friends. The department 

has a cinema and different 

food venues.

50. Lõunakeskus 

shopping and recreation 

centre Ringtee 75

Lõunakeskus is the biggest 

shopping centre in 

Southern Estonia with over 

170 stores and other 

service providers. The mall 

also has a cinema, an ice 

rink and food venues.

51. Eeden Shopping 

and Leisure Centre

Kalda tee 1c
Eeden shopping centre is in 

Annelinn, which is the most  

the most densely 

populated part of Tartu. 

The mall has a cinema and 

it is the only big shopping 

department near Annelinn.

52. Kalev Chocolate 

Shop Küüni 4
Kalev Chocolate Shopsells 

the traditional Estonian 

chocolates and candies. 

There are also exclusive 

handmade chocolate and 

marzipan figurines.

53. Ahhaa Science 

Shop Sadama 1

Science centre Ahhaa’s 

own science shop that 

sells different sciency 

products. There are 

scientific items for sale 

that are related to the 

Ahhaa Center.

RECYCLING 

SHOPS
54. Mecca
Vabaduse puiestee 2

Secondhand shop near 

Tartu town hall. 

55. Võru Varblane 

Võru 4/6
Vintage and retro clothing 

store. The secondhand 

store sells handmade and 

redesigned clothing. 

56. Kõige Pood

Pepleri 8
Kõige Pood secondhand 

shop sells new or rarely 

used clothing, both mens 

and womens, footwear, 

accsessories and even art.

57. Uuskasutuskeskus

Riia 11 
Their goal is to make using 

second hand items more 

popular among the 

estonian people. 

58. Humana  

Kompanii 1c
Kuperjanovi 20
Its goal is to raise money 

for third world countries by 

selling used clothing. 

59. Fahrenheit 451 

book room Kastani 42

A cosy book antique where 

bookfirends can spend 

their time and even do 

voluntary work. 

CINEMAS
60. and 61.Apollo 

Cinema in Eeden and in 

Lõunakeskus

Kalda tee 1c / Ringtee 7

Apollo cinema provides the 

best cinema experience in 

Tartu. 

62. Ekraan Cinema

Forum Cinemas

Riia 14
Ekraan is the oldest 

cinema in Tartu, It was 

opened in 1961. It has two 

cinema halls and a café in 

the lobby. 

63. Cinamon Cinema 

Turu 2
It is one of the most 

popular cinemas in Tartu, 

mainly because it’s right in 

the centre of the city.

STREET ART
64. Kastani Street and 

Võru Street corner

Every year a new 

advertising graffiti of the 

Estonian Hip Hop Festival 

is made on the corner of 

Kastani Street and Võru 

Street. 

65. Street art of Pallas 

University of Applied 

Sciences painting 

depratment graduation 

work in stencil

66.Kasekese shop

Tähe 19
The exterior walls of the 

legendary former 

restaurant "Kasekese" are 

covered with various 

graffiti.

67.Pargi sauna street 

art

68. Tartu Student 

House Kalevi 24

Tartu Üliõpilasmaja 

põhifunktsiooniks on Tartu 

ülikoolide esindus-

kollektiivide tegevuse 

koordineerimine. 

69. Street art

"hapnik maja nurgas" 

70. Street art

"Ms Reet"
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és írásban), közös munka idegenekkel 
(legalábbis a kezdetekkor). A részt-
vevők emellett sokat tanulhattak a 
kompromisszumkötésről, és termé-
szetesen a partnervárosok kulturá-
lis örökségéről. A legfőbb tanulság 
azonban annak felfedezése volt, hogy 
mennyi mindent kaptak a városok 
Európától, és fordítva: a városok mi 
mindent adhatnak Európának. 

5. Nemzetközi találkozóink
5.1. Közös európai kulturális
örökségünk nyomában

A projekt nyitóeseménye Veszprém 
Önkormányzata szervezésében va-
lósult meg 2018 szeptemberében. A 
rendezvény fő célja az ismerkedés 
volt: a partnervárosok megismeré-
se, különös tekintettel a házigazda 
városra; továbbá a helyi lakosok ér-
deklődésének felkeltése a kulturális 
örökség kérdéskörével kapcsolatban. 
A nyitórendezvény két témával fog-
lalkozott kiemelten: egyrészt a közös 
európai kulturális örökséggel, más-
részt az Európa Kulturális Fővárosa 
címmel. 
A workshop főbb megállapításai a kö-
vetkezők:
•	 a kulturális örökség hidat képez 

köztünk és őseink között; jelentő-
ségét az adja, hogy értékeket és 
embereket képvisel, továbbá em-

groups; working with (at least at the 
beginning) unknown people; prac-
ticing English speaking and writing; 
experiencing how to make compro-
mises; familiarizing with tangible 
and intangible heritage elements; 
but as the main lesson learned: try-
ing to find the treasures what Europe 
had given to the towns, and what the 
towns gave to Europe. 

5. About the International
ENriCH Events
5.1. On the Way to Explore Our
Common European Heritage

This was the first, debut event of the 
project; an important, fundamental 
occasion hosted by the Municipality 
of Veszprém (Hungary) in September 
2018. Therefore, the main goal was 
to get to know the partner cities, be-
come more familiar with the host city, 
Veszprém, and raise local people’s 
awareness concerning culture and 
cultural heritage. This opening event 
was focusing on the common Europe-
an heritage and the title of the Euro-
pean Capital of Culture.
The main statements of the workshop 
were that 
•	 cultural heritage is a bridge be-

tween us and ancestors; it is very 
important, since it represents 
values and people, connects 
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bereket köt össze és a hagyomány 
egyik fő megtestesülési formája; 

•	 Európa exkluzív és inkluzív, ha-
sonló és különböző egyszerre; ru-
galmas, ezért gyorsan változó;

•	 az európai kulturális örökség 
multikulturális és legfőbb jellem-
zője a nyitottság;

•	 egy hely/város akkor válhat egye-
divé, ha képes kapcsolódni saját 
történelméhez, kultúrájához és 
vallásához. 

A találkozó során két kulturális tema-
tikájú, interaktív városnéző sétára ke-
rült sor. Az egyik a várnegyedet fedez-
te fel, beleértve a Dubniczay-palotát; 
a másik pedig a Veszprémi Petőfi 
Színház kulisszái mögé engedett be-
pillantást. Mindkét túra egyedülálló 
lehetőséget biztosított a résztvevők 
számára, hogy megismerjék a helyi 
kultúrát és annak rejtett kincseit. 
Az esemény során kiemelt szerepet ka-
pott az Európa Kulturális Fővárosa cím, 
mivel a partnerség két városa viseli 
majd a tisztséget, egy pedig pályázik a 
címviselésért. Kulturális fővárosként a 
települések nemcsak arra kapnak egye-
dülálló lehetőséget, hogy bemutassák 
a helyi kulturális örökség legfőbb érté-
keit, hanem arra is, hogy egyedi projek-
tek megvalósítása révén megerősítsék 
a helyi közösségeket, egyúttal az adott 
térség kulturális központjává váljanak. 
A nyitórendezvény az Európai Örökség 
Napok rendezvénysorozattal párhuza-

people, and is a form of tradi-
tion;

•	 Europe is exclusive and inclusive, 
similar and diverse at the same 
time, very flexible, therefore 
changing rapidly; 

•	 European cultural heritage is 
something multicultural and 
openness is its main characteris-
tics; 

•	 a place/city is unique, if it has a 
real connection to its history, cul-
ture and religion.

As interactive sessions, two, strong-
ly culture-related guided tours took 
place. One was directed to the cas-
tle area, including Dubniczay Palace; 
the other in the Veszprém Petőfi The-
ater in the form of a backstage walk. 
These were unique opportunities to 
become more familiar with local cul-
ture and hidden treasures. 
A dedicated session focused on the 
title of European Capital of Cul-
ture, since two of the partner cities 
are going to wear this title and one 
of them is a candidate. Owning the  
title provides the possibility for these 
cities to present not only their main 
heritage elements, but also to unfold 
some unique projects, to strengthen 
their communities and create a cul-
tural hub in these regions. 
Since the opening event was held 
back-to-back the European Heritage 
Days, it was a great opportunity to 
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mosan zajlott – a két esemény össze-
kapcsolása kiváló alkalmat kínált arra, 
hogy a projekt résztvevői egy flash-
mobbal a szélesebb közönség figyel-
mét is felhívják az európai kulturális 
örökséggel kapcsolatos témákra. 
A találkozón diákok és döntéshozók 
egyaránt részt 
vettek, lehető-
séget teremtve 
a demokratikus 
döntéshozatali 
folyamatok mé-
lyebb megérté-
sére és a fiatalok 
aktív politikai 
részvételének 
elősegítésére. S 
fordítva: a dön-
téshozók is megismerhették a külön-
böző kulturális háttérrel rendelkező 
diákok véleményét, meglátásait a fel-
merült kérdésekben. Ez a generációk és 
kultúrák közötti párbeszéd egyedülálló, 
különleges alkalmat biztosított egymás 
igényeinek mélyebb megismerésére és 
megértésére.

5.2. Multikulturalizmus
és az európai kisvárosok hozzáadott
értéke

A szélesebb közönséget célzó és a 
kulturális örökség egy-egy tematikáját 
górcső alá vevő ENriCH események 
Lendván (Szlovénia) kezdődtek 2019 

gain more knowledge about the man-
ifestation of Europe’s Cultural Heri-
tage, and raise citizens’ awareness on 
different topics through a flashmob.
Participants were both young people 
and decision makers. Thus, it was a 
great opportunity to strengthen the 

understanding 
of democratic 
decision mak-
ing and fos-
tering active 
citizenship for 
the youngsters. 
Also, to present 
to the decision 
makers the way 
how young peo-
ple with differ-

ent cultural backgrounds think about 
certain topics and how great and new 
ideas they have. These intergener-
ational and intercultural dialogues 
represent a unique and effective way 
of developing and understanding 
each other’s (in the case of cities, the 
citizens’) needs.

5.2. Multiculturalism
as an Added Value of Small Towns 
in Europe 

Lendava (Slovenia) was the first city 
where YouropEaN Cultural Heritage 
Events started in February 2019. Each 
and every trip’s main goal was to get 
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februárjában. Valamennyi rendez-
vény fő célja emellett a fogadó város 
és kultúrájának megismerése, és a 
helyi kulturális örökség európai vo-
násainak felfedezése volt.
Lendván a multikulturalizmus volt a 
központi téma. Noha Lendva méretét te-
kintve nem nagy, sokszínű nemzetiségi 
összetétellel büszkélkedhet, hiszen há-
rom nemzetiség él együtt a településen: 
szlovének, magyarok és romák.  Ezenkí-
vül Lendva a 
zsidó öröksé-
get is őrzi, an-
nak ellenére, 
hogy a zsidó 
kisebbség saj-
nos mára már 
nincs jelen a 
városban. Az 
esemény so-
rán a résztve-
vők előadá-
sokon vettek 
részt, melyek Lendva multikulturalizmu-
sát járták körbe, különféle aspektusok-
ból; kiemelt szerepet kapott annak be-
mutatása, hogy a lakosok miért tartják 
értéknek a multikulturalizmust. 
Helyi fiatalok vezették körbe az EN- 
riCH csapatot a városban. A városné-
zés is megerősítette, ami már az előa-
dásokból is kiderült, hogy a lendvai 
fiatalok tisztában vannak a helyi kul-
turális örökséggel és büszkék szülő-
városuk hagyományaira. 

a better understanding about the 
host city and its culture, while trying 
to find the common European ele-
ments in its cultural heritage. To do 
so, participants met the multicultur-
al aspect of Lendava through various 
presentations.
Although Lendava is small, it is con-
sidered to be multicultural as three 
nationalities live in the town: Slove-
nian, Hungarian and Roma. Addition-

ally, the Jew-
ish heritage 
is preserved 
in Lendava, 
even if sad-
ly the Jewish 
minority is 
not present 
here any-
more. During 
the event, 
it was high-
lighted why 

multiculturalism is considered as an 
added value according to the inhab-
itants.
With the guidance of the local group 
of young people, participants had a 
tour in the city. Youth in Lendava are 
aware and proud of the cultural heri-
tage of their home town.
This meeting was held back-to-
back to the Slovenian Cultural Day, 
so ENriCH partners could taste the 
Slovenian way of celebration. For 
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A találkozó a Szlovén Kulturális Nap-
pal egyidőben került megrendezés-
re, így az ENriCH esemény résztvevői 
bepillantást nyerhettek abba, miként 
ünnepelnek a szlovének.  Néhány 
résztvevő számára érdekes volt látni, 
hogy ebben a szlovéniai városban a 
rendezvények nagy része két nyelven, 
szlovénul és magyarul is zajlik, mivel 
nagyszámú magyar kisebbség él Lend-
ván.  Ezt követően a résztvevők meg-
ismerkedhettek a helyi gasztronómiai 
kultúra specialitásaival: étel- és ital-
különlegességeket kóstolhattak. 
Lendván a résztvevők átfogó SWOT 
elemzést készítettek a városról, négy 
különböző aspektusból vizsgálva a 
multikulturalizmust. A fő tanulságok 
a következők:

ERŐSSÉGEK:
○  több lehetőség a fiatalok számá-

ra: kétnyelvű iskolák, több nyelv-
használati lehetőség;

○  több nemzeti ünnep: 3 kulturális 
nap évente;

○  több lehetőség tanulni egymás-
tól a többség/kisebbségek szem-
pontjából;

○  gazdag kulturális örökség és 
gasztronómia;

○  kedvező földrajzi helyzet: 200-
300 km-re 4 fővárostól.

some of the participants it was in-
teresting to see that in this town in 
Slovenia, a large part of the event 
was facilitated not only in Slovenian 
but also in Hungarian language, as 
a large minority of Hungarians live 
in Lendava. Afterwards, intangible 
parts of local cultural heritage were 
presented through some especially 
delicious meals and drinks. 
As an important aim of each trans-
national event was to prepare policy 
recommendations, in Lendava par-
ticipants created a comprehensive 
SWOT analysis about the city by ex-
amining multiculturalism from four 
aspects. The main takeaways were 
the following:

STRENGHTS:
○  more opportunities for youth: bi-

lingual schools, more languages 
to practice

○  more celebrations: 3 cultural 
days each year

○  opportunity to learn from each 
other in the aspect of majority / 
minorities

○  rich cultural heritage and culi-
nary

○  good geo-position: 200-300 km 
from 4 capitals
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GYENGESÉGEK:
○  a nagyobb kultúrák beárnyékol-

ják a kisebbségi kultúrákat;
○  elhatárolódás: minden nemzeti-

ség egy külön kis világ; 
○  adminisztratív problémák.

LEHETŐSÉGEK:
○  Lendva pozitív példa lehet hason-

ló  adottságú  városok számára; 
○  kedvezőbb munkalehetőségek a 

nyelvek miatt;
○  toleránsabb társadalom.

KIHÍVÁSOK:
○  fiatalok elvándorlása;
○  a nemzetiségek egymásba olva-

dása;
○  a nemzetiségek elszigetelődése. 

A lendvai fiatalok számára nagyon 
fontos lenne, hogy aktívabban részt 
vehessenek a helyi döntéshozatali fo-
lyamatokban, és 
véleményt nyilvánít-
hassanak a jövőjüket 
érintő kérdésekben. 
Ehhez a helyi közös-
ségnek nyitnia kel-
lene a fiatalok felé; 
különösen igaz ez a 
helyi politikusokra, 
mivel ők azok, akik 
érdemben párbe-
szédet folytathatnak velük a jövőjükről, 
munkalehetőségeikről – mindennek 
pedig egyértelműen a multikulturaliz-
mus az egyik alappillére.  

WEAKNESSES:
○  overshadowing from bigger cul-

tures
○  separation: each nationality is a 

small world
○  administrative problems

OPPORTUNITIES:
○  Lendava is a role model for other 

towns
○  better work opportunities be-

cause of the languages
○  bigger tolerance between people

THREATS:
○  emigration of youth
○  integration of ethnic groups
○  isolation because of uniqueness

Youth in Lendava definitely needs to 
be more involved in local policy-mak-
ing and having the opportunity to 
give their voice in decisions concern-

ing their future. 
This also requires 
openness from the 
local community, 
mainly from the 
local politicians, 
who could talk with 
them about their 
future and about 
their work opportu-
nities, which is defi-

nitely based on multiculturalism.
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5.3. „Az egész világ beszéli a nyelve-
met!”1 

Hogyan kapcsolhatja össze a zene, 
ez a kézzel meg nem fogható, szelle-
mi kulturális örökség a nemzeteket? 
Ez volt a Foster Europe Alapítvány 
által 2019 áprilisában, Eisenstadt-
ban (Ausztria) megrendezett ENriCH 
esemény központi kérdése. Az egész 
rendezvény az interaktív találkozások 
jegyében zajlott a projekt partnerek, 
illetve az eisenstadti fiatalok, zené-
szek és művészek közreműködésével.
A program első részének a Jo-
seph-Haydn Konzervatórium adott 
otthon: egy interaktív vezetés során 
a résztvevők megismerhették Haydn 
munkásságát és jobban megérthet-
ték, hogy zeneművei milyen hatást 
gyakoroltak a modern zeneszerzésre 
és általában a modern kori zenefel-
fogásra. Gisela Mashajekhi Beer egy 
kollektív improvizációs előadással 
járult hozzá a programhoz, mely a 
hangszerek széles választékát vonul-
tatta fel, a klasszikus zongorától egé-
szen az üres babkonzervekig – s me-
lyet kimondottan az ENriCH projekt 
résztvevői számára adtak elő. 
Később a csoport tárlatvezetésen vett 
részt a Regionális Múzeumban – mely 
Ausztria egyik legnagyobb gyűjtemé-
nyének ad otthont. Az interaktív mú-

1   „Meine Sprache verstehet man durch die ganze 
Welt!” (Haydn szavai Mozarthoz, az első londoni 
útjának estéjén)

5.3. ‘My Language is Understood 
Throughout the World!’1

How can music, this intangible cul-
tural heritage link different nations? 
This was the focus of the 2nd Youro-
pEaN event hosted by Foster Europe 
Foundation in Eisenstadt (Austria) 
April 2019. The whole event was la-
belled by the interactive encounter of 
participants: project partners as well 
as pupils, musicians and artists from 
Eisenstadt.
The first part of the program was 
hosted by the Joseph-Haydn Conser-
vatory, preceded by an interactive 
game in which participants were tak-
en on a tour through Haydn’s work, 
music creation and its impact and 
influence on today’s understanding 
of music and modern composition. 
Gisela Mashajekhi Beer contributed 
to this process, by leading a Collec-
tive-Improvisation exclusively per-
formed for ENriCH, relying on a wide 
range of instruments from classical 
piano to empty bean cans.
Later on the group participated in 
guided tours in the Landesmuseum 
(Regional Museum) – housing one of 
the largest collections in Austria. The 
interactive tours turned into a rolling 
debate of art, culture, the concept 
and definition of preservation and 

1 ’Meine Sprache verstehet man durch die ganze 
Welt!’ (Haydn to Mozart on the eve of Haydn’s 
first trip to London)
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zeumlátogatáson élénk eszmecsere 
alakult ki a művészetről, kultúráról, a 
kulturális örökség és értékőrzés defi-
níciójáról és koncepciójáról, valamint 
arról, hogy mit jelent európai 
polgárnak lenni – napjainkban és 
egykor. Ezután a Theresianum Eisen- 
stadt osztrák 
diákjai inter-
aktív város-
néző sétát 
tartottak. A 
napot pedig 
egy külön-
leges ese-
mény zárta: 
a résztvevő-
ket meghív-
ták a Joseph 
Haydn szüle-
tésnapjának 
évfordulója alkalmából rendezett 
európai ifjúsági születésnapi partira, 
hogy Eisenstadt néhány politikai és 
kulturális vezetőjével együtt ünne-
peljék Haydn születésének 286. évfor-
dulóját a Haydn konzervatóriumban.
Másnap az Esterházy-kastély bejárása 
során nyílt lehetőség az európai kul-
turális örökség további felfedezésére.  
Végül az ENriCH csoportot meghívták 
a burgenlandi parlamentbe, ahol ta-
lálkoztak Christina Krumböckkel, a 
parlament igazgatójával, és interak-
tív beszélgetést folytattak a födera-
lizmusról, demokráciáról, kultúráról, 

cultural heritage as well as of the di-
mension of Europe in the daily life 
of people in former times and today. 
Afterwards, foreign ENriCH partners 
were taken to a guided city tour, which 
was newly developed and performed 
by the local Austrian pupils from 

Theresianum 
Eisenstadt . 
The day was 
closed by a 
very special 
o c c a s i o n : 
participants 
were invited 
to the Euro-
pean Youth 
B i r t h d a y 
Party for Jo-
seph Haydn, 
t o g e t h e r 

with political and cultural leaders 
from Eisenstadt, celebrating Haydn’s 
286th anniversary hosted again by the 
Haydn Conservatory. 
Next day a guided tour through the 
Esterházy Palace let participants fur-
ther search and recognize common 
European heritage. Finally, the EN-
riCH group was invited to the Parlia-
ment of Burgenland, where they met 
Christina Krumböck, the Director of 
the Parliament and had an interactive 
discussion about federalism, democ-
racy, culture, youth, and European 
integration; intangible cultural heri-
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ifjúságról és az európai integrációról; 
továbbá a szellemi kulturális örökség 
általában és a zene mint kulturális 
örökség is a témák között szerepelt. A 
csoportot a parlament elnöke, Verena 
Dunst köszöntötte a plenáris terem-
ben.
Ez a kétnapos esemény ismét rávilá-
gított a határokon és nyelvi akadályo-
kon átívelő kapcsolatok fontosságá-
ra. A résztvevők jobban megértették, 
hogy a szellemi örökség miként nyil-
vánulhat meg a zenén keresztül, és 
Haydn zenei örökségét is behatóan 
megismerték. Az Esterházy-kastély és 
az abban berendezett Haydn Explo-
sive kiállítás meglátogatása pedig a 
tárgyi örökségre mutatott példákat. 
Összességében a fiatalok a kultu-
rális örökség különféle aspektusait 
ismerhették meg helyi és regionális 
szempontból, különös tekintettel a 
kulturális örökség egyedi, innovatív 
és interaktív bemutatási módjaira. 

5.4. Betekintés az EU működésébe 
és aktív állampolgárság: fókusz-
ban a közelgő Európai Parlamenti 
választások 

A 2019. május elején Veszprémben 
megrendezett ENriCH rendezvény fő 
célja az Európai Unióról, az Európai 
Parlamenti választásokról és Veszp-
rém kulturális örökségéről való isme-
retek elmélyítése volt, továbbá annak 

tage; and music as cultural heritage. 
The president of the parliament, Ms 
Verena Dunst greeted the group in 
the plenary hall.
This event again strengthened the 
fact how important contacts across 
borders and language barriers are. 
The event also gave a better under-
standing of what intangible heritage 
means through music and the musi-
cal heritage of Haydn, and the visit 
to the Esterházy Palace and Haydn 
Explosive Exhibition provided some 
hints on what tangible heritage 
means. Hence, youth were discover-
ing diverse aspects of cultural heri-
tage from local/regional perspective, 
such as learning and using innovative 
ways of presenting cultural heritage.

5.4. Deeper Understanding of the EU 
and Active Citizenship with
a Special Focus on the Upcoming
European Parliamentary Elections

The main aim of the 3rd ENriCH event 
in Veszprém at the beginning of May 
2019 was to deepen the participants’ 
knowledge about the European 
Union, the European Parliamentary 
elections, and Veszprém’s cultural 
heritage as well as to examine the 
role of culture regarding European 
integration. To do so, we invited spe-
cial guests to learn from: among oth-
ers, Mr Tibor Navracsics, European 
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vizsgálata, hogy a kultúra milyen sze-
repet játszik az európai integráció-
ban. A fenti célok megvalósítását egy 
különleges vendég is segítette: Nav-
racsics Tibor, az Európai Bizottság ok-
tatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért 
és sportért felelős biztosa is részt vett 
az eseményen, így a résztvevő fiatalok 
első kézből, egy uniós politikustól 
kaphattak választ az EU működésével 
kapcsolatos kérdéseikre. 
Az informális beszélgetés során szá-
mos téma került terítékre, például 
az uniós állampolgársággal járó le-
hetőségek, vagy az európai identitás; 
emellett Navracsics Tibor sokat me-
sélt a munkájáról. A beszélgetés főbb 
megállapításai a következők:
•	 Európa különböző országaiból 

származó fiatalok európai iden-
titása nem különösebben erős. 
Ezért kiemelten fontos, hogy a 
fiatalok tisztában legyenek azzal, 
hogy uniós polgárként milyen jo-
gaik és lehetőségeik vannak. 

•	 Azok a fiatalok, akik részt vettek 
egy Erasmus+ programban, ren-
delkeznek egyfajta uniós iden-
titással is. Ez az identitás nem a 
helyi vagy nemzeti identitások-
kal szemben alakult ki bennük; 
éppen ellenkezőleg: erősíti, gaz-
dagítja személyiségüket. Fontos 
megérteni: több identitás nem 
szegényebbé, hanem gazdagab-
bá teszi az embert.

Commissioner for Education, Culture, 
Youth and Sport, thereby creating op-
portunity for the participating youth 
to get answers to their questions at 
first-hand from an EU policy-maker. 
During the informal conversation 
about the different types of identities 
and the possibilities the youth have 
thanks to the EU, Mr Navracsics shared 
real life stories and career opportuni-
ties for the young participants. More-
over, as final statements of the discus-
sion we can highlight that:
•	 The European identity of young 

people from different countries of 
Europe is not specifically strong. 
Therefore, more awareness rais-
ing is needed to showcase them 
how important it is for the every-
day people to understand what 
they can receive from the EU.

•	 Those young people, who par-
ticipated in an Erasmus+ pro-
gramme, have integrated into 
their personality a kind of Euro-
pean identity as well. This identi-
ty is not developed against local 
or national identities, just enrich-
es one’s personality. The Europe-
an element of identity becomes 
more vivid when we experience 
living outside Europe. 

•	 In every European school, the 
same people/artists/events are 
taught (Moliere, Shakespeare, 
etc.), they can define European 



23

•	 Minden európai iskolában egy-
formán megismerik a diákok az 
európai kultúrát: szinte ugyan-
azokról az emberekről/ művé-
szekről/eseményekről tanulnak 
(pl. Moliere, Shakespeare, stb.), 
így az európai kultúra az emberek 
identitásának részévé válik, és az 
európai integráció alapját képezi.

Navracsics Tibor emellett arra ösztö-
nözte a fia-
talokat, hogy 
aktív állam-
po lgá rként 
v e g y e n e k 
részt a május 
26-i Európai 
Par lament i 
választáso-
kon, mivel az 
uniós biztos 
szerint az Eu-
rópai Parlament  2019-ben erősebb 
szerepet tölt be a jogalkotási folya-
matban, mint öt évvel korábban. 
A délutáni workshop során Raffay-Da-
nyi Ágnes, a Pannon Egyetem docense 
tolmácsolásában a résztvevők áttekin-
tést kaptak a kulturális örökség kon-
cepciókról és típusokról: tárgyi (épü-
letek, műtárgyak) vagy szellemi (zene, 
nyelv, versek), továbbá a tárgyi örök-
ségen belül ingatlan (épületek) vagy 
ingó érték (műalkotások) – mindezt 
számos veszprémi és európai példá-
val illusztrálva. A program később egy 

culture as a significant part of 
identity, and the basis of the Eu-
ropean integration.

Moreover, participants were motivat-
ed to be active citizens and participate 
in the EU Parliamentary Elections on 
26th May, since, according to Mr Tibor 
Navracsics, the European Parliament 
(and the EU itself) has a more pow-
erful role in the legislative process 

in 2019, than 
had five years 
ago. 
During the af-
ternoon ses-
sion, a great 
overview was 
d e l i v e r e d 
by Dr Ágnes 
Raffay-Danyi, 
A s s o c i a t e 
Professor of 

the University of Pannonia about the 
meaning and types of cultural heri-
tage which can be tangible (buildings, 
pieces of art) or intangible (music, 
language, poems), whereas tangible 
heritage can be immovable (build-
ings) or movable (pieces of art). Local 
examples from Veszprém, from Eu-
rope and outside Europe were pre-
sented. Later a guided tour was led 
by local students as part of the new 
map’s preparation process. 
The closing day aimed at enhancing 
peoples’ awareness on the impor-
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interaktív városnéző sétával folytató-
dott, a projekt veszprémi fiatal részt-
vevőinek vezetésével – a tapasztalatok 
és visszajelzések a helyi ENriCH térkép 
összeállítását segítették.
A zárónap célja a helyi lakosok eu-
rópai tudatosságának erősítése volt 
– a programok fókuszában az uniós 
polgárság és az európai kulturális 
örökség sokszínűsége állt. Az ENriCH 
programmal párhuzamosan zajlott 
a Gizella-napok rendezvénysorozat 
Veszprémben, amiből szintén előnyt 
kovácsoltak a csapattagok: a látoga-
tókat megkérték, hogy vegyenek részt 
egy kvízjátékban az ENriCH informáci-
ós ponton és vegyenek részt mini-be-
szélgetéseken a Veszprém Megyei 
Helytörténeti Egyesület és a helyi 
Lélektér Alapítvány önkénteseivel. 
Ennek köszönhetően sikerült a szé-
lesebb közönség bevonása: a helyi és 
nemzetközi projektpartnerek megis-
mertették a veszprémieket a projekt-
tel és városaik kulturális örökségével.

5.5. Hogyan tartsuk életben
keltsük életre a kulturális
örökséget? Örökségünk: ahol a múlt
találkozik a jövővel2

Saint-Omer és környéke történelmi 
épületekben rendkívül gazdag, így 
francia partnerünk számára min-
2 A 2018 – az Európai Kulturális Örökség Éve 
szlogenje.

tance of the EU and the diversity of 
European cultural heritage. People 
participating in the local Gizella Days 
programmes were invited to fill a quiz 
at the ENriCH info-point and to par-
ticipate in mini-talks with volunteers 
of the Local History Association of 
Veszprém County and Lélektér Foun-
dation. This was a successful way to 
involve the public in the project: local 
and international project partners fa-
miliarized local citizens with the EU, 
volunteering, the project and their 
cities’ cultural heritage.  

5.5. How to keep / bring built
patrimony alive? Our heritage:
where the past meets the future2

Saint-Omer and its neighbourhood 
is rich in history and historical build-
ings, therefore working on the pres-
ervation of built properties, such as 
sensitization of the new generation 
with built heritage is an everyday 
topic for our French partner. That is 
the reason why the event hosted in 
Saint-Omer (France) in June 2019 got 
the special focus of built heritage. 
Ahead of any city walk or heritage 
visit, participants had a speed dating 
about patrimony assets in each city, 
discussing differences and similar-
ities of cultural aspects and habits 
2  Slogen of the European Year of Cultural Heri-
tage (EYCH) 2018
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dennapos téma az épített örökség 
megóvása, akárcsak az új generáci-
ók érzékenyítése azok megőrzésével 
és ápolásával kapcsolatban. Ennek 
köszönhetően a 2019 júniusában Sa-
int-Omerben (Franciaország) meg-
rendezett ENriCH esemény fókuszába 
is az épített örökség került. 
A csapatok először egy „villámrandi” 
keretei között mutatták be városaik 
kulturális örökségét, és megvitatták a 
városok kulturális jellemzői és szoká-
sai közti kü-
lönbségeket 
és hasonló-
ságokat. A kö-
vetkező work- 
shop kereté-
ben néhány 
nemrégiben 
felújított épü- 
letet láto-
gattak meg, 
kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy 
ezek az épületek miként járultak 
hozzá a város megújulásához, fejlő-
déséhez. Ezek a látogatások tökéle-
tes színteret biztosítottak az épített 
örökség felújításával és fejlesztésével 
kapcsolatos kihívások áttekintésé-
hez.
Ezt az egyedülálló élményt egy vá-
rosi séta követte, melynek során a 
helyiek bemutatták a résztvevőknek 
Saint-Omer főbb látnivalóit. A város-
nézéshez egy workshop is kapcsoló-

of partner countries. The next work-
shop was a visit of recently renovated 
buildings with a special focus on how 
these buildings contributed to the 
upgrading of the city. It was a perfect 
platform to discuss the challenges of 
renovation and enhancement of built 
patrimony. 
This unique experience was followed 
by the city walk, during which the lo-
cal group introduced the main sights 
of Saint-Omer to the participants. 

What is more, 
this walk was 
linked with 
a workshop. 
The objective 
of the ses-
sion was to 
illustrate the 
importance 
of the main-
tenance of 

built heritage, even though it is costly 
for the municipalities. 
Furthermore, finding adaptable 
functions and programs for the old 
historical buildings is a big chal-
lenge, since the functions and use 
can change during the decades and 
centuries. Participants had to solve 
these challenges by working on the 
chosen site/building, and their only 
help was what they have seen during 
the city walk, and some examples 
which were shown about art on mon-



26

dott az épített örökség megóvásának 
fontosságáról – még ha ez gyakran 
komoly költségekkel is jár az önkor-
mányzatok számára. 
Komoly kihívást jelent új jelentéssel 
és rendeltetéssel megtölteni a régi 
történelmi épületeket, mivel szere-
pük és használatuk jelentős változá-
sokon megy keresztül az évtizedek 
során. A résztvevő diákok feladata az 
volt, hogy új funkcióval lássanak el 
egy-egy saint-omer-i épületet vagy 
közteret; feladatukat nehezítette, 
hogy csupán a városnéző túrán látot-
takra és a korábban bemutatott, né-
hány példára támaszkodhattak.  
Az ötleteket a város és a régió poli-
tikai szereplői előtt is prezentálták, 
nemzedékek közötti párbeszédet kez-
deményezve. Fontos kiemelni, hogy 
Saint-Omer városvezetése nyitott a 
fiatalok ötleteivel kapcsolatban: a vá-
ros fejlesztési terve  is a fiatalok be-
vonásával készült. 

5.6. A kultúra gazdasági hatása

A kultúra gazdasági hatása egészen 
a 2019 júliusában Tartuban (Észtor-
szág) megrendezett találkozóig nem 
került terítékre. Ez a város azonban – 
2024-ben Európa Kulturális Fővárosa 
és minden év júliusában a Hanza Na-
pok helyszíne – tökéletes helyszínnek 
bizonyult a téma megvitatására. 
Az 5. ENriCH esemény első napján a 

uments and churches with new func-
tions. 
The ideas were presented to polit-
ical representatives of the city and 
the region, providing a starting point 
to the intergenerational dialogue. It 
is important to highlight that in the 
case of Saint-Omer previous ideas of 
students were already included into 
the city’s Master Plan, demonstrat-
ing the openness of the city admin-
istration.

5.6. The Economic Impact of Culture

Up until this point, several types of 
cultural heritage were already dis-
cussed during ENriCH events, but 
overviewing it from the aspect of 
economic impact was a quite new 
perspective. However, Tartu (Estonia) 
as the European Capital of Culture for 
2024 and the city hosting the Hanse-
atic Days every year in July was a per-
fect place to discuss the topic.
On the first day of the 5th YouropEaN 
event in July 2019, Tartu2024 team 
talked about how Tartu measures the 
economic impact of culture. Then to-
gether with experts from Tartu a world 
café discussion was held by touching 
upon the following topics: 
1) European Capital of Culture: 

What is its concept and its impact 
on people? 

2) Importance of historical sights 
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Tartu2024 csapata tartott előadást 
a kultúra gazdasági hatásainak mé-
réséről, majd a város szakértőivel 
együtt egy world café típusú beszél-
getés keretében a következő kérdése-
ket járták körbe:
1)  Európa Kulturális Fővárosa: Mit je-

lent pontosan a cím és milyen hatá-
sa van az emberekre?

2)  A történelmi nevezetességek je-
lentősége a fiatalok szempontjá-
ból: Foglalkoztatja mindez egyálta-
lán a fiatalokat? 

3)  Okos város: Tudod, mennyire okos 
a városod?

4)  Kulturális események: A fiatalokat 
csak a buli érdekli? 

A generációk közötti diskurzus során 
a szakértők és a fiatalok számos ér-
dekes megállapításra jutottak.
Fontos lenne az Európa Kulturális 
Fővárosa cím ismertségének növelé-
se, mivel az EKF komoly alkalmat ad 
arra, hogy a fiatalok büszkék legyenek 
a városukra – és ezt a nagyvilággal is 
megoszthassák. Sőt, értékes lehető-
ségeket teremt, például karrier, ön-
kéntesség, valamint kapcsolatépítés 
terén. 
Annak érdekében, hogy a történelmi 
látnivalók vonzóbbá váljanak a fiata-
lok számára, ezeket a helyeket min-
denekelőtt személyes történetekkel 
és tapasztalatokkal kellene megtöl-
teni. A történelmi látnivalókhoz kap-
csolódó ingyenes programok és lehe-

for youth: Do youngsters care 
about those at all? 

3) Smart City: Do you know how 
smart your city actually is? 

4) Cultural events: Do youngsters 
care only about parties?

At the end of the intergenerational 
discussion experts and young par-
ticipants came up with a number of 
interesting ideas:
The concept and the title of the Europe-
an Capital of Culture should be better 
promoted, since ECoC gives more pub-
licity and reasons to be proud of for lo-
cal youth. Moreover, it creates valuable 
opportunities like jobs, volunteering, 
partnerships, networks, participations.
To make historical sights more attrac-
tive to youngsters first of all those 
places should be connected more 
with personal stories and experienc-
es. Free activities and opportunities 
connected with the historical sights 
can make these places/buildings at-
tractive. Such basic things like street 
lights, trash cans and seating places 
near the sights develop their attrac-
tiveness and visitor comfort.
Using smart solutions for the promo-
tion of historical sights and generally 
to promote history is not the ’future‘ 
anymore: this technology is already 
available, why not utilize it? Cities 
should think innovatively and sup-
port the start-up sector to build new 
things and design concepts.
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tőségek is jelentősen növelik ezeknek 
a helyeknek és épületeknek a von-
zerejét. Továbbá az olyan alapvető 
dolgok, mint az utcai lámpák, a sze-
metesek és a 
látnivalók kö-
zelében elhe- 
lyezett ülő-
helyek szin-
tén komoly 
húzóerőt je-
lentenek. 
Az intelligens 
m e g o l d á -
sok, melyek 
megkönnyí-
tik a törté-
nelmi neve- 
zetességek és általában a történe-
lem népszerűsítését, már elérhetőek 
– csak élni kell a lehetőségekkel. Az 
innovatív gondolkodás és az induló 
vállalkozások, startupok támogatása 
elengedhetetlen a városok számára.
Annak érdekében, hogy még több 
téma kerüljön szóba, a fogadó cso-
port városnéző túrát szervezett a lá-
togatók számára – beleértve egy VR 
(virtuális valóság) körsétát (!) is. Pon-
tosan az ilyen intelligens technológi-
ákról és megoldásokról beszélgettek 
korábban a résztvevők – a VR segít-
ségével például bejárhatjuk az évszá-
zadokkal ezelőtti várost. Lehet, hogy 
furcsán hangzik, de érdemes hozzá-
szokni, mert ez a jövő. 

In order to speak not only about these 
ideas, the host group organized a city 
tour – including a VR (virtual reality) 
tour (!) – for the group. It was exactly 

what a smart 
concept/idea 
means, pro-
viding the 
possibility to 
see how the 
parts of the 
city looked 
like in earlier 
centuries. It 
was quite a 
weird experi-
ence but this 
is the future.

5.7. Traditional Land Use
and its Cultural Aspects

Lendava was in a great position to 
host another event and showcase 
further attractions to the participants 
in September 2019. The 6th YouropE-
aN Cultural Heritage event was held 
back-to-back the traditional Lendava 
Harvest Festival, which was the 40th 
occasion in a row since its existence. 
Previously, harvest was celebrated 
separately but currently the event 
has become part of the three-week-
long Vinarium Festival. 
The Vinarium Tower is a popular des-
tination among visitors. It is a 53.5 
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5.7. A hagyományos földhasználat
 és kulturális aspektusai

Lendva olyan kiváltságos helyzetbe ke-
rült, hogy 2019 szeptemberében újabb 
rendezvény 
házigazdája 
lehetett, és 
további látni-
valókat mu-
tathatott be a 
projekt részt-
vevői számá-
ra. A 6. ENriCH 
eseményt a 
hagyományos 
lendvai szüre-
ti fesztivállal 
párhuzamosan tartották, amely immár 
40. alkalommal került megrendezésre. 
A korábbi szüreti ünnepségekkel ellen-
tétben nem különálló eseményként, 
hanem a háromhetes Vinarium Feszti-
vál keretében ünnepeltek.
A Vinarium-torony népszerű célpont 
a Lendvába látogatók körében. Ez egy 
53,5 méter magas építmény a Lend-
va-hegyen, ahonnan négy országra 
nyílik kilátás: Szlovénia, Magyaror-
szág, Ausztria és Horvátország egyes 
részei is beláthatók. Az ENriCH csapat 
keresve sem találhatott volna jobb 
helyet flashmobjának bemutatására.
A fogadó csoport Kahoot játékot készí-
tett a résztvevők számára a szüretről 
és a hagyományos földhasználatról, 

meters high construction in the mid-
dle of Lendava Hills, which allows 
views to four different countries: Slo-
venia, Hungary, Austria and Croatia. 

The ENriCH 
group could 
not have 
found a bet-
ter place to 
present their 
f l a s h m o b 
here. 
The host 
group pre-
pared a Ka-
hoot game 
for the par-
t i c i p a n t s 

about harvest and traditional land 
use, which was a great warm-up 
game before discussing harvest and 
how a few enthusiasts started it 40 
years ago.  Old costumes were also 
presented to the youngsters. 
For this time the ENriCH map of Len-
dava was almost ready, providing 
useful help during the city walk. De-
spite the heavy rain it was a unique 
exercise since participants had to 
find buildings and their old and new 
functions, based on old pictures. 
During this adventure the groups had 
to communicate with local people in 
cafés, flower shops, etc. Some of the 
buildings had been demolished or re-
built, which made the task even more 
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amely nagyszerű bemelegítő játék volt, 
mielőtt részletesebben megismerked-
tek a szüreti ünnepségek történetével.  
A rendezvény idejére már majdnem 
teljesen elkészült Lendva interaktív EN-
riCH térképe, ami hasznos segítséget 
nyújtott a városi séta során. A heves 
esőzések ellenére egyedülálló élményt 
jelentett, hogy a résztvevőknek régi ké-
pek alapján kellett megtalálni a külön-
féle épületeket és beazonosítani azok 
régi és jelenlegi funkcióját.  A kaland 
során a csapatok a helyiek segítségét és 
útmutatását kérték kávézókban, virág-
üzletekben stb. Néhány épületet már 
lebontottak vagy újjáépítettek, ami a 
feladatot még nagyobb kihívássá tette. 
Szintén érdekes program volt az ötlet-
börze, melynek során az ENriCH csapat 
hagyományos és modern értékeket 
gyűjtött össze. Megállapították, hogy 
a hagyományos értékek elsősorban 
a régmúlt korokkal és generációkkal 
való kapcsolódás miatt fontosak. A kö-
vetkező értékeket nevezték meg: csa-
lád, szeretet, szolidaritás, hagyomá-
nyos ételek, fesztiválok és események, 
kemény munka, hagyományos föld-
használat, történelmi városközpont, 
népművészet, a városok története és 
népviselet. Ezzel szemben a sikert, az 
oktatást, a pénzt, a kultúrát, a digitá-
lis innovációt, az eseményeket, a régi 
épületek felújítását, a sportot, a fesz-
tiválokat és a kreatív fejlődést modern 
értékekként definiálták.

a challenge. In the end, it was a nice 
meeting of cultures, experiences and 
stories. 
Another interesting activity during 
the event was brainstorming. During 
this the ENriCH group collected im-
portant traditional and modern val-
ues. They defined traditional values 
being important for next generations 
for the connection with previous 
times. These values were family, love, 
solidarity, traditional food, festivals 
and events, hard work, traditional 
land use, historical city centres, folk 
dances, history of cities, national cos-
tumes. In contrast, they defined suc-
cess, education, money, culture, digi-
tal innovations, events, renovation of 
old buildings, sport, festivals and cre-
ative development as modern values.

5.8. Built Heritage in the City of 
Three Rivers

Although the city of Passau did not 
take part in the activities of the proj-
ect, as it is a twin town of Veszprém, 
it offered the possibility to hold the 
last YouropEaN Cultural Heritage 
event. This wonderful city full of trea-
sures gave place to the event in Oc-
tober 2019. 
Due to the fact that the host group, 
which was a class from the Gisela 
High School, met here for the first 
time with the partnership, the organ-
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5.8. Épített örökség a három
folyó városában

Habár Passau a projekt legnagyobb 
részében nem vett részt, Veszprém 
testvérvárosaként otthont adott az 
utolsó ENriCH rendezvénynek 2019 
októberében.
Mivel a fogadó csoport, a Gizella Gim-
názium egyik osztálya itt találkozott 
először a partnerséggel, a szervezők 
különös fi-
gyelmet for-
dítottak az 
ismerkedés-
re, különfé-
le felvezető, 
bemelegí tő 
játékok segít-
ségével.
Kétségtelen, 
hogy az ese-
mény legér-
d e k e s e b b , 
leginkább interaktív és inspiráló 
része a helyi csoport által vezetett 
városnézés volt. A lányok az óváros-
ban, a Művészek sétányán keresztül 
vezették az ENriCH csapatot. Megmu-
tatták továbbá a történelmi épüle-
teket és látványosságokat, majd egy 
hajókirándulást is szerveztek a Szent 
István Dómhoz, a folyóparthoz és a 
Dreiflusseckhez, ahol a három folyó 
találkozik. A lelkes helyi csoportve-
zetők valódi idegenvezetőként uniós 
zászlóikkal mutatták az utat.

isers paid special attention to the 
introduction by using icebreaking 
games and presentations of the par-
ticipating cities. 
Without doubt, the most interesting, 
interactive and inspiring part of the 
event was the city tour led by the lo-
cal group. The girls guided the groups 
through the old city via the Artists’ Al-
ley, including a visit to historic build-

ings and a 
boat trip to 
St. Stephan’s 
Dom, then up 
to the river-
side and to 
the Dreiflus-
seck, where 
the Three Riv-
ers meet. The 
ENriCH group 
d i s cove re d 
common ele-
ments of  our 

European heritage, such as the tomb 
of Gisela.
Dreiflusseck, a picturesque spot 
in the riverside park, was an ideal 
spot to raise awareness on ENriCH 
and have a flashmob there by using 
the previously prepared ‘Instagram’ 
frames and sing the joint heritage of 
European countries, the Ode to Joy; 
which is by the way the hymn of the 
EU. 
The city is full of old, historical build-
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A Dreiflusseck, a folyóparti park fes-
tői pontja ideális helynek bizonyult 
az ENriCH népszerűsítésére, és egy 
flashmobra is sor került: egyrészt a 
korábban elkészített Instagram ke-
retek felhasználásával, másrészt az 
Örömóda, az EU himnuszának közös 
eléneklésével. 
A város bővelkedik régi történelmi 
épületekkel, azonban a legnépsze-
rűbb rész a Duna és az Inn folyó kö-
zötti félszigeten található óváros.  Így 
Passauban a leglátogatottabb – „leg-
fontosabb” – épületek folyamatosan 
árvízveszélynek vannak kitéve. Ez volt 
az egyik olyan probléma, amelyet a 
csapatok a délutáni workshop során 
megvitattak, a kulturális örökség ré-
szét képező épületek hasznosításá-
nak témája kapcsán. A kétnapos prog-
ram végül kollázskészítéssel zárult. A 
fiatalokból és helyi döntéshozókból 
álló vegyes csapatok szituációs játék-
ban vettek részt, melyben egy kitalált 
városi problémára kellett megoldási 
javaslatot kidolgozni: „egy képzelet-
beli város ifjúsági központja egy régi 
történelmi épületben található, ám a 
városi kormányzat elhatározta, hogy 
lebontják az épületet, hogy egy újat 
emeljenek a helyén”. A csoportok öt-
letes kollázsokat készítettek újságok, 
ollók, post-it cetlik és kijelölő filcek 
felhasználásával, melyeket később a 
többieknek is prezentáltak. 

ings, but the most visited part of it, 
the old town is on a peninsula be-
tween the rivers Danube and Inn. 
Therefore, the main listed buildings 
in Passau are exposed to flood. This 
was one of the problems the groups 
listed during the afternoon discus-
sion as problems of the future use of 
buildings belonging to cultural heri-
tage. The 2 days long program ended 
with a collage preparation. The mixed 
groups of young people and decision 
makers were given a situation and 
had to brainstorm about possible 
solutions. According to the situation, 
‘the youth centre of an imaginary city 
is located in an old historical building, 
but the city administration decided 
its breakdown and wants to replace 
it with a brand new building’. By using 
mainly newspapers, scissors, post-its 
and markers, the groups prepared 
imaginative collages and one by one 
all the groups successfully presented 
the possible solutions. 

5.9. Where the Story Ends…

The closing event of ENriCH took place 
in March 2020 in Veszprém (Hungary). 
The main aim of the event was clear 
since the beginning of the project: 
to present the achievements, and to 
show – and what is more, enjoy (!) - 
the results. To do so, the final event’s 
main activity was a scavenger hunt 
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5.9. Ahol a történet véget ér…
Az ENriCH zárórendezvényére 2020 
márciusában került sor Veszprém-
ben. A rendezvény célja a kezde-
tektől fogva világos: összegezni az 
eredményeket, megmutatni – és ami 
még fontosabb, élvezni (!) – a közös 
munka gyü-
mölcsét. Ennek 
érdekében a 
z á r ó r e n d e z -
vény fő prog-
ramja egy nyílt 
városismereti 
játék volt, a 
térképek segít-
ségével. Ezen 
túlmenően az 
érdeklődőknek 
bemutattuk a zárótanulmányt, a tér-
képeket és a megfogalmazott politi-
kai ajánlásokat. 
Az interaktív workshopok során a 
résztvevők meghívott szakértők se-
gítségével ismerkedtek az önkéntes-
ségben rejlő fejlődési lehetőségekről, 
az Európa Kulturális Fővárosa Veszp-
rém-Balaton 2023 készülő önkéntes 
stratégiájáról, az EU Oktatási, Ifjúsági, 
Kulturális és Sportügyi Tanács mun-
kájáról és az ifjúsági önkormányzatok 
szerepéről.

about ENriCH cities during which one 
of the tools were the maps created in 
the project. Furthermore, presenting 
this final study, further dissemination 
of the project, summarizing the main 
results and policy recommendations, 
and rediscussion of the most popu-

lar topics (e.g. 
volunteering) 
were in the fo-
cus of the clos-
ing event.
With the help 
of invited ex-
perts, partici-
pants learned 
interact ively 
about their 
opportunities 

to grow as a volunteer and they also 
became acquainted with the evolving 
Volunteering Strategy of the Europe-
an Capital of Culture Veszprém-Bala-
ton 2023, as well as the work of the 
the EU’s Education, Youth, Culture 
and Sport Council and the role of 
youth authorities.
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6. Amit a fiatalok gondolnak…3

A kérdőíves felmérés nagyon sokat 
segített a projekt célcsoportjának 
mélyebb megértésében, továbbá 
hasznos inputokat és jó kiindulási 
alapot biztosított a térképek elkészí-
téséhez, további projektötletek kidol-
gozásához. 
Két kérdőíves felmérést készítet-
tünk4: a projekt első (2019. január) 
és az utolsó (2020. január) szakaszá-
ban, valamennyi partnertelepülésen. 
A felmérések elsősorban partnerte-
lepüléseken (illetve azok maximum 
40 km-es körzetében) élő, 13-30 éves 
korú fiatalokat célozták. A főbb meg-
állapításokat az alábbiakban ismer-
tetjük5.  
…az Európai Unióról
Az EU megítélése alapvetően pozi-
tív a kérdőívet kitöltő fiatalok köré-
ben; az osztrák válaszadók körében 
a leginkább pozitív, míg a negatívan 
vélekedők aránya a magyaroknál a 
legnagyobb (de ez még mindig na-

3  A kérdőívek elemzése elérhető a projekt hon-
lapján: http://enrich.hu/survey. 

4  A projekt elején és a projekt végén készült kér-
dőívet egyaránt kitöltők köre között az átfedés 
mindegyik országban rendkívül alacsony, így az 
eredmények összehasonlító elemzésre alkal-
matlanok.

5  Mivel a kérdőív csak az országok egy bizonyos 
városában, korlátozott mintán készült, ezért 
semmi esetre sem tekinthető reprezentatívnak 
az ország 13-30-as korosztályára (de a városban 
lakó 13-30 évesekre sem). Ennek folytán az ada-
tok inkább indikatív jellegűek.

6. What the Youth Think…3

Creating online surveys might be un-
usual in case of such a project, but 
it did help to understand the opinion 
of the target group to a great extent, 
and what is more, helped to collect 
inputs to the maps and to further 
project ideas. 
We ran online surveys4 targeting each 
partner settlement at the first (Janu-
ary 2019) and last (January 2020) pe-
riod of the project. The target group 
was all the young people at these 
settlements (in their max. 40 km area) 
at the age 13-30. Some interesting 
conclusions could be defined as out-
comes5. 
… about the EU 
The respondents’ opinion about the 
EU is basically positive; the Austrians 
are the most positive, and the Hun-
garians are most negative (but it is 
still a very low percentage)6. Essen-

3   Both online analyses are available at the pro-
ject’s website: http://enrich.hu/survey.

4   The overlap between the respondents of the 
first and second questionnaire in each partner 
country is especially low, therefore their com-
parison is unrealizable. 

5  Since the questionnaires were restricted to cer-
tain countries’ certain cities, made on a limited 
sample, therefore the results cannot be seen as 
representative to the age group of 13-30 of the 
countries or cities. For this reason, the results are 
indicative.  

6  The country comparison has to be handled with 
doubt. The results are influenced not only by 
the above mentioned methodology notes, but 
the fact that each country’s respondents have 
different demographic background. 
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gyon alacsony százalék)6. Alapvető-
en az uniós tagállamok integrációját, 
szorosabb együttműködését látják 
jó iránynak, bár a nemzeti önállóság 
erősítésével kapcsolatos vélemények 
is megjelennek. Az Uniótól leginkább 
az alapvető emberi és szabadságjogok 
védelmét várják. Az uniós állampol-
gárság elsősorban lehetőségeket és 
szabadságot jelent számukra. Az EU 
előtt álló kihívások közül a klímaválto-
zást, a migrációt és a munkanélküliség 
kezelését tartják a legfontosabbnak, 
de a terrorizmus és a nem megfelelő 
mértékű tagállami együttműködés is 
sürgető kérdésként jelenik meg. 

6  Az országok közötti összehasonlítást fenntartá-
sokkal kell kezelni. Az eredményeket a fentebb 
említett módszertani megjegyzések mellett az 
is befolyásolja, hogy az egyes országok kitöltői 
más-más demográfiai mutatókkal rendelkeznek.

tially the integration of EU member 
states, their even closer cooperation 
is seen as the most important way. 
However, opinions on the strength-
ening of national independence also 
appear. Most respondents mainly ex-
pect from the Union the protection of 
fundamental human rights and free-
dom. EU citizenship mainly means 
opportunities and freedom for them. 
Among the main challenges the EU 
faces climate change, migration and 
unemployment are the most serious 
ones. However, terrorism and insuffi-
cient cooperation among EU member 
states are also seen as threats.
It is important to note that awareness 
of EU programmes and the European 
Year of Cultural Heritage is rather low 
everywhere. One exception is Eras-
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Fontos megjegyezni, hogy az uniós 
programok ismertsége egyik ország 
fiataljainak körében sem túl magas, 
leszámítva az Erasmus+ programot 
(de itt nem tudhatjuk, hányan gon-
doltak kizárólag az Erasmus program 
keretében finanszírozott külföldi ta-
nulmányútra.)
…ENriCH-ről
A projektben való részvétel mögött a 
legfőbb motivációnak az idegen kultú-
rák felfedezése, az utazási lehetőség 
és a helyi kulturális örökség mélyebb 
ismerete bizonyult. A kérdőív azt is 
vizsgálta, hogy a projektben való rész-
vétel és a megszerzett tapasztalatok 
hogyan hatnak a résztvevő fiatalok 
életére, világszemléletére. A válaszok 

mus+ programme (though it is most 
likely that they were aware only of 
the exchange programme funded 
also through Erasmus +).
… about ENriCH 
The main motivation behind partici-
pating in the project was the discov-
ery of foreign cultures, the opportu-
nity to travel and getting a deeper 
knowledge of the local cultural her-
itage. As regards to the long-term 
impacts of ENriCH, we can say that 
the project mainly influenced the 
cultural interest of young people: 
in the future they will pay more at-
tention to cultural heritage. In addi-
tion, ENriCH has also increased the 
openness of young people: they will 
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alapján jól kirajzolódik, hogy az EN-
riCH programok leginkább a fiatalok 
kulturális érdeklődésére hatottak: a 
jövőben nagyobb figyelmet szentel-
nek a kulturális örökségnek. Emellett 
a projekt a fiatalok nyitottságát is 
növelte: a későbbiekben is szívesen 
csatlakoznak hasonló nemzetközi 
programokhoz. Továbbá a helyi köz-
életi aktivitás és az uniós kérdések, 
események iránti fogékonyság fokozó-
dása is fontos hatásnak tekinthető. 
… a városukról
A válaszadó fiatalokra minden ország-
ban az a jellemző, hogy szeretnek a vá-
rosukban élni (ez legkevésbé a magya-
rokra igaz). Ennek ellenére jellemzően 
a válaszadók harmada tervezi a költö-
zést (legkevésbé a szlovén fiatalok). 

continue to join similar international 
programmes. Furthermore, interest in 
local public life and in issues related 
to the EU has also increased.
… about their city
It is typical that young respondents 
like living in their city / town (Hun-
garians are the least fond of it). De-
spite this, those who plan to move 
are around 30% (Slovenian the least).
Negative opinion about the city and 
planning to move do not go hand in 
hand. Many consider moving because 
they want to study somewhere else, 
and many seek adventure. These mo-
tivations do not necessarily mean 
moving forever. On the other hand, 
many respondents plan to move to 
make a better living or for job oppor-
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A városról való negatív vélekedés és 
a költözési tervek között nincs direkt 
összefüggés. Legtöbben a tanulás mi-
att mennének el és a kalandvágy is 
meglehetősen fontos motívum – ez a 
kettő motiváció nem feltétlenül vég-
leges. A jobb 
megélhetés és 
a szakmai elő-
menetel miatt 
elvágyódó fi-
atalok eseté-
ben nagyobb 
az esély, hogy 
nem térnek 
vissza. Az anya-
giak elsősor-
ban a magyar 
fiatalokat motiválják, a szakmai elő-
menetel pedig a szlovén fiataloknál a 
leginkább domináns. 
Mindenesetre a mobilitási hajlandó-
ság mindenhol viszonylag magas az 
európai fiatalok körében – a városnak 
ezért nem arra kellene törekednie, 
hogy ne menjenek el a fiatalok, ha-
nem hogy a tanulás, világlátás után 
térjenek vissza. Egy olyan fiatallal, 
aki máshol is szerzett tapasztalato-
kat, jobban is jár a város, mint azzal, 
aki soha nem hagyta el lakóhelyét. Az 
is jól látszik, hogy ennek egyik kulcsa 
a megfelelő, vonzó álláslehetőségek 
biztosítása (a munkanélküliséget 
szinte mindegyik országban az első 5 
legfőbb kihívás között látják). 

tunities; these are the people who 
will not come back to their city easily. 
Earning more money is an important 
motivation for Hungarian respon-
dents, for the Slovenians it is job op-
portunities.

To sum up, there 
is a high share 
of young peo-
ple who plan to 
move; their home 
town should 
rather focus on 
attracting and 
welcoming them 
back when they 
finished study-
ing and had the 

adventures they sought for. The city 
itself is also gaining with inhabitants 
who resettle with experiences from 
elsewhere. It is also clear that provid-
ing attractive and challenging job op-
portunities is one of the key elements 
of retaining/attracting well educated 
young residents (unemployment is 
seen as one of the first 5 major chal-
lenges in almost every country).
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7. Amit mi látunk
és megfontolandónak tartunk
A másfél éves projekt során sokat ta-
nultunk, nemcsak a kulturális örök-
ségről, a kultúráról, a nemzetekről és 
a szokásokról; hanem a megértésről, 
az önbizalomról, az együttműködés-
ről és a kreativitásról is.
Az ENriCH események során a he-
lyi fiataloknak több minőségben is 
helyt kellett állniuk: nemcsak a saját, 
hanem a turisták, idegenvezetők és 
döntéshozók szerepében is kipróbál-
ták magukat. 
Az ENriCH térképek készítése során 
egyszerre kellett turistaként és helyi 
lakosként gondolkodniuk; alaposság-
ra és precizitásra, ugyanakkor krea-
tivitásra volt szükségük ahhoz, hogy 
valami különlegeset, minden addigi-
tól különbözőt alkossanak. 
A nemzetközi rendezvények során a 
helyi fiatalok idegenvezetőkké vál-
tak, és bemutatták szülővárosukat a 
külföldi résztvevőknek. Nagyszerűen 
helyt álltak, és közben rengeteget ta-
nultak a helyzetből: miként kell angol 
nyelven szórakoztatni más országok-
ból érkező vendégeket. Mindez remek 
önbizalom-fejlesztő gyakorlat is volt 
egyben, továbbá fontos tapaszta-
latszerzési lehetőség az angol nyelv 
gyakorlása és a szülőváros kulturális 
örökségének megismerése tekinteté-
ben. 

7. What We Learnt
and What We Propose
The one-and-a-half-year long project 
taught us a lot not only about cul-
tural heritage, culture, nations and 
habits, but also about understanding, 
self-confidence, cooperation and cre-
ativity. 
During the YouropEaN events local 
students had several roles. They had 
to step into the role of locals, tourists, 
tour guides, decision makers, and fi-
nally, be young as well. These young 
people from every settlement were 
in a role of tourists and locals at the 
same time during the process of cre-
ating the ENriCH maps. They had to 
be profound but creative to prepare 
something different than the existing 
ones. During the international events, 
the local youngsters became tour 
guides and introduced their home-
town to the foreign participants. They 
were great in it and learned much 
from the situation of guiding and en-
tertaining different nations in English. 
Moreover, this was a great practice of 
experiencing self-confidence, English 
speaking, learning and appreciating 
their own city’s cultural heritage. Ad-
ditionally, they were decision makers 
during the workshops where they had 
to solve interesting situations and 
protect their hometown. 
Without doubt, these situations have 
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Végül, a workshopok során döntéshozói 
szerepben azt is kipróbálhatták, miként 
kell nehéz helyzetekben megoldást ta-
lálni, szülővárosuk védelmében csele-
kedni.
Kétségtelen, hogy ezek a helyzetek töb-
bé-kevésbé befolyásolták a fiatalok 
szemléletét a helyi döntéshozással, az 
örökségvédelemmel és végső soron a 
felelősségvállalással kapcsolatban.  Az 
ENriCH résztvevői arra a következtetés-
re jutottak, hogy a helyi fiatalok rész-
vételével zajló nemzetközi projektek 
hatékony megoldást kínálhatnak olyan 
komoly problémákra is, mint a migráció 
vagy a szeparáció – mivel ez nagyszerű 
módja annak, hogy különböző kulturá-
lis háttérrel rendelkező emberek dol-
gozzanak együtt nemzetközi környezet-
ben. 
Másrészt, a helyi döntéshozók és szak-
értők is fontos tanulságokkal gazda-
godtak a projektesemények során, hi-
szen egyik partnervárosban sem számít 
mindennapos gyakorlatnak, hogy a 
városvezetők fiatalokkal dolgozhatnak 
együtt, különösen külföldi diákokkal. A 
generációk közötti diskurzus azonban 
remek ötleteket eredményez. A fiatalok 
aktívabb szerepvállalásra ösztönzése 
és a helyi közügyek iránti érdeklődésük 
felkeltése nagy nyitottságot követel a 
helyi közösségektől. Ugyanakkor, ha le-
hetőséget kapnak, hogy véleményt for-
máljanak a jövőjüket érintő kérdések-
ben, a városnak jóval nagyobb esélye 
van, hogy megtartsa őket, építhessen 
rájuk.

influenced their understanding about 
local decision making, heritage pro-
tection and all in all, responsibility. 
ENriCH participants came to the im-
portant conclusion that international 
projects in which local youth are in-
volved could provide a solution to the 
issues such as separation and em-
igration, since this is a great way to 
work with people of different cultural 
backgrounds and also in an intergen-
erational environment. 
On the other hand, local decision 
makers and experts might have 
takeaways from the events, because 
working with young people, especial-
ly from foreign countries is not an 
everyday possibility in none of the 
cities. However, an intergeneration-
al dialogue can lead to great ideas. 
This requires the openness from the 
local communities, to raise the local 
youth’s awareness and involve them 
into local policy making. When they 
have the opportunity to give their 
voice in decision making concerning 
their future, they are much more con-
nected to the city. 
Concrete recommendations for pol-
icy-makers and stakeholders turned 
out during the implementation of EN-
riCH:
1) It is important to increase the op-

portunity of learning more about 
the EU in high-schools

•	 by providing real life examples: 
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Az ENriCH megvalósítása során a kö-
vetkező ajánlások fogalmazódtak meg 
a politikai döntéshozók és a további 
érintettek számára:  
1)   A középiskolákban lehetővé kell 

tenni, hogy a diákok használható 
tudáshoz jussanak az EU-val kap-
csolatban,

•	 		konkrét példákat állítva eléjük: meg 
kell teremteni számukra annak lehe-
tőségét, hogy találkozzanak az uniós 
intézményekben dolgozó emberek-
kel, vagy olyan végzősökkel, akik 
részt vettek valamilyen Erasmus+ 
programban vagy más, önkéntessé-
gi vagy oktatási ösztöndíjban – akár 
iskolai, akár városi szinten.

2) Beleszólási lehetőséget kell terem-
teni a helyi fiatalok számára a vá-
ros jövőjét érintő kérdésekben 

•	 lehetőséget biztosítva a helyi 
döntéshozatalban való részvétel-
re – nagyszerű példa egy aktívan 
működő, felkészült Ifjúsági Tanács 
felállítása, mely rendszeresen csat-
lakozik az önkormányzati közgyűlé-
sekhez/ülésekhez. 

3) Érdemes aktívan bevonni a helyi 
fiatalokat a helyi kulturális örök-
ségvédelemmel kapcsolatos 
ügyekbe, ami több módon is lehet-
séges:

•	 együttműködésre invitálni őket 
nyilvános ötletelések és megbeszé-
lések formájában, kihasználva, hogy 
más nézőpontból tekintenek szülő-
városukra mint a döntéshozók;

• támogatni az ötleteik megvalósítá-
sát; 

possibilities to meet people 
working on stage at an EU institu-
tion, or alumni who participated 
in Erasmus+ or another type of 
voluntary or educational scholar-
ship, even on school or city level.

2) It is important to involve youth in 
the processes that influence the 
future of the city 

•	 by providing opportunities to be 
involved in local policy making - 
an actively working, well prepared 
Youth Council that regularly joins 
municipal assemblies/meetings 
is a great option.

3) It is possible and beneficial to 
involve local youth into cultural 
heritage preservation more ac-
tively

•	 by inviting them to co-create 
during open brainstorming ses-
sions and discussions, since they 
have a rather different perspec-
tive of their hometown;

•	 by facilitating the implementa-
tion of their ideas;

•	 by involving them into real pro-
cesses, e.g. letting them to be 
tour guides, etc.;

•	 by providing local and interna-
tional volunteering possibilities 
for the youth in the field of cul-
tural heritage preservation.

Nevertheless, ENriCH was not only 
about intercultural and intergenera-
tional dialogue, but worked with the 
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• bevonni őket a valós folyamatokba, 
pl. kipróbálhassák magukat idegen-
vezetőként;

• helyi és nemzetközi önkéntes lehe-
tőségek biztosítása révén, kulturális 
örökségvédelmi témákban.  

Az ENriCH azonban a generációk és 
kultúrák közötti párbeszéd mellett a 
következő kérdéssel is kiemelten fog-
lalkozott: „hogyan alakítják az európai 
események és az európai kultúra a vá-
rosok kulturális örökségét, és fordítva”. 
A projekt végén a résztvevők megta-
lálhatták saját válaszukat, és azt is ki-
deríthették, hogyan kapcsolódnak a 
kultúrához, illetve az miként kötődnek 
egymáshoz. 
Tudatosság, tudás, tisztelet és identitás. 
Ezek a fogalmak jelentik a kultúrához 
való kapcsolódásunk sarokköveit. Fon-
tos, hogy tisztában legyünk a dolgok 
és szokások kulturális vonatkozásaival 
és értékével, legyen szó akár örökölt, 
akár újonnan létrehozott dolgokról. 
Minél több tudásra teszünk szert, an-
nál jobban megértjük a kultúrát, mert 
a tudás nyitottá és befogadóvá tesz.  A 
tudatosság, a tudás és a tisztelet meg-
határozza identitásunkat, kibővíti lá-
tókörünket, és segít, hogy olyan csodá-
latos dolgokat és szokásokat fedezzünk 
fel, amelyekre korábban sosem gondol-
tunk volna. Vigyázzunk, mert a tanulás, 
a kíváncsiság és a nyitottság útján az 
elménk és az életünk is gazdagodhat!

question ‘how European events and 
culture shaped the cultural heritage 
of my city and vica versa?’. The proj-
ect served as a long path to find the 
answer to this question, and to find 
our relation to culture and how we 
are connected to it and to each other. 
Awareness, knowledge, respect and 
identity. These are the key to be 
connected to culture. We need to be 
aware of the cultural aspects and 
value of things and habits that we in-
herited and that we are creating right 
now. The more knowledge we collect 
from our rich human heritage, the 
more we understand about culture. 
Growing knowledge paves the way to 
an open minded perception of dif-
ferences, and to the respect of other 
cultures. Awareness, knowledge and 
respect may influence your identi-
ty, widen your horizon and help you 
to find wonderful things and habits 
you never thought of. So, be careful, 
if you decide to study, to learn, to be 
curious, to be open to new ways, you 
might end up with an ENriCHed mind 
and life.
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Think Freedom
Május 10-én egy különleges művészeti 
installáció érkezett Veszprémbe, a Sza-
badság térre. A Think Freedom az elis-
mert boszniai-amerikai művész, Edina 
Seleskovic alkotása, mely a szabadság 
értelmezésére reflektál, számos mű-
vészeti ág eszközeinek (szobrászat, 
fény- és hangtechnika, filmművészet, 
irodalom, stb.) bevonásával; továb-
bá a rendszerváltozás 30. évfordulója 
előtt is tiszteleg. A művészeti projekt 
Szarajevóból indult 2015-ben, és azóta 
számos országban bemutatásra került 
azzal a céllal, hogy összekapcsolja a 
fiatalokat és összegyűjtse üzeneteiket 
a békéről és a szabadságról. Az instal-
láció végső úticélja New York, ahová 
2022-ben érkezik majd: a Think Free-
dom a Daag Hammerskjold Plázában 
kerül bemutatásra, az Egyesült Nem-
zetek épületével szemközt.

Think Freedom
On 10th May a special installation 
was opened in Veszprém, in Freedom 
Square. Think Freedom is an urban 
spectacle and multi-disciplinary art 
installation, incorporating sculpture, 
light, sound, film, the art of literary 
word etc. by renowned Bosnian-Amer-
ican artist Edina Seleskovic. The proj-
ect began in Sarajevo in 2015 and 
since then, continues its way through 
different countries to connect young 
people from all over the word through 
art creation, and collect their messag-
es about freedom and peace. In Vesz-
prém it also paid tribute to the 30th 
anniversary of the democratic change 
of regime. The final destination is New 
York in 2022. Think Freedom will be 
installed in the city at Daag Hammer-
skjold Plaza, overlooking the building 
of the United Nations. 
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„Élj az Európa kínálta lehetőségekkel, hiszen ezek olyan lehetőségek,
melyek egyetlen korábbi generáció számára sem voltak elérhetők

ezen a kontinensen.”
Stefan August Lütgenau,

a Foster Alapítvány az Erős Európai Régiókért igazgatója

’Use the opportunities Europe is offering to us, opportunities that have not 
been offered ever before to any other generation on this continent.’

Stefan August Lütgenau,
Director of Foster Europe Foundation for strong European Regions
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