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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-285 

Projekt cím TSH TradScienceHealth 

Egészséges Hagyományok- tudomány a következő generációnak 

Prioritás 

tengely 

6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés 

elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés)  

Beruházási 

prioritás 

11/b1 – Az intézmények és közösségek fenntartható határon átnyúló 

együttműködésének megerősítése. Intézmények együttműködése 

Megvalósítási 

időszak 
33 hónap (2018. december 1. – 2021. augusztus 30.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja, hogy valódi kapcsolatot teremtsen a támogatható terület 

közösségei között azáltal, hogy felhívja a figyelmet az egyes lakosság közös és 

sajátos hagyományaira. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

"Iris Research" Association (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

West University of Timişoara (Románia) 

„Nicolae Balcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

(Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
€ 67,671.09 melyből € 57,520.41 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-285 projekt célja, hogy értékes szokásokat, hagyományokat és kulturális 

örökségre vonatkozó információkat gyűjtsön Arad, Temes (mindkét RO) és Békés 

(HU) megyéből, a fiatalok, önkéntesek és a három megye lakóinak bevonásával, 

annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy regionális szinten 

népszerűsítsék helyi örökségüket, és erősítsék a közösség emberei közötti 

kapcsolatokat.  

A főbb tevékenységek a következők:  

 Kérdőív készítése az önkéntesek kiválasztási feltételeiről; 

 Interjúk készítése Arad, Temes és Békés megyékben, legalább 15 fő/ 

község, a hagyományos gasztronómiai receptek, természetes 
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gyógymódok és vallási vagy nemzeti ünnepi szokások összegyűjtésének 

érdekében; 

 25 interjú a gyulai Uborkafesztivál résztvevőivel (hagyománygyűjtemény) 

 Kétnyelvű naptár létrehozása, ahol minden hónapban lesznek speciális 

receptek vagy szokások 

 Kétnyelvű kulináris útmutató kiadása 

 Három műhelymunka megszervezése: kulturális, kulináris és tudományos 

témákról: „Főzzön őseivel”, „Sétáljon őseivel” és „Megértés őseivel”. 

 Az étkezések, gyógymódok és hagyományok közös kulturális rendezvény 

szervezése Gyulán 

 Eszközök beszerzése a projekt megvalósításához (3 hangrögzítő, 1 

szkenner, 1 laptop és 1 kamera) 

 

A Program teljesítménymutatója a „11/b2 A határokon átnyúló együttműködési 

kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő állampolgárok száma”  A ROHU – 285 

projekt 800 fő kulturális eseményeken való részvételével járul hozzá az 

indikátorhoz.  

 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése a kulturális lehetőségek 

fokozódásához és azon emberek számának növekedéséhez vezet, akik aktívan 

részt vesznek a három megye együttműködési kezdeményezéseiben. 

Főbb 

eredmények 

A projekt főbb eredményei:  

 800 ember 18 településről (15 falu, Gyula, Arad és Temesvár) vesz részt 

határon átnyúló tevékenységekben 

 kérdőív készítése az önkéntesek kiválasztási feltételeiről 

 jelentés az összegyűjtött anyagokból kiválasztott hagyományokkal 

 közös kulturális rendezvény "Étkezés, gyógymódok és hagyományok" 

Gyulán 

 kétnyelvű naptár és kétnyelvű kulináris kalauz a környék hagyományos 

receptjeivel 

 három műhelymunka megszervezése: kulturális, kulináris és 

tudományos témákról: „Főzzön őseivel”, „Sétáljon őseivel” és 

„Megértés őseivel”. 

 

 


