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Projektleírás
„Grand Tour of Switzerland in Hungary 2016“

1. Háttér
Miután a szovjetek leverték az 1956-os magyar forradalmat, mintegy kétszázezer ember
kényszerült emigrációba.
A magyar forradalom példa nélküli együttérzést váltott ki Svájcban: az ország egyike volt
azoknak, amelyek a lakosság számához viszonyítva a legtöbb – mintegy tizenkét és fél ezer
menekültet ‒ fogadott be. Európa háború utáni időszakának egyik legjellegzetesebb
eseménye a mai napig meghatározza Magyarország és Svájc kapcsolatát. Ma mintegy
20’000 magyar él Svájcban és képezi a legjobban integrált kisebbséget az országban.
Összehasonlításként: 2014 év végén 1’938 svájci állampolgárt számoltak Magyarországon,
ebből 1’230 volt a kettős állampolgárok száma.
2. A projekt röviden
A külföldről jövő embernek nem mindig könnyű egy idegen országban megvetnie a lábát. Így
volt ezzel sok ezer ember Magyarországról, akik 1956-ban Svájcba menekültek. Bizonyos
értelemben rá voltak kényszerülve, hogy fokozatosan megismerjenek egy számukra
ismeretlen országot.
A magyar forradalom 60. évfordulója alkalmából Svájc magyarországi nagykövetsége,
meglévő és potenciális partnereivel együtt, egy projektet szervez, amellyel alkalmat kíván
teremteni a két ország és népei sokéves barátságának rendhagyó megünneplésére. 2016
egy olyan év lehet, amelyben széles közönség számára, egyedülálló lehetőséget kínálunk
Magyarország svájci oldalának megismerésére:
A Grand Tour des 18. Jahrhunderts (Körutazás a 18. században) eseményéhez
kapcsolódóan a Schweiz Tourismus 2015-ben létrehozta a „Grand Tour of
Switzerland“ projektet. A Svájci Nagykövetség kapcsolódó terve, a „Grand Tour of
Switzerland in Hungary“ kialakításában követni fogja a Grand Tour koncepció alapötletét. A
forradalom 60. évfordulója alkalmából, 2016-ban olyan magyarországi helységekről és
látnivalókról lesz szó, amelyek különös módon kapcsolódnak Svájchoz, és amelyeket a két
ország interaktív térképén kölcsönösen megjelölünk, valamint lehetőség szerint különleges
rendezvények kíséretében hangsúlyt is kapnak. Szándékunk szerint a magyarországi
útikalauz a két ország barátságát különleges módon fogja a középpontba helyezni, hisz az
idők folyamán számos magyarországi helyszín, történelmi esemény, híres személyiség, vagy
városok partnerkapcsolata révén, vagy svájci vállalakozások telephelyeként jött létre
kapcsolat Svájccal.

3. Az útikalauz felépítése és kialakítása
Terveink szerint a projekt keretében a Svájci Nagykövetség internetes oldalán bemutatjuk
Magyarország interaktív térképét, amely minden nevezetes, svájci vonatkozású magyar
helyszínt jól láthatóan megjelenít. Azért, hogy a svájci jellegzetességeket felhasználóbarát
módon mutassuk be, minden magyar helyszínnél egyidejűleg a svájci párjára is utalunk,
amely egy második, svájci térképen lesz látható. A svájci vonatkozások/kapcsolatok
részletes bemutatására – erről a helyről átirányítva – a „függelék” alatt található ahol a
magyar színhelyek a jobb áttekinthetőség céljából különböző kategóriákra lesznek felosztva:
Az első csoportba azok a történelmi színhelyek kerülnek, amelyek svájci személyiségek által
nyertek különleges jelentőséget Magyarország számára. A „Népek Igazai” csoportban azok
a svájciak szerepelnek, akik azzal vívták ki magunknak a tiszteletet, hogy a nácizmus idején
számos zsidó embert megmentettek m. A harmadik csoportba a jelenleg is működő "Svájci magyar városi és községi partnerkapcsolatok" kerülnek. Azokat a jelentős svájci vállalatokat,
amelyek Magyarországon is fontos gazdasági tényezővé váltak, egy negyedik csoportban
mutatjuk be. A leírások végén két kisebb, beépített térkép (CH/H) fogja a kétoldali
kapcsolatokat a mindkét országban illusztrálni.
4. Rendezvények és partnerek
A tervezett „Grand Tour of Switzerland in Hungary“ projektet a mozgalmasság és a
hitelesség jellemzi: nemcsak interaktív térképet tervezünk az interneten, hanem partnereink
alkalmanként maguk is jelentkeznek helyszíni rendezvényekkel. Célunk, hogy a különböző
helyszíneken sokrétű programkínálatot szervezzünk, hogy a célközönségnek változatos
élményben legyen része. Például a svájci Gotthard alagút 2016 júniusában történő
ünnepélyes megnyitása alkalmából Szentgotthárdon, az azonos nevű magyar határvárosban,
rendezvény kísérhetné egyidejűleg az átadó ünnepséget. Hasonlóképpen a sok svájci
cégnek otthont adó Kecskeméten és a "svájci kertvárosban" Helvéciában is érdekes
események megrendezésére kerülhet sor. Továbbá számos ismert svájci vállalat évfordulója
adhat alkalmat különleges ünnepségekre.
Az említett várható rendezvények naptár formájában fokozatosan fölkerülnek a Svájci
Nagykövetség honlapjára, ahol az érdeklődők a már lezajlott eseményekről is
tájékozódhatnak.
A projekttervezet sikeres lebonyolítása céljából további résztvevőket szükséges bevonni.
Ennek a projektnek a kezdeményezője különösen számít a már meglévő partnerek – a
Swisscham, Swiss Business Club, Svájci Egyesület, valamint Svájc Turizmus –
támogatására. A résztvevők már meglévő hálózatát természetesen folyamatosan lehet
tovább bővíteni.

