EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Sustainable growth and environment protection in Europe – 563126CITIZ-1-2015-HU-CITIZ-TT » projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 503 állampolgár részvételével, akik közül 70 fő Myslenice
(Lengyelország), 33 fő Szováta (Románia) és 400 fő Csopak (Magyarország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Csopak - Magyarország volt, 02/09/2015 és 06/09/2015 között
Részletes leírás:
02/09/2015 – Szerda
Megérkezés
A külföldről érkező delegációk a délután és este folyamán érkeztek Csopakra. A vendéglátók a szálláshelyekre
(Csopaki Üdülőfalu és Kemping) vezették a vendégeket. Lengyelországból csak a vendégek egyik fele érkezett
ekkor, a lengyel vendégek másik fele csak másnap érkezett Csopakra. A Szovátáról érkező delegáció a délutáni jó
időt már a strandon töltötte, valamint énekkari próbát tartott az Intermezzo Kamarakórus.
03/09/2015 – Csütörtök
Reggeli
A Csopaki Üdülőfalu és Kemping területén kiadós reggelit kaptak a vendégek. Eközben a delegációk egyeztették a
napi programokat.
Hajókirándulás Tihanyba
A vendégek és magyar kísérőik a Nők a Balatonért Egyesület szervezésében hajókiránduláson vettek részt
Tihanyba, ahol előadást hallhattak a Balaton Élővilágáról és a Tihanyi-félsziget természeti és kulturális értékeiről.
Természeti és kulturális értékek megtekintése Tihanyban
A Bencés Apátságban a testvérvárosi csoportok megtekintették a barokk stílusban épült templomot, az altemplomot
és a Király kriptát, amely a mai Magyarország egyik legértékesebb középkori építménye. A délelőtt további részében
a tihanyi Levendula Ház Látogatóközpont megtekintése volt a program, amely minden korosztály számára élményt
nyújtó módon mutatta be Magyarország egyik legszebb tájegységét, a Tihanyi-félszigetet: a vulkánok egykor
dühöngő világát, s a később megszelídült táj harmóniáját. Ekkor került sor a „Természeti értékek és kulturális értékek
megőrzése” című előadásra is.

Ebéd
Tihanyból Balatonfüredre látogattak a delegációk, ahol a Koczor Pincében ebédeltek a résztvevők: a magyar
gasztronómia jellegzetességeivel ismerkedhettek a vendégek.
Történelmi városnézés Balatonfüreden
Balatonfüred történelmi városrészének (Tagore sétány) megtekintése során a résztvevők felfedezhették
Balatonfüred történelmi hangulatát és épített kulturális örökségét. Előadást hallhattak Balatonfüred főbb történelmi
eseményeiről és a város történelmi jelentőségéről. A korabeli lengyel és romániai események felidézésével a külföldi
résztvevők is pontosabban tudták értelmezni a történelmi eseményeket és azok jelentőségét.
Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpont megtekintése
A természetes vizek élővilága a biológia és a környezetismeret egyik különleges szelete, erről általában kevesebbet
tudnak az emberek, mint a szárazföldi élővilágról. Az élővizekkel foglalkozó tudományág, a limnológia rejtelmeivel
ismerkedhettek meg a résztvevők a balatonfüredi Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpont megtekintése során,
ahol egyrészt egy látványos interaktív bemutatófilmet nézhettek végig a résztvevők a Balaton izgalmas élővilágáról,
másrészt pedig a Látogatóközpont akváriumaiban élő halakat és más állatokat, vízi növényeket is megtekinthették.
Közben fontos információkat tudhattak meg az élővizek védelmének fontosságáról, és a környezetvédelem
lehetőségeiről. Sokat tanultak a résztvevők arról is, hogy ők maguk a mindennapi életük során mit tehetnek az
élővizek védelméért (például a használt étolaj szelektív gyűjtése és újrahasznosítása révén).
Köszöntő vacsora
Idő közben megérkezett a lengyel delegáció második fele is, így a vendégek immáron teljes létszámát vendégül
láthatta Csopak Önkormányzata, amely ünnepi vacsorát szervezett a delegációk tiszteletére. Az eseményen részt
vett és üdvözlő beszédet mondott Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke is.
Zenés nyitóest
A vacsorát követően a résztvevők meghallgatták a nemzeti himnuszokat, majd hivatalos köszöntőt mondott Ambrus
Tibor csopaki polgármester és a delegációk vezetői, ezután Dávid Roland zenés estje következett, amely átvezetést
biztosított a későbbi Retro Disco hangulatához.
Szórakoztató program – Retro Disco
A Csopaki Üdülőfalu és Kemping területén a Retro Disco késő éjszakáig tartott. A vendégek eközben kötetlen
hangulatban ismerkedhettek egymással, a régi ismerősök pedig immáron barátként üdvözölhették egymást (Szováta
és Myslenice ugyanis korábban több alkalommal is volt már vendég csopaki testvérvárosi találkozókon). A zenei
stílus azért esett a „retro disco”-ra, mert az a fiatalabb és az idősebb korosztály számára is vonzó lehet, így igen
széles kört lehetett bevonni a vidám programba.
04/09/2015 – péntek
Reggeli
Kiadós közös reggeli a Csopaki Üdülőfaluban, ahol a résztvevőkegyeztették a napi programpontokat.
Látogatás a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban
A testvérvárosi találkozó fő témája a környezetvédelem volt. Ennek keretében az egyik legmeghatározóbb program
a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban tett látogatás volt. A programot a Csopak Településért Közalapítvány szervezte.
A látogatás elején a résztvevők megismerkedhettek az Angolkisasszonyok Nyaralójának rövid történetével, amely
épület jelenleg a Nemzeti Park Igazgatóságának ad otthont, illetve bemutatásra kerültek az Igazgatóság főbb
tevékenységei. Ezt követően egy interaktív bemutató és előadás vette kezdetét az Igazgatóság Parkjában. Az
előadás során érintett főbb témakörök: természeti értékek a Nemzeti Park területén, mely tényezők jelentik a
legnagyobb veszélyt ezekre a természeti értékekre, hogyan lehet megóvni ezeket az értékeket, a nemzeti parkok
szerepe az Európai Unióban, környezeti szemléletformálás – környezettudatosság.

Ebéd
A vendégek a Víg Molnár Csárdában ebédeltek, ahol kötetlen formában megbeszélték a Nemzeti Parkban
hallottakat.
Kirándulás a Káli-medencébe
A rossz időjárás miatt sajnos csak rövid időt tölthettek a résztvevők a páratlan szépségű Káli-medencében (amely a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legszebb része). A rövid látogatás után a vendégek tapolcai tavasbarlanghoz
utaztak tovább, ahol előadást hallhattak a „Fenntartható fejlődés elősegítése az Európai Unióban” címmel.
Tapolcai tavasbarlang megtekintése
Tapolcán egy igen ritka természeti képződmény, a tavasbarlang meglátogatása volt a program, ahol a résztvevők
előadást hallhattak a barlang keletkezésének történetéről, illetve annak feltárási munkálatairól, ezt követően pedig
jó hangulatú csónakázásra került sor a barlangban, amely program igen nagy népszerűségnek örvendett –
különösen a fiatalabbak körében. Mivel a csoport nagy létszáma miatt a vendégeket csak részletekben tudták
fogadni, ezért mindenkinek lehetősége nyílt a Tapolca központjában lévő Malom-tó megtekintésére is – amíg a
többiek a barlangban voltak.
Ebéd Tapolcán
A csónakázás utáni ebéd keretében lehetőség nyílt a barlangban látottak és hallottak kötetlen megbeszélésére,
nagy hangsúlyt helyezve a természeti értékek védelmének fontosságáról.
Salföldi látogatás
A Csopakra történő visszaút első állomása Salföld volt, ahol a Salföldi Major megtekintése során lehetőség nyílt a
jellegzetes magyar állatfajták (rackajuh, mangalica, bivaly, szürkemarha, baromfik, pásztorkutyák, mint például puli,
pumi és mudi) megismerésére és a vendégek ízelítőt kaptak az állattartással járó feladatokról is.
Borkóstoló egy borospincében
A Sáner János Kertbarát Kör szervezésében borászati program következett délután a csopaki Szent Donát
Pincészet teraszán, ahol a résztvevők interaktív előadást hallhattak a csopaki borokról és a szőlőművelés
rejtelmeiről.
Vacsora a Malom Csárdában
Az eseménydús nap végén az Önkormányzat egy kiadós vacsorára vendégül látta a delegációkat a Molnár
Csárdában, amely vacsora után a vendégek kötetlen eszmecserét folytattak a nap során látottakról-hallottakról.
05/09/2015 – szombat
Reggeli
A szálláshelyen kiadós reggelit kaptak a vendégek, majd egyeztették a delegációvezetők a napi programpontokat
Népek konyhája – szabadtéri főzőverseny
A testvérvárosok delegációvezetőinek zsűrizése mellett a Csopaki strandon szabadtéri főzőversenyre került sor,
ahol minden nemzet elkészíthette jellegzetes nemzeti ételeit, az érdeklődők meg is tanulhatták egymástól a népi
ételek elkészítésének módját. A főzőverseny végén vidám ebédeléssel egybekötött eredményhirdetésre került sor.
Főzés és ebéd közben autentikus magyar népzene szólt a strandon.
EU ismereti vetélkedő gyerekeknek
A legifjabb generáció számára EU ismereti vetélkedőt szervezett az Önkormányzat, ahol a fiatalok számot adhattak
EU-s ismereteikről: az Európai Unió történetéről, alapvető értékeiről, fölrajzáról és intézményeiről. Utána kézműves
foglalkozásokra került sor.

Üzletemberek találkozója
Amíg a gyerekek vetélkedőn vettek részt, addig a testvérvárosok üzletemberei megbeszéléseket folytattak a jövőbeli
üzleti együttműködési lehetőségekről – elsősorban a borászat, a kereskedelem, a gasztronómia és a turizmus
területén.
Civil szervezetek találkozója
A csopaki, myslenicei és szovátai civil szervezetek vezetői bemutatkozó prezentációkat tartottak, áttekintették a civil
szervezetek egymás tevékenységeit, és megtalálták azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek mentén hosszú távú
nemzetközi együttműködéseket lehet majd kialakítani.
Néptánc bemutató
A myslenicei Ziemia Myslenicka néptánccsoport fergeteges néptánc bemutatót tartott a Csopaki strandon, majd egy
fúvós zenekar biztosította a jó hangulatot.
Búcsúest
A búcsúest keretében a vendég delegációk műsorai után a csopaki Református Asszonykör magyar népdalcsokrát
hallgathatták meg résztvevők, majd átadásra kerültek a delegációk ajándékai.
Vacsora erdélyi és lengyel ételekből – Nemzetek konyhája
A szovátai és myslenicei vendégek saját nemzeti ételeiket készítették el vacsorára. Az érdeklődők meg is tanulhatták
a nemzeti ételek receptjét.
Utcabál a Rulett Együttessel és tűzijáték
A kedvezőtlen időjárás miatt az utcabál az Üdülőfalu nagytermében került megtartásra, amely program után tűzijáték
következett.
06/09/2015 – vasárnap
Reggeli
Közös reggeli a Csopaki üdülőfaluban. Utána a résztvevők egyeztetik a nap programját.
Katolikus mise
A delegációk részt vettek egy különleges katolikus misén a csopaki katolikus templomban, ahol a lengyel Ziemia
Myslenicka művészeti csoport énekelt)
Közös faültetés
A Csopaki Polgármesteri Hivatal épületénél a delegációk ünnepélyes keretek között elültették a „testvérvárosi fát”,
ahol Csopak Község polgármestere és a delegációk vezetői köszöntötték a résztvevőket.
Református istentisztelet
A csopaki református templomban egy különleges istentiszteleten vettek részt a delegációk, ahol a szovátai
Intermezzo Kamarakórus énekelt.
Ebéd
A Csopaki Üdülőfaluban ebédeltek a résztvevők, ahol a delegációk megvitatták az elmúlt napok élményeit és
tapasztalatait, illetve a jövőbeli együttműködés lehetőségeit.
Szabad program – Vizes programok és Fitness Park
Délutáni szabad program keretében balatoni fürdésre került sor, illetve a vállalkozó szelleműek a csopaki Fitness
Parkot is kipróbálhatták.

Vezetői megbeszélések
A szabad programmal egy időben a delegációk vezetői hivatalos megbeszélésen vettek részét, ahol megvitatták a
testvérvárosi találkozó tapasztalatait és áttekintették a további együttműködések lehetőségeit.
Búcsú vacsora
A delegációk megvacsoráztak, majd elbúcsúztak egymástól
Indulás
A szovátai és myslenicei vendégek hazaindultak.

