
 
 

 

Beszámoló a 2022. augusztus 19-21. között megrendezett Testvértelepülési Találkozóról 

Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2021/1-000028 

 

A Testvértelepülési Találkozó létrejött a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvértelepülési 

programok és együttműködések (2021.)” című pályázat segítségével a „Sávolyok partnerség erősítő 

találkozója” támogatási cél megvalósítása érdekében pályázat támogatásával. 

Nagyon vártuk a vendégeinket, akik Somoskőújfaluból, a szlovákiai Füleksávolyból érkeztek. Sajnos 

az utolsó pillanatban a lengyelországi Spytkowice község képviselői lemondták az utat. 

Augusztus 19-én, pénteken gyűltünk össze a szálláson, a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és 

Szakiskola kollégiumában, hogy fogadtuk a delegációkat. Nagy-nagy öröm volt az ismerős arcokat újra 

meglátni, és megölelni a számunkra kedves embereket. 

Vacsora előtt a vendégek megnézték a szakiskola vadászati gyűjteményét, ami mindenkinek nagyon 

tatszett. Az elfogyasztott finom vacsora után megbeszélték, hogyan lehetne az együttműködést, a 

találkozásokat a lakosság nagyobb létszámú bevonásával is megvalósítani. Ezután ismerkedés, 

beszélgetés, közös éneklés következett, amely nagyon jó hangulatban, sok-sok nevetés kíséretében 

zajlott. 

20-án, szombaton reggel kirándulást szerveztünk a Kis-Balaton Látogatóközpontba, amely nagy élmény 

volt minden résztvevőnek.  

A kirándulás után a Templomnál gyülekeztünk, közösen koszorúztuk meg az I. és II. világháborúban 

elhunyt sávolyi hősök emlékhelyét. Utána az Agroturisztikai Központ udvarán gyűltünk össze. Ünnepi 

szentmisével, megemlékezéssel augusztus 20-ra és kenyérszenteléssel folytatódott a program. Mivel a 

gasztronómia is nagyon fontos része egy nép kultúrájának, még a délelőtt folyamán elkezdődtek a főzés 

előkészületei. A helyi önkéntesek déldunántúli pörkölteket (dámvad, marha és sertés) főztek több 

bográcsban, míg a füleksávolyi vendégeink haluskát főztek nekünk, juhtúrós tejföllel és szalonnával. Ez 

egy tipikus felvidéki étel, ami az ottani értelmezés szerint nem azonos a sztrapacskával. Az ételek 

kóstolása, elfogyasztása után, kulturális programoknak következtek. Megismertettük vendégeinket az 

autentikus magyar népzenével és néptánccal. Ebben a környékbeli Baglas Néptáncegyesület volt 

segítségünkre. Ezt követően a felhőtlen kikapcsolódásé, a szórakozásé volt a főszerep. Mindezek mellett 

természetesen beszélgettünk, beszélgettünk és beszélgettünk. EGYÜTT VOLTUNK!  

21-e, a vasárnap, sajnos kicsit szomorkásan kezdődött, mert eljött a találkozó utolsó napja. Reggeli után, 

megbeszéltük a találkozó tanulságait, delegációvezetők aláírták a találkozóról tanúskodó emléklapot. 

Minden vendég úticsomagot kapott és együtt elutaztunk hévízi Tófürdőbe, hogy még egy délelőttöt 

tudjuk közösen eltölteni. Mindenkinek nagyon jól esett a melegvízben a lazulás, a fürdőzés. Az ebéd 

elfogyasztása után abban a reményben vettünk búcsút egymástól, hogy mihamarabb tudunk majd 

találkozni! 


