Testvérvárosi kapcsolat erősítése a kárpátaljai Szőlősgyula településsel
Hosszú előkészületek után 2015. november 29-én testvér települési szerződést kötött Herceghalom
Község Önkormányzata az igen súlyos politikai és gazdasági körülmények között élő kárpátaljai
Szőlősgyula településsel. Célunk, az ott élők magyarságtudatának megőrzése, illetve a szülőföldjükön
való boldogulásuk elősegítése.
A TTP-KP-1-2017/1-000047 azonosító számú projekt keretében 21 fő szőlősgyulai és 24 fő herceghalmi
gyermek és 4 pedagógus részvételével, kirándulással és táborozással egybekötött kulturális programot
alakítottunk ki. Kárpátaljai vendégeinket herceghalmi családok fogadták be és igen nagy szeretettel
látták őket vendégül. Az elnyert 1 millió forint támogatás összegével, és az önkormányzatunk által
biztosított 1,5 millió forint támogatás segítségével egy igen gazdag kulturális és abádszalóki
táborozással egybekötött programmal felejthetetlen élményben részesítettük gyermekeinket.
A tábor 2017. június 23-július 2-ig tartott. Helyszíne a Tisza-tó melletti Abádszalók Vitorlás Vendégház
és Herceghalom volt.
Tételes programismertetés naponként:
1. nap Poroszlón az Ökocentrum meglátogatása. Ismerkedés a Tisza-tó élővilágával idegenvezető
segítségével. Hajókázás a tavon.
2. nap Egész napos fürdőzés a tóban. A táborhelyen lehetőség volt medencés fürdésre is, amelyet
minden nap igénybe vettünk.
3. nap Kirándulás Tiszafüredre az élményparkba.
4. nap Kirándulás Kiskörére. Ismerkedés a vízi erőmű működésével, a vízlépcső hasznosságával
idegenvezető közreműködésével.
5. nap A tábor területén kézműves foglalkozások. Délelőtt betekintés a kézműves csokoládé készítés
rejtelmeibe, délután ismerekedés a népi gyermekjátékokkal, azok kipróbálása.
6. nap Útban hazafelé ellátogattunk Debrecenbe, ahol a Református Kollégium történetével
ismerkedtünk meg idegenvezető segítségével. A Református Nagytemplom is nagy élményt nyújtott a
tanulóknak. A nap fénypontja hortobágyi őshonos állatvilág megtekintése, ahova lovaskocsi
segítségével jutottunk el. Hazaindulásunk előtt gasztronómiai élményben is részünk volt, helyben
készített slambuccal enyhítettük éhünket.
Továbbiakban a tábor Herceghalmon, a családoknál folytatódott. A hátralévő napokon is szervezett
programok várták a gyerekeket.
7. nap Kirándulás Budapestre. Ismerkedés a főváros nevezetességeivel: Parlament, Hősök tere,
Mezőgazdasági Múzeum.
8. nap Szomszédolás Zsámbékon. A nevezetességek megtekintése: Romtemplom, Lámpamúzeum
9. nap Július 1-én Sportnap volt Herceghalmon ahol a szőlősgyulai és a németországi Mehrstetten
testvértelepülés fiataljai közös programon vettek részt. Késő délután a családokkal együtt, búcsúest
közös vacsorával, és ajándékok átadásával fejeződött be a 10 napos igen gazdag program.
10. nap Hazautazás Szőlősgyulára
A tábor 10 napjáról minden résztvevő gyermek elégedetten nyilatkozott. A szőlősgyulai és herceghalmi
gyermekek és azok családjai igen mély barátságot kötöttek, a kárpátaljai gyerekek ajándékokkal és
fantasztikus emlékekkel tarsolyukban, könnyek között vettek egymástól búcsút a mielőbbi viszontlátás
reményében. Megható látvány volt.
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