Együttműködés fejlesztése a kárpátaljai Szőlősgyula önkormányzatával, intézményeivel,
lakosságával
Projektünk háttere a 2015-ben megkötött testvér-települési szerződés. Az elmúlt két évben (2016 és
2017 nyarán) a BGA Alapkezelő Zrt. támogatásával sikeresen táboroztatást szerveztünk meg és
bonyolítottunk le a szőlősgyulai és herceghalmi gyermekek számára. Célunk Magyarország határain
kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai
ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének
támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.
A TTP-KP-1-2018/1-000087 azonosító számú projekt keretében 2018. július 15-i kezdettel,
táborozással egybekötött, gazdag ifjúsági programokat szerveztünk Bogácson a Bükkalján,
Herceghalmon és Budapesten. A projekt hosszú távú célja, a jó és sokoldalú kapcsolat ápolása,
fejlesztése a két település között; a határon túli magyarok nemzeti azonosságtudatának megerősítése
illetve szülőföldjükön való boldogulás segítése a testvérvárosi együttműködések kapcsán.
A tábor július 15-23. között tartott. Helyszíne a bogácsi Angyalok Háza Vendégház és Herceghalom
volt.
1. nap: herceghalmi és szőlősgyulai táborozó csoport találkozása Tiszabecs határállomáson. A 40
gyermek és 4 pedagógus Tiszabecsről Bogácsra utazott, hogy elfoglalják a szállást. A nap hátra lévő
része a helyi tájjal, kultúrtörténeti értékekkel való ismerkedéssel telt.
2. nap: Reggeli után kézműves foglalkozás zajlott a tábor területén. A gyerekek a matyónépművészettel, gyöngyfűzéssel ismerkedtek meg. A délután Szafari programmal telt a Bükkben. Este
zsetongyűjtő játékos estet tartottunk.
3. nap: Reggeli után egész napos kirándulás volt Mezőkövesdre. Hideg ebédet kértünk.
Este zsetongyűjtő játékos est a napi élményekkel kapcsolatban.
4. nap: Reggeli után kis csoportokban kézműves foglalkozás és népi hangszerekkel való ismerkedés
zajlott. Mezőkövesdi élmények megrajzolása. Délután fürdőzés. Este zsetongyűjtő játékos est.
5. nap: Reggeli után kirándultunk Egerbe, megtekintettük a Gárdonyi házat, és tárlatvezetéssel az Egri
Várat is megnéztük, délután fürdőzés. Egész napos program, hideg ebédet kértünk. Vacsora után KI
MIT TUD vetélkedő, zsetonvásár és táborozás.
6. nap: Szilvásváradra kirándultunk, a Szalajka völgy érintésével, kisvasúttal utaztunk, délután
Herceghalomba utaztunk, továbbiakban a tábor Herceghalmon, családoknál folytatódott. A hátralévő
napokon is szervezett programok várták a gyerekeket.
7. nap: Kirándulás Budapestre: Gellérthegy, Citadella, Sziklatemplom és a Természet-tudományi
múzeum megtekintése.
8. nap: Családi programok, 17:00 órától búcsúest vacsorával.
9. nap: Hazautaztak a szőlősgyulai vendégeink.
A tábor 9 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.
Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását!

