„Testvértelepülések Találkozója Zalakaroson a Kultúra és a Turizmus Jegyében”
(549112-EFC-1-2013-3-HU-EFC-CM)

Az önkormányzat részt vett egy Európai Uniós finanszírozású projektben, amely lehetővé
tette, hogy partnertelepüléseinket vendégül láthassuk. A találkozó négy napon át (2014. 06.
12-15) több száz embernek nyújtott kikapcsolódási lehetőséget, akik közül 33 fő Olesno
település (Lengyelország), 47 fő Nedelišće település (Horvátország), 50 fő Puchheim
település (Németország) lakosai voltak.

2014/06/12-én (csütörtök) az érkező csoportokat és a delegáció tagjainak az iskolában
történő fogadása, étkeztetése, szálláshelyre szállítása után 19:00-tól a Kertmoziban
Zalakaros
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a

testvértelepülések találkozóját. A köszöntő után az osztrák partnertelepülés diákjainak nagy
sikerű krimi- és musical előadását nézhettük meg közösen. Az előadás után a résztvevőket a
Gyógyfürdő térre invitáltuk, ahol kötetlen ismerkedés alatt a 2014-es VB nyitómeccsét
nézhették óriáskivetítőn.

2014/06/13-án (péntek) délelőtt a külföldi csoportokat körbevezettük a zalakarosi
fürdőkomplexumon, és bemutattuk nekik a város legfőbb turisztikai vonzerejét szolgáltató
intézmény szolgáltatásait, attrakcióit. Mindezek után a fürdő fogadóépületében a delegációk
rövid bemutatkozását turisztikai és gasztronómiai fórum követte, melyen a német és a
lengyel partnertelepülések országainak képviselői átadták egymásnak és a többi
résztvevőnek a saját tapasztalataikat az országuk és településük gasztronómiájáról. A
programon kóstolókat tartalmazó ajándékcsomagok átadására is sor került. A fórum után
közösen megebédeltünk az új strandi gasztronómiai egységek egyikében. A délutáni
szabadprogramot követően mind a külföldi, mind pedig a helyi művészeti csoportok
előkészültek a Gyógyfürdő téri rendezvénytéren tartandó esti folklórműsorhoz, mely késő
délután kezdődött. A testvérvárosok művészeti csoportjainak előadásai hatalmas sikert
arattak a nézőközönség körében. Az este folyamán a csoportok és az érdeklődő turisták a
különböző nemzetek gasztronómiai különlegességeit fogyaszthatták: mindenki ehetett bajor
kolbászkákat káposztával, magyaros pincepörköltet vagy horvát sonkát paprikás túróval. Az
estét jó hangulatú bál zárta, ahol mindenki közösen táncolt és énekelt.

2014/06/14-én (szombat) délelőtt a művészeti csoportok egy közös kiránduláson vettek
részt, melynek keretében megismerkedhettek Zalakaros környékének olyan turisztikai
látványosságaival, mint a kápolnapusztai bivalyrezervátum, a Kis-Balaton, a zalavári
történelmi emlékpark és a Makovecz-ház. A kirándulást a Cézár Pincészetben tett látogatás
zárta borkóstolóval. Az ebédet követően ismételten tartottunk egy turisztikai és
gasztronómiai fórumot, melyen a horvát és az osztrák csoportok képviselői tartottak
előadást a többi nemzetnek. A délutáni kikapcsolódást és fürdést követően a
partnertelepülések delegációi részt vettek a Gyógyfürdő téren rendezett Zala megyei
borverseny díjátadóján. Az estét ismételten fergeteges folklórműsorok zárták. A Gyógyfürdő
tér a folklórműsorok mellett a gasztronómiai bemutatóknak és vásároknak adott helyet.

A programsorozatot 2014/06/15-én (vasárnap) a külföldi vendégek búcsúztatása zárta a
Kertmoziban. A partnertelepülések művészeti csoportjainak vezetői emléklapot vehettek át,
majd az európai szellemiség jegyében sor került a következő évekre szóló együttműködési
szándéknyilatkozatok aláírására, melyben kijelentették, hogy a jövőben is aktívan részt
vesznek egy demokratikus, a világra nyitott, kulturális sokszínűségében egységes Európa
alakításában. Az ajándékok átadása után a csoportok kölcsönösen meginvitálták egymást a
soron következő rendezvényeikre annak érdekében, hogy a személyes és intézményi szintű
partnerkapcsolatokat a továbbiakban is ápolják, valamint még jobban elmélyítsék.

