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Tájékoztató a 2014. május 26-30. napja között megszervezésre került 
testvér települési találkozóról 

 
 

Előzmények:  
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség  (EACEA) által kiírt „Európa 
a polgárokért” Program 2007-2013 – Testvérvárosok polgárainak találkozói programban nyert 
Mélykút Város Önkormányzat támogatást a testvér települési találkozó lebonyolítására. 
 
Projektmenedzsmenti feladatok: 
Megbízási szerződés keretében az M27  Absolvo Consulting Kft. látja el. 
 
Időpont: 
2014. május 26-30. 
 
Helyszín: 
Balaton északi oldala, szállás Zánkán az Erzsébet Üdülőközpont és Táborban. 
 
Állandó résztvevők a találkozó mindegyik napján: 
62 fő lengyel Kamionka Wielka testvértelepülésről 
10 fő Paptamási testvértelepülésről 
Vető Zoltán és Vető Zoltánné 
Franciskovics Dorota 
Állandó kísérők: 
Bleszákné Győző Edit 
dr. Dudás Anita  
 
Nyitórendezvény: 
2014. május 26. napján hétfő este a vendégek megérkezése és üdvözlése után került sor a 
zánkai szállás egyik étteremében az ünnepélyes nyitó gálavacsora megszervezésére. A 
vacsorán a himnuszok meghallgatása után ünnepélyes köszöntőt mondott Kovács Tamás 
polgármester és a lengyel testvértelepülésünk egyik vezetője. 
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Résztvevők: 
Az állandó résztvevőkön felül 
Kovács Tamás polgármester 
Földes István képviselő 
Vargáné Dr. Egyed Ilona jegyző 
 
Heti program: 
 
2014. május 27. (kedd): 
 
A Tihanyi-apátság megtekintésével kezdődött a keddi nap, ahol audio guide segítségével 
mindenki a saját nyelvén ismerkedhetett meg az apátság történelmével. A panoráma 
megcsodálása és a sétáló utcán történő vásárlás után Balatonfüreden ebéddel folytatódott a 
nap. A helyi városnéző kisvasúttal bejártuk Balatonfüred utcáit és láthattuk nevezetességeit, 
élvezhettük a napsütést, sétálhattunk a  Tagore sétányon és megkóstolhattuk a Kossuth Lajos 
forrásvizét. Tihany és Szántód között a révvel átkeltünk és élvezhettük a Balaton hullámzását. 
A nap egy vacsorával zárult Balatonakalin. 
Résztvevők: 
Az állandó résztvevőkön felül 
Kovács Tamás polgármester 
Földes István képviselő 
Vargáné Dr. Egyed Ilona jegyző 
 
 
2014. május 28. (szerda): 
A nap első kirándulási célpontja Szigligeti-vár volt, ahol a meredek úton feljutva gyönyörű 
kilátás tárult elénk. A várban egy félórás várjátékkal elevenedett meg a lovagi vitézek íjászati 
tudománya, amelyet szórakoztató formában adtak elő. Az időjárás igen változatos volt, hol 
esett hol pedig szikrázó napsütésben volt részünk. A vár után a - Badacsonytomajban 
elfogyasztott ebéd után- a Folly-arborétumba mentünk, ahová szintén meredek úton jutottunk 
fel. Az arborétumban számos különleges fafajtával ismerkedhettünk meg. Az este 
borkóstolóval egybekötött vacsorával zárult Badacsonyörsön, ahol mind a lengyel mind a 
paptamási vendégeink énekléssel mondtak köszönetet a házigazdának és ez a jókedv a 
szállásra visszafelé vezető úton is megmaradt. 
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Résztvevők: 
Állandó résztvevők a hét során. 
 
2014. május 29. (csütörtök) 
A napot Keszthelyen töltöttük. A mólón sétálgatás után a belvárosban a Festetics-kastély 
kertjében sétálgattunk, majd megnéztünk 3 múzeumot. Ebéd után szabadprogram keretében 
mindenki vásárolgatott, nézelődött. 16 óra körül visszaindultunk Zánkára. 
 
 
Résztvevők: 
Állandó résztvevők a hét során. 
 
 
Zárórendezvény: 
2014. május 29. napján csütörtök este került sor szintén a zánkai szállás egyik étteremében az 
ünnepélyes záró gálavacsora megszervezésére. A vacsorán a himnuszok meghallgatása után a 
testvértelepülések vezetői kölcsönösen köszönetet mondtak egymásnak a közösen eltöltött 
napokért. A rendezvényen fellépett a mélykúti fúvószenekar Beregi Vendel nyugdíjas tanár úr 
vezetésével, akik nagy sikert arattak. A lengyel testvértelepülésünk nyugdíjas asszonykórusa 
helyi népviseletbe öltözve adta elő műsorát. A vacsora közös táncolással zárult. 
 
Résztvevők: 
Az állandó résztvevőkön felül 
Kovács Tamás polgármester 
Földes István képviselő 
Vargáné Dr. Egyed Ilona jegyző 
Fuszkó Attila képviselő 
Novák László képviselő 
Racsmán Richárd képviselő 
Fuszkóné Gáspár Judit pedagógus 
Gelányi János volt polgármester 
Beregi Vendel nyugdíjas tanár 
Mélykúti Fúvószenekar tagjai 
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2014. május 30. (péntek) 
 
Reggeli 9 órakor. Majd utána kötetlen megbeszélések, hazautazás este. 
 
Reméljünk mindannyian úgy érezték, hogy tartalmas és sikeresen megvalósított testvér 
települési találkozón vettek részt. 
 
 
 
 
 
Mélykút, 2014. június 18. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Kovács Tamás 
                                                                                                polgármester 
 


