
Testvér települési vakáció című projekt szakmai programja

Bakonycsernye község testvér települési kapcsolatai hosszú időre tekintenek vissza.

A vajdasági Magyarcsernye, és az erdélyi Dózsa György falu delegációi a községünk
ünnepnapjainak rendszeres résztvevői, és viszont, Bakonycsernyéről is szívesen fogad

mindkét település vendégeket.

Az iskolák közötti kapcsolattartás is folyamatos, bár utóbbi években –a szűkös anyagi
lehetőségek miatt-Magyarcsernyéről nem érkeztek gyerekek hozzánk. Erdélyben viszont

jártak iskolásaink a tavalyi évben.     

Régóta érlelődött már a gondolat Alapítványunk tagjai körében, hogy szervezzünk egy olyan
alkalmat, ahol a három falu diákjai tölthetnek együtt néhány napot, ismerkedve egymással, az

erdélyi, vajdasági, dunántúli szokásokkal, hagyományokkal. 

A pályázaton nyert pénz segítségével nagy örömünkre, a tervből valóság lett: 2014. július 31-
augusztus 7. között megvalósult a TESTVÉR TELEPÜLÉSI VAKÁCIÓ.

Az  előzetes  tervezés,  szervezés,  levelezés  már  kora  tavasszal  megkezdődött  az  iskolák
képviselői között.  A kapcsolattartásban az internet nagy segítséget nyújtott,  hiszen emailba
skypon napi kapcsolatban voltunk.

 Az  előzetes  programszervezés,  egyeztetés  már  május  hónapban  megtörtént,  majd  a
balatonszepezdi tábor előkészítése volt a következő feladat július közepétől.

Július 31-én, a késő délutáni órákban, szinte egyszerre érkeztek a vendégek autóbuszai- 15-15
tanuló, Vajdaságból 2, Erdélyből 3 felnőtt kísérővel- Bakonycsernyére, ahol a helyi iskolások,
pedagógusok, és a Polgármester úr fogadták őket a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A
köszöntés  után  közös  vacsora  következett,  ahol  a  gyerekek  és  felnőttek  jó  hangulatban
ismerkedtek egymással.

Mivel Bakonycsernyén nincs alkalmas szálláshely, ezért két szomszédos faluban, Súron és
Csetényben foglaltunk szállást a vendégeknek. (Étkezésre nem volt lehetőség, így a reggelit a
boltban vásároltuk, és magunk tálaltuk a vendégeknek, 3 alkalommal.)

A 2. napon reggel Székesfehérvárra indultunk, ahol a történelmi belváros megtekintése mellett
ellátogattunk a Hetedhét  Játék Múzeumba és a  Koronás Parkba is.  Hazafelé  útba ejtettük
Csókakő  várát,  ahol  a  történelmi  emlékek  mellett  a  csodálatos  panorámában  is
gyönyörködhettek vendégeink.

Móron ebédeltünk, majd ismerkedés következett a várossal, és egy lovas tanyán is látogatást
tettünk.



A 3. nap Bakonycsernyéé volt. Az iskolában egész délelőttöt betöltő program volt. A gyerekek
ügyességi  versenyeken,  kézműves  foglalkozásokon  vettek  részt,  ahol  falunk  civil
szervezeteinek képviselői segítették a programok lebonyolítását.

Az evangélikus templomban érdekes előadást hallhattak a falunk, templomunk történetéről.

Ebéd után kirándulás volt a halastavakhoz, a Horgászegyesület elnökének vezetésével. A nap
zárásaként  kenyérlángos  sütés  volt  a  falu  kemencénél.  Az,,Ismerjük  meg  egymás
konyháját”program első alkalmakor a vendéglátó bakonycsernyeiek készítették a vacsorát,
amin mintegy 70 ember vett részt. A késő estébe nyúló együttléten közös éneklés, gitározás
mellett barátságok szövődtek felnőttek és gyerekek között egyaránt.

A 4. napon reggeli után indult a csapat a Balatonra. Első állomás, Balatonfüred volt, ahol
városnéző kisvonaton ismerkedtünk az északi part fővárosával, majd sétahajózás következett.
Séta és ebéd után mentünk tovább Tihanyba, ahol a skanzent, és az Apátságot tekintettük meg.

Késő délután érkeztünk meg Balatonszepezdre, táborunkba. A gyerekek nagy örömmel vették
birtokba a faházakat és sátrakat. Bár mindenki fáradt volt, az esti zenés mulatságon késő estig
ropták a táncot.

A 5. napon egész napos strandolás volt a Balatonon.

 Vacsorát a vendégek készítettek, hogy megismerhessük az erdélyi és vajdasági konyhát is. A
program  nagyon  jól  sikerült,  a  vajdasági  lecsós-rizses  hús,  és  az  erdélyi  babgulyás
mindenkinek nagyon ízlett. A gyerekek szívesen segédkeztek a főzésben, mindenki kivette a
részét a munkából.

Az esti program részeként minden település bemutatkozott rövid előadás keretében.

Az  6.  napon  a  sportolásé  és  a  strandolásé  volt  a  főszerep:  délelőtt  tábori  olimpia  és
zászlókészítés, délután strandolás volt a program. 

Este  újrahasznosított  anyagokból  készített  ruhákból  divatbemutatót  rendeztünk,  felhívva  a
figyelmet a környezettudatosság fontosságára.

A tervezett tábortűz a vihar miatt elmaradt, de az ebédlőben szimbolikus tűz mellett közös
énekléssel zártuk a napot.

A 7. napon sajnos elromlott az idő, így beszorultunk a táborba. Kézműveskedés, festés volt a
program, melynek eredményeként gyönyörű közös kép készült, szimbolizálva a három község
összetartozását. Délután utolsó közös sétát tettünk Balatonszepezden, a Balaton-parton. 

Az  esti  táborzáráson  mindenki  szólt  néhány  szót,  hogyan  érezte  magát,  mi  tetszett  a
legjobban, majd átadtuk ajándékainkat: minden résztvevő emblémás pólót és kézműves hűtő
mágneseket kapott, valamint Magyarországról szóló könyveket, ajándékcsomagot küldtünk az
iskoláknak, a projekt emlékeképpen.

Az esti tábortűz mellett már sírva búcsúzkodtak egymástól a résztvevők.



A 8. napon reggeli után könnyes szemmel indult haza a delegáció.

A program összegzéseként elmondható,  hogy a célt,  amit  kitűztünk teljes  mértékben
megvalósult.  Sikerült  olyan élményhez juttatni  a  résztvevőket,  ami valószínűleg örök
emlék lesz számukra.( a visszajelzésekből ezt tapasztaltuk).

Mivel mind a határon túli, mind a tíz bakonycsernyei tanuló jutalomként vehetett részt
a programban, motiváló eszközként is megállta a helyét.

Sikerült  bemutatni  falunkat,  táborunkat,  történelmi  emlékeinket  határon  túli
barátainknak.  A  programokban  részt  vállaló  civil  szervezetekkel  az  összcivil
együttműködés szép példája is megvalósult.

Sikerült sok segítőt, támogatót bevonni a program lebonyolításába, összességében közel
100 ember vett részt.

A  legfontosabb,  pedig,  hogy  erősítettük  kapcsolatainkat,  s  gyermekeinkben
felébresztettük az  igényt  arra,  hogy gyökereinket  ne  feledjük,  ápoljuk a  közös  múlt
hagyományait, tiszteljük, becsüljük egymást.

A Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a
testvér települési  kapcsolatok élőek,  tartalmasak maradjanak,  iskolásaink,  fiataljaink
továbbvigyék, ápolják e hagyományt.

 


