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BESZÁMOLÓ 

2022. július 6. és július 10. között egyesületünk erdélyi látogatást tett a 

kapcsolatépítés jegyében. Ennek során több felső-bácskai civil szervezet utazott 

velünk, akik jövőbeni partnerekkel ismerkedhettek össze. 

2022. július 6-án éjszaka érkeztünk meg Borszékre, Bácsalmás testvérvárosába, 

ahol a Rózsa Panzióban meleg vacsorával vártak bennünket. Másnap, július 7-én, 

a reggelit követően túrázni indultunk a Tündérkertbe. Vezetőnk röviden ismertette 

a borszéki gyógyvizek, az ebből eredő turizmus és a város történetét. Egy 

szökőkút előtt megálltunk, szemben vele a testvértelepülések fala volt, amelynél 

elkészült egy gyors fotó is. Innen a forráskutak mentén (hosszabban megálltunk a 

Kossuth-forrásnál) jutottunk a Tündérkertbe, amely egy arborétumra emlékeztető 

park, megspékelve forrásokkal és néhány gyógyvizes apró medencével.  

Az ösvény végén a Medve-barlanghoz érkeztünk, amely egy hegyek közti 

szurdokban végződött. A kissé csúszós sziklákon lépdelve bementünk a barlangba 

is, amely óriási élmény volt. visszafelé elhaladtunk egy gyógymedence (kerek kis 

gödör fával kibélelve) mellett, ahol egy család tagjai lábaikat lógatták bele. 

Megismerkedtünk a gyógyvíz részletes élettani hatásaival is. Vezetőnk a 

szemközti hegygerincre mutatta, hogy ott volt egykor az ún. napferedő, amelyet 

mára újból kialakítottak. Visszatértünk a szállásunkra. Egyik társunknak Farkas 

Aladár helytörténész megmutatta Borszéket: a székelykaput, a promenádot, a 

Remény Szállót, a zsinagógát, a római katolikus templomot, a fürdőépület 

mementóját és a helytörténet kiállítást. Társunk ezt követően átnyújtotta a 

helytörténésznek Bácsalmás város ajándékát, a bácsalmási gyümölcsfeldolgozó 

termékeit. 

A délután folyamán a hegyoldalban lévő bobpályát is többször kipróbáltuk, amely 

a síszezont követően nyári attrakciónak számít a turisták számára, de igen kiváló 
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kikapcsolódást nyújt gyönyörű panorámájával hegnek fel és le is. Késő délután a 

promenád végén lévő vendéglőben fogyasztottuk el vacsoránkat, a sültes tálakon 

íncsiklandozó ételek fogadtak minket. Minden falat maga a felüdülés volt a 

fárasztó nap végén. 

Július 8-án délelőtt indultunk és érkeztünk meg Gyergyóremetére, a G10 nevű 

civil szervezet és a polgármester vendégeként. A Polgármesteri Hivatal 

bejáratánál a G10 Egyesület elnöke Bakos Szabolcs üdvözölt minket. Egyikünk 

kérdésére kiderült, hogy a szemközti, egyházi műemlékre emlékeztető ingatlan, 

valaha örmény ház volt. Az emeleten Laczkó-Albert Elemér fogadott bennünket 

néhány munkatársával. Beinvitált minket a hivatal dísztermébe, ahol bemutattuk 

egyesületeinket. Röviden ismertettük a július végi felső-bácskai (bácsalmási 

célállomás) látogatásuk programelemeit, majd választ adtunk a felmerülő 

kérdésekre is.  

Tóparti szállásunk elfoglalását követően Bakos Szabolcs lett a helyi kalauzunk. 

Ditróban megtekintettük az Erdő Háza nevű kiállító helyet, amelynek vezetője  

ismertette annak projektét és fenntartásának módozatát. Külön érdekes volt az 

erdei állatok és madarak életét, hangjait interaktívan használható digitális 

platform. kitűnően használható az öko-szemléletű oktatás terén. Ezután a 

neogótikus ditrói rómaikatolikus templomot néztük meg. A kora délutáni órákat 

a Polgármesteri hivatalban töltöttük, ahol mindkét fél bővebben bemutatkozott, 

ismertették főbb projektjeiket, pl. a Leader pályázatokat és azok mechanizmusát. 

Bemutattuk EFOP-1.3.5-ös pályázatainkat is. Késő délután még ellátogattunk egy 

működő vízimalomhoz, amelyben mosnak és lenvásznat is szőnek, és egy 

közkúthoz, amelyből folytonosan forrásvíz áramlik. Este a polgármester által 

rendezett vacsorára voltunk hivatalosak, más szervezetekkel egyetemben. 

Július 9-én kilátogattunk a gyergyóremetei Falunapra, amelyen a délelőtt 

folyamán paintball szolgáltatást nyújtottunk gyermekek, fiatalok részére. 
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Megtekintettünk egy hagyományos székelyföldi igáslovak számára megrendezett 

farönkhúzó versenyt, amely időmérő futamokból állt és a leggyorsabb lett a 

nyertes. Egy versenyző elmondta, hogy az állat megütése automatikus kizárással 

jár, amely már a modern állatvédelem elterjedését  mutatja tőlünk keletre is. 

Késő délután gyönyörű helyekre tettünk kirándulást. Először a Békás szoros 

égnek meredő szilafalai között túráztunk, ahol megtapasztaltuk a természet 

hatalmas mivoltát és az ember kicsinységét. Utána a Gyilkos tó partján tettünk 

egy felüdítően kellemes sétát. 

Elérkezett az utolsó nap, július 10., amikor érzékeny búcsút vettünk 

Székelyföldtől és a bennünket tiszta szívből vendégül látó házigazdánktól, 

valamint a mindenben segítőkész Bakos Szabolcstól. Csodás élményekkel 

gazdagodva értünk haza késő délután. 

Programunk „Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával” 
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