BESZÁMOLÓ
2022. július 26-tól július 29-ig erdélyi partnerszervezetünk látogatott el hozzánk, Felső-Bácska
térségébe, amely viszontlátogatás volt a július eleji gyergyóremetei utunkra. Gyergyóremete
képviseletében a G10 Egyesület és elnöke Bakos Szabolcs, valamint Gyergyóremete
polgármestere Laczkó-Albert Elemér és az ottani Polgármesteri Hivatal munkatársai tették
tiszteletüket, összesen 10 fő.
Az első napon a Bácsalmási Helyi Akció Csoport (HACS) és a G10 Egyesület kölcsönös
bemutatkozása történt, után pedig vendégeink megtekintették a bácsalmási emlékkutat, majd a
tanösvényt járhatták be. A nap finom vacsorával zárult.
A második nap is sűrű programok várták vendégeinket. Ellátogattak a dunafalvi Kobolya
Sajtkészítőbe, majd délután a hajósi borvidéken a Khner Pincészetben látták őket vendégül. A
napot ismételten egy kellemesen elköltött vacsora zárta.
Harmadik nap először a Siskovics-kúriát tekintették meg vendégeink, majd ellátogattak a
Tájházba, továbbá a felsőszentiváni szélmalomba is. A Szélmalom Múzeumban
megtekinthették a malom gépészeti részét és a működésben lévő őrlési folyamatot is. Többen
is nagy érdeklődéssel szemlélték meg a szélmalom mechanikájának a működését.. A
tárlatvezető beszámolt a malom történetéről és a felújítási projektnek egye szakaszairól és
nehézségeiről. Végezetül egy Felsőszentivánt és vidékének kultúráját, értékeit bemutató
vetítésre került sor. A jóízű vacsorára is Felsőszentivánon került sor. Külön érdekességet nyújt
a szélmalom megtekintésének, hogy mi Gyergyóremetén egy patak mentén működő vízimalmot
néztünk meg.
A negyedik nap a megfáradt, de az érdeklődéstől felcsigázott vendégeink a bácsalmási
termelőpiac ékkövébe látogattak el, a gyümölcsfeldolgozóba és mintaboltba. A mintaboltban
megnézhették annak széleskörű kínálatát és működési hátterét is megismerhették. A
gyümölcsfeldolgozóban a vegyesgyümölcsök feldolgozását végző gépeket, gépsorokat
látogatták végig, betekintést nyerve az egyes munkafázisokba, hogy lekvárok, ivólevek,
befőttek és egyéb termékek milyen feldolgozási folyamatokon mennek keresztül, míg a polcra
kész termékké válnak. A higiéniás feltétele is kiemelten bemutatásra kerültek. Lehetőség volt a
kóstolásra is.
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A négy nap során még egy fokhagymafeldolgozóba is eljutottak. Mindenesetre eddig kiváló az
együttműködés a gyergyóremetei és felső-bácskai civil szervezetek között, de remélhetően
vállalkozói szinten is gyümölcsöző kapcsolatok jönnek létre. A vendéglátás célja volt a
kapcsolatépítés, a jógyakorlatok megtekintése, valamint kulturális és kulináris értékeink
megmutatása, valamint a leendő partnerek alaposabb megismerése.
Öröm volt számunkra, hogy erdélyi partnereink alaposabban megismerték értékeinket és
viszonozni tudtuk erdélyi látogatásunk barátságos légkörét. Szerencsére a programnapok kiváló
hangulatban zajlottak és minden résztvevő pozitív benyomásokkal utazott haza.
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