BESZÁMOLÓ
Szüreti mulatság az Európa –kertben, testvérvárosi csoportok vendégül látása (2010.
október 16. szombat)
A Csiki Pihenőkertben 2010 tavaszán került kialakításra az Európa–kert, amelybe a helyi
hagyományos sváb szőlőfajták mellé a testvérvárosainkból származó szőlőtőkéket ültettük el (100 db,
Bretzfeld, Magyarkanizsa, Kisújfalu, Pula). A kert a közös antik gyökereinket (minden városban az ókorig
nyúlnak vissza a szőlőtermelés gyökerei) és uniós jövőnket szimbolizálja, különös tekintettel a most
csatlakozó államokra. Számos pályázaton indultunk közösen a testvérvárosaink civil szervezeteivel ebben a
témában, ezért örültünk, amikor ilyen szép számban jelentek meg a szőlőskert első közös szüretelésén.
A rendezvényre 200 db meghívót küldtünk ki, az összes testvérvárosi Önkormányzatnak, a
testvérvárosainkban működő civil szervezeteknek, a helyi oktatási és kulturális intézményeknek, civil
szervezeteknek, kisebbségi önkormányzatoknak, képviselőknek és a Nagykövetségeknek, valamint a határon
túli magyarok érdekeit képviselő szervezeteknek. A meghívottak jelentős része eljött és a vendégkönyv
tanúsága szerint jól is érezte magát.
A program a következő volt:
10.00-12.00 Szüretelés, szőlőtaposás és préselés, történelmi játszóház, kézműves foglalkozás.
12.00-13.00 Szüreti ételek készítése bográcsban és lepénysütés a kemencében.
Német-szlovák- szerb és horvát finomságok kóstolója.
13.00-14.00 Testvérvárosaink bemutatkozása, filmvetítés, zenehallgatás és borkóstolás.
14.00-16.00 Íjászbajnokság, kispályás foci és röplabda családi bajnokságok.
400 adag étel fogyott el, és egész nap 815 látogatót számoltunk össze. A 100 kg szőlőből préselt
must mind elfogyott, néhány üveggel tudtunk csak palackozni a testvérvárosi vendégeknek. A külföldiek (9
pulai, 8 magyarkanizsai, 4 kisújfalusi) egy része itt is aludt, ill. mindegyikőjüket meghívtuk egy éttermi
vacsorára a szüret utáni estén. Kis Róbert kisújfalusi polgármester még barackfákat is hozott az Európakertbe, amit a pulaiakkal közösen saját kezűleg ültetett el.
A programok, a vendégek szállás és étkezési költségét a Régiségbúvár Egyesület biztosította, saját és
pályázati forrásokból.
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük Wittinghoff Tamás polgármester úrnak és
családjának a programon való megjelenését. Reméljük kezdeményezésünkkel hozzájárulhattunk a
testvérvárosi kapcsolatok elmélyítéséhez és egymás kultúrájának megismeréséhez.
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