A pályázat rövid tartalmi bemutatása:
Tevel község küldöttsége 48 fővel 2019. július 4-8. közötti időben meglátogatta a
Csíkdánfalva /Erdély/ testvértelepülését. A látogatás célja együtt részt venni a 2019. július 6án megrendezett Ezer Székelyleány találkozón. Ez a szép és hagyományőrző program nagyon
szép élményt adott a résztvevőknek. Csíkdánfalva küldöttsége 2019. augusztus 22-26 között
látogatott Tevelre, 50 fő érkezett a " Teveli Galuska Fesztivál" programjaira. Mindkét
látogatás célja a testvértelepülési kapcsolatok erősítése, egymás kultúrájának és életének
megismertetése, ápolása. Többen már többször látogatták meg a településeket, de érkeztek új
résztvevők is. Ezzel bővítettük a kapcsolatokat, és újabb barátságokat alakítottunk ki. A
látogatások során a vendéglátó településeken mindenkit családoknál helyeztünk el, így
megismertük a mindennapi életünket, bemutatjuk hagyományainkat, és környékeink
nevezetességeit. Az Erdélyi látogatáskor több jeles helyszínekre látogattunk, megnézve a
gyönyörű vidéket, Gyilkos tó, Békás szoros, Nyergestető, Csíkszereda, Csíksomlyói
Kegytemplom, a Csíksomlyói nyeregben az Ezer Székelyleány találkozó, és felmentünk a
Madarasi Hargita csúcsára, ahol gyönyörű tájakban gyönyörködhettünk. Természetesen
minden látogatás része a Madéfalvi Emlékműnél történő megemlékezés, hiszen a résztvevők
többségének ősei a Madéfalvi Veszedelem idején menekült Bukovinába, ahol 5 székely falu
lakóinak
nagy
része
ma
itt
él
a
Völgység
településein.
A Csíkdánfalviak látogatásakor a vendégeket augusztus 22-én közös ebéddel fogadtuk, majd
mindenki a vendéglátó családhoz ment. Ezen a napon a vendéglátók szerveztek egyéni
programokat, bemutatva a településünket. Augusztus 23-án közösen vittük a vendégeket a
Kaposvári Virág fürdőbe, ahol gondoskodtunk a belépőkről és az étkezésről és
szórakozásukról. 23-án este közös vacsorával vártuk egy borpincében, de előtte a Székely
asszonyok is készítettek az Ő szokásaik szerinti töltött káposztát a Galuska fesztiválra. 24-én
reggel a Csíkdánfalvi fúvós zenekar 20 fővel, és 3 helyi fúvóssal közösen a települést nyitott
teherautóval körbe járva zenés ébresztővel köszöntötte a helyi lakosságot. Ezzel a Galuska
fesztivál programjai kezdetét vette. A programot de. 10 órakor ünnepi szabadtéri szentmisével
nyitottuk a település három nemzetiségi táblája előtt /Német, Székely, Felvidéki/ és a
Plébános áldását adta az egész napi programokhoz. Délben a résztvevők által készített
galuskákat zsűrizték, majd az ebéd elfogyasztása után kultúrműsorok kezdődtek. A helyi civil
szervezetek/ Németkör, Székelykör, Fiatalok Egyesületének tánccsoportja mellett nagyon
színvonalas műsorral ajándékozták meg a nézőket a Csíkdánfalvi fúvós zenekar tagjai,
mellyel nagyon nagy sikert arattak. A délután folyamán a Székelyföldről érkezett Asszonyok
saját eszközeiket elhozva igazi finom kürtöskalácsot sütöttek, és ezt mindenki
megkóstolhatta Az egész napi program után a 25-ét a családokkal töltötték, és a késő délutáni
órákban indultak vissza Erdélybe.
A projekt eredménye:
A két látogatás hozzájárult a meglevő kapcsolatok elmélyítéséhez és bővítéséhez. Mindkét
programban résztvevők saját településeiket, és az ottani szokásokkal ismertették meg a
vendégeiket. Az első programon a teveliek a gyönyörű Erdélyi tájak szépségével,
történelmével, hagyományival ismerkedtek, és egy teljes napon át a régi hagyomány, az Ezer
Székely Leány találkozó megismerésével, átélésével gazdagodtak. A résztvevők többsége
székely származású, az őseink a Madéfalvi veszedelem idején Bukovinába menekült székely
népcsoporthoz tartozik. Tehát az Őseink egykori hazájával ismerkedünk. Ennek a kapcsolat
kialakításnak ez is fontos oka volt, mert a mai Felcsík településeit a Székely származás jobban
összeköti.
A Csíkdánfalviak Teveli látogatásakor az itt élő emberek szokásaival, a Teveli

hagyományokkal, és a Völgység tájaival, boraival ismerkedtek. Nagyon népszerű számukra az
itteni termálfürdők nyújtotta lehetőség, ezt elősegítette a jó idő, így mind a felnőttek, mind a
gyermekek
nagyon
élvezték,
a
strand
nyújtotta
lehetőségeket.
Mindkét csoport látogatása nagymértékben hozzájárult a testvértelepülések jó kapcsolatának
erősítéséhez, a barátságok mélyítéséhez.

