A Bethlen Gábor Alap Zalaegerszeg MJV Önkormányzatának
„Kárpát-medencei magyar testvértelepülések találkozója Zalaegerszegen II. Rákóczi Ferenc
erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából” elnevezésű projektjét
2.000.000 Ft támogatásban részesítette
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Zalaegerszeg városa mindig is nagy hangsúlyt fektetett a határon túli magyarlakta területekkel és
testvérvárosaival való kapcsolattartásra. Mivel Magyarországot az a megtiszteltetés érte, hogy 1971
után 2021-ben újra a Vadászati Világkiállítás házigazdája lehet, így erre a jeles alkalomra készülve úgy
gondoltuk, testvérvárosaink képviselőit idén az Egerszeg Fesztivál helyett az Országos Vadpörkölt és
Bor Fesztiválra invitáljuk, melyet 2019. szeptember 6-8. között rendeztünk Zalaegerszegen. Így a
rendezvény idei témája nemcsak az utánozhatatlan zalai erdő, vadak, vadászat, vadgasztronómia, és
Göcsej tájegység, hanem II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója is
volt. II. Rákóczi Ferenc vadászat iránti szenvedélye köztudott volt, ekképpen a megemlékezés méltán
illeszkedett a fesztivál szellemiségéhez.
A színes programokkal tarkított rendezvénysorozat keretében történő megemlékezésre meghívtuk a
Kárpát-medencében található határon túli magyar területeken fekvő testvérvárosaink képviselőit,
csoportjait. A vendégek számára a hivatalos programokon túl a projekt témájába illeszkedő hadi
bemutatót, kiállítást, konferenciát és könyvbemutatót szerveztünk, amelyek révén a különböző
helyekről érkezett vendégek sokoldalú kapcsolatot alakíthattak ki egymással, amely erősítette a
magyarság összetartozásának érzését. A programokba a pályázathoz kapcsolódó testvérvárosainkon
kívül lengyel, olasz, német, és osztrák testvérvárosaink képviselőit is megszólítottuk, akik szintén
kapcsolódtak programokhoz, saját országuk nézőpontját hozzáadva az eseményekhez. Meghívott
vendégeink érkeztek tehát még Krosnoból, Goriziából, Marlból és Klagenfurtból.
A projekt ünnepségére szeptember 5-8. között került sor. Ebben az időpontban összesen 80 vendéget
fogadtunk városunkban, akik hivatalos, kulturális, gasztronómiai és szabadidős programokon vettek
részt, amelyeket Zalaegerszeg MJV Önkormányzata és intézményei (Hangversenyterem, Keresztury
VMK, Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft., Göcseji Múzeum) valamint civil szervezetek, illetve
hagyományőrző egyesületek szerveztek.
A delegációkat szeptember 5-re vártuk, mely napon ünnepélyes vacsora keretében üdvözöltük
barátainkat.
A zalaegerszegi látogatás első napján hivatalos ünnepség keretében köszöntöttük a testvérvárosok
képviselőit a város dísztermében, ahol minden már városunkba érkezett delegáció vezetője
köszöntötte az évforduló alkalmából az egybegyűlteket, miközben ünnepélyes keretek között az
adott települések zászlóinak bevonulása zajlott. A zászlókitűzési ceremóniát a zalai 47-es
hagyományőrző egyesület honvédjei bonyolították le. Az ünnepség végén közös fotózásra került sor.

Az ünnepséget állófogadás követte, majd Badacsonyi Lajos író vadászati könyvbemutatója után
kezdetét vette a Vadászati szakmai konferencia. Ezután a delegációk részt vettek a fesztivál
ünnepélyes megnyitóján. A kora esti órákban ellátogattunk az Egervári Várkastélyba, ahol egy
hangulatos köszöntő után várlátogatás közben népzenei együttesek fellépése következett. A másnapi
program fő eleme a vadétel főzés volt, melyen szép számmal részt vettek testvértelepüléseink
képviselői is. Mindeközben borverseny, borkóstoló, népzenei fellépések, néptánci előadások,
vadászkutya- felvonulás, kézműves foglalkozások, katonai bemutató csatajelenettel, hagyományőrző
lovasok, filmvetítések, kürtegyüttes fellépése, kvízjáték, trófeabemutató stb. tarkították a programot.
Szeptember 7-én a vacsora a hűvösebb időjárás miatt a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben volt,
ahol a résztvevők nagyon jó hangulatban, népi énekeket előadva mélyítették barátságukat és
emlékeztek a régmúlt eseményekre.
Innovatív elemként a fesztivál idején II. Rákóczi Ferenc egész alakos portréját mutató fényfestés
pompázott a Kossuth utca legfrekventáltabb helyen lévő épületének falán. Újító elemként a
delegáció tagjai részt vehettek egy "Időutazás a középkori zalaegerszegi várba" – virtuális valóság
bemutatón Balaicz Zoltán polgármesterrel a Városi Sportcsarnokban.
A delegációk vasárnap a fesztivál állandó eseményeit látogatták, majd hazautaztak. A delegációk itt
tartózkodásának napjai alatt a város főterén és több pontján is sikerült hatékonyan felhívni a lakosság
figyelmét a szabadságharc témájára, a testvérvárosainkra, valamint a kapcsolatokra és az abban rejlő
lehetőségekre, értékekre. Széles rétegeket tudtunk bevonni a programokra előkészítésébe és
lebonyolításába. A programok fő célja volt még, hogy a rendezvény kapcsán városunk lakosságának
minél szélesebb köre szerezzen tudomást és ismerkedjen meg a határon túli magyar településekkel
kialakított kapcsolatrendszerrel és kapjon információt azokról a területekről, amelyekre kiterjed az
együttműködés ezáltal is erősítve az együvé tartozás érzését. Remek alkalom volt erre a jótékonysági
vadétel főzés, melyen idén rekordok dőltek meg: az eddigi évekhez képest rekordszámú, 110
főzőcsapat vett részt rajta. Büszkék lehetünk, hiszen ezzel ismét megmutatkozott, hogy össze tudunk
fogni, és közösen tudunk dolgozni a jó célokért!

