Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága

B E S Z Á M O L Ó
Nemeshetés Község Önkormányzata
1000 fő alatti kistelepülések kulturális alapellátása támogatásának felhasználásról

Közösségépítő kirándulás megvalósításának támogatása a
Dunakanyarba”

Készítette:

Nemeshetés Község Önkormányzata
8928 Nemeshetés Vörösmarty u. 5.
/Fax: 92–562–052

Nemeshetés község Zala megyében, Zalaegerszegtől 15 km-re fekszik; bevezető útja
a 76-os főutat Búcsúszentlászló községgel összekötő útról ágazik le. A község
zsáktelepülés.
A faluban jelenleg 261 fő él; ebből 39 fő 18 év alatti gyermek, 73 fő 60 évnél idősebb
lakosunk van. Az aktív korú népesség 149

fő. Az elmúlt évtizedekben a

lakosságszám folyamatosan csökkent; a munkalehetőség hiánya és az intézmények
megszüntetése (általános iskola 1982-ben, az óvoda és az önálló polgármesteri hivatal
2000-ben) miatt a lakosság elvándorlása folyamatos, a község népességmegtartó ereje
egyre csökken, az elöregedés veszélyezteti falunkat.
A képviselő-testület az önálló önkormányzatiság megszületésekor célul tűzte ki az
elvándorlás csökkentését, a települési hátrányok mérséklését, az életfeltételek
javítását. Ezt a problémát részben a település értékeinek, hagyományainak
feltárásával

és

megismertetésével,

szabadidő

kulturális

célú

eltöltésének

biztosításával, a közösségi rendezvények szervezésével próbálta – próbálja
megoldani.
Hosszú évek kihagyása után a 2018. évi sikeres Fertő-tó környékére szervezett
kirándulás után idén újra falukirándulást szerveztünk. A program költségeinek
forrását

az

Emberi

Erőforrások

Minisztériuma

Kultúráért

Felelős

Államtitkárságához az 1000 fő alatti kistelepülések kulturális alapellátásának
támogatására benyújtott 400 ezer Ft összegű pályázati támogatása, valamint
Önkormányzatunk által nyújtott önerő biztosította.
Bár az időjárás sok jóval nem kecsegtetett, a 2019. május 4-ére a Dunakanyarba
szervezett kirándulásra az 52 fős csoport létszám hamar összegyűlt. A kiránduláson
a község minden korcsoportja 3 évestől a 82 évesig képviseltette magát. Az esős idő
és a korai indulás ellenére jókedvű csapat várta a kiránduló busz ékezését reggel 5
órakor Nemeshetés központjában.
Az Összefogás Nemeshetés Alapítvány tagjai - az elkészített útvonaltervet
figyelembe véve -

a kirándulás állomásaihoz

illeszkedő részletes történelmi

ismertetőt, tájékoztató anyagot ismertettek az autóbuszon.
Egy Siófoki rövid pihenő beiktatásával érkeztünk Visegrádra.
programot

egy

kellemes

hajókirándulással

kezdtük,

A visegrádi

amelynek

során

gyönyörködhettünk a Dunakanyar panorámájában. A hajóval Dömösig hajóztunk
majd vissza.

A hajózást követően felkerestük Mátyás király egykori palotáját. A XIII-XIV.
század között emelt visegrádi Királyi palota a középkori Magyar Királyság kortárs
uralkodóinak szolgált kezdetben állandó székhelyéül, majd nyári rezidenciájául,
egészen a török hódoltság pusztításáig.

Az épületben ma a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma található. A
kiállítás keretében néhány korabeli helység rekonstrukcióját is megtekinthettük, mint
az árkádos reneszánsz díszudvart, közepén a Herkules-kút másolatával, amelyből
sajnos már nem a bor csorog, mint Mátyás király nagyszabású ünnepségeinek idején.
Az eredeti kút megmaradt darabjait a Kőtárban nézhettük meg, s a szemfülesek
felfedezhették rekonstruált képét az

1000 forintos bankjegy hátoldalán is. A

díszudvarból a királyi palota kiállítótermeibe jutottunk be.

A függőkertként

kialakított teraszon a középkorban is használt fűszer- és gyógynövényekkel
ismerkedhettünk, és akár ötleteket is gyűjthettünk az otthoni fűszer- és
gyógynövénytermesztéshez. Innen a Palotakertet megcsodálhattuk,

melynek

közepén egy Zsigmond-kori csorgókút és korabeli dallamok is segítik felidézni a
középkori hangulatot.

A palota másik ismert műemlékének, a baldachinos Oroszlános kútnak a másolatát
az emeleti teraszon láthattuk. A korhűen berendezett konyha mellett a kápolnában
találjuk a híres Visegrádi Madonna néven ismert reneszánsz vörös márvány
domborművet 1480-ból. A pincében berendezett kőtárban a dísz kutak eredeti
maradványait, valamint a palota erkélyének rekonstrukcióját is láthattuk.

A Palotából utunk a Fellegvárhoz vezetett. A várteraszról

lenyűgöző látvány

részesei lehettünk: kilátás nyílt Dunakanyarra, illetve a szemben fekvő Börzsöny
hegységre . A várban a vártörténeti kiállítások találhattunk, középkori fegyverekkel,
makettal, viaszbábukkal berendezett termekkel.

A Panoptikumnak a királytalálkozó, középkori lakoma, udvari mulatság volt a fő
témája, melyek segítségével szinte visszautazhattunk az időben.

A Visegrádi programok végeztével elindultunk

hazafelé.

A kirándulásunk

Sukorón kellemes és bőséges kora esti vacsorával zárult.

S bár az idő felhős volt és az eső is szemerkélt, napunkat ez sem árnyékolta be. A
kirándulásról kellemes élményekkel gazdagodva, jókedvűen tértünk haza.
A támogatásból feledhetetlen élményt nyújtó kirándulást szerveztünk Nemeshetés
község 52 érdeklődő polgárának - községi közösségi rendezvényként. (jelenléti ív
másolata mellékelve)
Önkormányzatunk honlapján – www.nemeshetes.hu – található a kirándulásunkról,
mint támogatott programról szóló link.

Nemeshetés, 2019. július 18.
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