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Szervezetünk tagjai 12 óra előtt találkoztak a Buzsáki Faluház kistermében a Konferencia 

tervezett helyszínén. A termet berendeztük, inkább kötetlenebb beszélgetéshez megfelelően 

alakítottuk ki a termet, kör alakba helyeztük el a székeket, az előadók is a vendégek között 

foglaltak helyet. A termet feldíszítettük korábbi rendezvényükön már megmutatott kárpátaljai 

fényképkiállításunkkal. A rendezvényre 300 rétest és ásványvizet biztosítottunk a meghívott 

előadóknak és a vendégeknek. Kialakítottuk a regisztrációhoz szükséges asztalt a bejárathoz, 

ahol jelenléti ívet írattunk alá az érkezőkkel. Maga a rendezvény 10 perc csúszással 13.10 kor 

kezdődött, ahol Farkas Csaba, a Határon Túli Magyarokért Egyesület elnöke, aki egyébként 

Viskről, Kárpátaljáról érkezett, köszöntötte a rendezvényre ellátogatókat. Első előadónk, 

Udvaros Renáta, a Somogy Ifjúságáért Egyesület elnöke volt, aki Kaposmérői határon túli 

kapcsolataikról tartott előadást, mintaként szolgálva, milyen rendezvényekkel és hogyan 

tartják a kapcsolatot elsősorban horvátországi testvérvárosukkal. Külön kiemelte, mennyire 

fontos a Kaposmérőnek és a határon túli településnek is, hogy folyamatosan tartják a 

kapcsolatot és látogatják egymást. Második előadónk Kollmann Ferenc volt, aki a Cseralja 

Vadásztársaság képviselőjeként bemutatta szervezetüket és 20 perces előadásában főleg 

határon túli vadászélményeikről, külföldi kapcsolataikról tartott előadást, illetve a vadászatban 

rejlő turisztikai lehetőségeket mutatta be. A társaság számos határon túli magyar szervezettel 

tartja a kapcsolatot és sűrűn szerveznek vadászatokat határon túli magyar lakta területeken 

illetve fogadják a határon túlról érkező vendégvadászokat 3000 hektáros területükön, ahol 

vadgazdálkodást folyatnak. Harmadik előadónk maga az egyesület elnöke volt, aki bemutatta 

Kárpátalját, mesélt a helyi turisztikai lehetőségekről. Ukrajna felismerte a turisztikában rejlő 

lehetőségeket és a magyar lakta településeken is rengetek forrást fordítanak turisztikai 

fejlesztésekre. Számos országból, elsősorban Lengyelországból és Magyarországról érkeznek 



turisták, akik megtekintik a Tisza folyó forrásvidékét, Huszti várat, a környező hegyeket és 

kastélyokat. Kiemelten kezdtek foglalkozni a sí turizmussal, a környező hegyek tökéletes 

adottságokkal rendelkeznek a turizmus fellendítéséhez. Végezetül felelevenítették a tavalyi 

Viski kirándulásukat Németh Juliannáék, akik az egyesület szervezésében voltak tavaly 

Kárpátalján.  

Az egyesület tagjai és a meghívott vendégek a rendezvény után közösen átmentek a Buzsáki 

Tájházba, ahol megtekintették a helyi népművészetet és kiállítást. 
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