Partnertalálkozó
Lamezia Terme, 2011. október 7 – 11.
2011. október 7-11. között Balassagyarmat és
testvértelepülései (a romániai Dés kivételével)
részt vett az olaszországi Lamezia Termei
találkozón. A calabriai testvérvárosunkban
programunkat egy különleges esemény is
gazdagította. Október 9.-én a településre
látogatott XVI Benedek pápa, ami nem csak a
mi delegációnknak, hanem a városnak, és a dél
olasz régiókból érkező zarándokoknak is kiemelt jelentőségű napjává vált.
A többnapos találkozón megismerkedhettünk a három településből (Nicastro,
Sambiase, Saint’Eufemia) összeépülő város közigazgatásával, térségi szerepével,
turisztikai feladataival és környék egy-két nevezetességével.
Megérkezésünk másnapján Gianni Speranza a város polgármestere fogadta
delegációnkat. Bemutatta a városházát, majd beszélt a települése
önkormányzatáról és a politikai képviselőtestület összetételéről. A városháza
dísztermében zajló ismerkedésen szó esett Lamezia Terme közigazgatásáról,
gazdasági helyzetéről, kulturális életéről, a térségben betöltött szerepéről,
turisztikai lehetőségekről.
Külön kiemelte a vasárnapi pápai látogatást, és hogy milyen jelentős hatása van
ennek a dél olasz régiókra.
A tájékoztató után polgármester válaszolt a delegáció kérdéseire.
A találkozó után a város történelmi részét
Nicastro-t tekintettük meg, majd csapatunk a
Lamezia Terme-től nem messze fekvő tengerparti
Tropea-ba látogatott. A település Unesco által
védett és Európa hírű turisztikai hely. Itt
megismerkedhetünk a városka történelmével,
nevezetességeivel.
Az esti vacsoránál vendégünk volt Pippo
Capellupo Catanzaro provincia sport és idegenforgalmi tanácsosa képviselő, aki
a térség turisztikai lehetőségeiről tartott tájékoztatót.

Találkozónk harmadik napján, vasárnap délelőtt résztvettünk XVI Benedek pápa
eucharisztikus miséjén. A több százezer fővel lezajlott találkozó nagy hatással
volt a megjelentekre köztük delegációnkra is.
Délutáni uticélunk Martirano városa, a Medici
család
ősi
székhelyének
és
egyik
templomának megtekintése volt. Amelynek
érdekessége, hogy a templom freskóit a
balassagyarmati Lencsés Zsolt festőművész
készítette. Martirano után Lamezia Terme
belvárosában sétáltunk és megtekintettük a
város színházi épületét, melynek homlokzatát
Csemniczky Zoltán, szintén balassagyarmati
szobrászművész alkotásai díszíti.
A program utolsó napján a város mellett most épülő üdülőfalut tekintettük meg,
ahol bemutatták projekt felépítését és a már készen lévő épületeket. Délután a
delegáció hazautazott.
Lamezia Terme-i látogatás programja:
2011. október 7. péntek
A testvér-települési delegációk érkezése, a szálláshelyek elfoglalása
2011. október 8. szombat
A delegáció látogatása Lamezia Terme-i városházán.
Gianni Speranza polgármester előadása
Nicastro városrész megtekintése
Tropea település megtekintése
Vacsora és találkozó Pippo Capellupo Catanzaro provincia sport és
idegenforgalmi tanácsosával, képviselőjével.
2011. október 9. vasárnap:
XVI Benedek pápa látogatásán való részvétel.
Martirano megtekintése.
2011. október 10. hétfő:
Üdülőfalu projekt megtekintése.
Délután hazautazás.

