A európai jövő Hősei – avagy nagycenkiek a Murter szigeten
Májusban felkérést kapott községünk, hogy horvát testvértelepülésünkkel, Tisnoval
együtt egy közös, nemzetközi projektben részt vegyünk.
Heroes of the European Future – Az Európai Jövő Hősei című pályázat négy
ország (Tisno – Horvátország, San Venanzo – Olaszország, Bienvenida –
Spanyolország, Nagycenk-Magyarország) közreműködésével és összefogásával
Európai Uniós forrást / támogatást nyert.
A projekt célja az volt, hogy elősegítse a fiatalok - akik az európai jövő hősei –
társadalmi aktivitását és kihangsúlyozza szerepük fontosságát. Erősítse a
fiatalok állampolgári és demokratikus értékrendjét, segítse a fiatalokat a
társadalmi változások megteremtésében.
A találkozót a horvátországi Tisnoban tartották, június 07 és 10 között, ahol egy 19
főből álló magyar delegáció képviselte Nagycenket Tisnoban.
Tisno városka Horvátország Sibenik – Knin megyéjében Murter Szigeten található.
Lakosainak száma 3144 fő
A település félig a szárazföldön, félig a szigeten fekszik, a szárazfölddel egy
felnyitható híd választja el.
Híres zarándokhely Lady Caravaggio szentélye és temploma miatt.
Nemzetközi szerelem zenei fesztivált tartanak itt júliusban és nemzetközi
szamárhajtó versenyt augusztusban.
A csendes tengerparti település jórészt a turizmusból és a vendéglátásból él.
További projekt partnereink:
San Venanzo – Olaszország, Umbria régió
Lakosainak száma 2217 fő
Középkori váráról híres.
Bienvenida – Spanyolország, Badajoz tartomány
Lakosainak száma 2149 fő
Szűzanya és Angyalai temlpomáról híres
A sokszínű programok mellett lehetőségünk volt megismerkedni a többi ország
képviselőivel, a helyiekkel, horvát hagyományokkal, ételekkel, tengeri herkentyűkkel
és a dalmát életérzéssel.

A fiatalok feladata az volt, hogy a 4 nap alatt kitaláljanak egy olyan programot, ami a
jövőben is összeköti és további együttműködésre bírja a résztvevő településeket.
Egy örökségvédelmi - kulturális együttműködés terve született meg. Remélhetőleg
jövőre megrendezésre kerülnek a tervezett programok, koncertek, kiállítások.
A felnőtt szekció arról értekezett, hogy hogyan lehet a kistelepüléseken élő fiatalokat
az aktív társadalmi életre nevelni és a településen maradásra bírni.
A résztvevők meghallgatták mindegyik ország előadását és egymástól ötleteket
meríthetnek.
A találkozó 4 napja alatt a sziget mindhárom településén (Tisno, Jezera, Betina)
voltak programok, a szervezők figyeltek arra, hogy az előadások mellett a szigetet és
a nevezetességeket is megismerjük.
Felmentünk a 214 lépcsőfokon hogy megnézzük Lady Caravaggio szentélyét és
templomát, ami a Tisno fölé magasodó dombon helyezkedik el, fontos zarándokhely,
csodálatos panorámával a településre és az öbölre.
Kipróbálhattuk, hogy milyen SUP-ozni (állva evezni egy szörfdeszkán) a tengeren
Jezerában és kiderült, hogy nem is olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik!
Rögtönzött nyelvleckéket kaptunk olasz, spanyol és horvát nyelvből de mi is
próbáltuk a társaságot az „Egészségedre” szó helyes kiejtésére nevelni! 
A kulináris est folyamán a magyar asztal roskadozott a rengeteg étel ital alatt.
A helyiek és a résztvevők kóstolót kaptak marhapörköltből, ecetes uborkából,
zserbóból, finom magyar borból, pálinkából, és bizony nagy sikere volt a magyar
ízeknek!
A búcsúesten hagyományos horvát néptáncokat láttunk és helyi fiatal zenészek
játszottak nekünk Betinában.
Köszönjük horvát barátainknak Karlo Klarin, Miljenko Meštrov, Andrea Vlaić,
Marko Jovi, hogy egy ilyen programokban gazdag hétvégét tölthettünk el ezen a
csodálatos dalmát szigeten.
Köszönjük a lehetőséget hogy részt vehettünk!
Lukács Zsuzsanna

