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A szılıskerti Tájháznál elfogyasztott ebéd után a helyi hagyományırzı 
gyermek és felnıtt tánccsoportok, a népdalkör és a citera együttes mőso-
rában gyönyörködhettek a szép számmal jelenlévı érdeklıdık. A kint 
elfogyasztott bográcsban fıtt finomságok után a mulatozásé és a Szı-
lısgazdák Egyesülete által kínált finom boroké volt a fıszerep, melyen a 
külföldi vendégeink is nagy kedvvel vettek részt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A vasárnapi nap programja a hivatalos része ünnepi testületi üléssel 
indult. A delegáció tagjai és az eddigi testvérkapcsolati munkában, a 
városi rendezvényeken közremőködı meghívottak a polgármester által 
prezentált képes bemutató segítségével kaptak tájékoztatást 
Létavértesrıl.  
 
Ezt követıen a delegációk a 2013. évi programok részleteit tárgyalták és 
fogadták el, mely már olvasható a város honlapján (http://letavertes.hu, 
és novemberben itt az újságban. 
 
A meghívottak az ebédet követıen a Nagylétai Görög Katolikus Egyház 
templombúcsúján tették tiszteletüket. A delegációk tagjai közül sokan 
voltak ismerısök egymásnak. Itt a vendéglátók által készített létavértesi 
ételeket kóstolták meg - így ebéd után - csak az íze miatt.  
 
Ezt követıen az önkormányzat intézményeiben tettek látogatást (Arany 
János Általános Iskolában, az Irinyi János Általános Iskola Kiállítóter-
mében, a Létavértesi Gyermeksziget Óvodában, Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátóban). A létavértesi túra a Vértesi Református Egyházközség 
Kiállítótermében és a Jurtatábor területén fejezıdött be, ahol nagytiszte-
lető Rozsnyai István úr fogadta a vendégeket. A nap a delegációk szál-
láshelyéül szolgáló Erdıspuszta Club Hotel éttermében záró vacsorával 
fejezıdött be. Az ottani megnyilvánulásukból, pohárköszöntıkbıl 
egyértelmő számunkra, hogy a vendégek nagyon sok szép élménnyel 
gazdagodva, a helyi látnivalók szépségeit és értékeit kihangsúlyozva 
úgy térnek haza, hogy a magyar vendéglátást, kultúrát, és a 
létatvértesiek vendégszeretetét hirdetik. 
 

 
 
Ezek a találkozók hiszem, hogy nem csak ezért fontosak, hanem azért 
is, hogy a többi programon résztvevı létavértesi gyerekek és felnıttek 
közelebb kerülhetnek az európai kultúrkörhöz, melyhez a fent leírottak 
alapján mi is méltán tartozunk. 

Menyhárt Károly  polgármester
 

A romániai Székelyhíddal 1992. novemberében, a belgiumi 
Ecaussinnes-el 2004. októberében, a német Grenzach-Wyhlen-nel és 
az olasz Pietrasanta-val 2008. novemberében aláírt, és a városok 
által elfogadott testvértelepülési együttmőködési okirat alapján 
minden évben más helyszínen kerül megrendezésre a testvértelepü-
lések találkozója.  
 
Az idén Létavértes volt a házigaz-
dája a rendezvénynek, melyen 
minden város képviseltette magát. 
A találkozók minden esetben kötött 
koreográfiával rendezıdnek, mely-
nek a hivatalos részén a következı 
év programjait és az azokra várt 
résztvevıi létszámot egyeztetik a 
városok. A kötelezı programok 
mellett mindenütt van lehetıség az 
adott település kultúrája, neveze-
tességei és egy kicsit az életforma, 
a helyi sajátosságok és gasztronó-
miai jellegzetességek mellett a 
helyiek megismerésére is.  
 
A vendégek a létavértesi programra szeptember 28-án érkeztek a késı 
délutáni órákban, és az elsı program a Mővelıdési Házban megrende-
zett nyári alkotótábor anyagának kiállítás megnyitója volt. A program 
elsı részében a delegációk mutatkozhattak be, majd az alkotókat ismer-
hették meg a jelenlévık. A kiállítást, a nyári tábort házigazdája, 
Szimicsku Ferenc esperes úr nyitotta meg. A kulturális programot a 
helyi hagyományos ételekbıl készült és hazai italokból álló vacsora 
koronázta meg. Az ételek Nagy Imréné Erika és Kovács Sándorné
Katika ügyességét, alaposságát, és hagyománytiszteletét dicsérték. 
 

 
Fotók: Városi Könyvtár és Mővelıdési ház

Zászlófelvonás az Árpád téren 
 

A szombati nap az Árpád téren levı Testvértelepülések Parkjában 
kezdıdött, ahol a delegációk saját országuk zászlójának felvonásával 
tudatták, hogy a találkozó ezúttal Létavértesen van.  
A szombati nap ezt követıen kapcsolódott a Szüreti nap eseményeihez. 
Nagy sikert aratott a vendégek körében a város körbekocsikázása, ahol a 
zeneszolgáltatás mellett Csormolya Népdalkör tagjai is vidámították az 
utat.  
 

Testvértelepülési találkozó  
2012. szeptember 28-30. 

 


