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Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi eseményeiről
Mezőkölpény
Imreh Jenő lelkipásztor révén a kapcsolatunk Mezőkölpénnyel az elmúlt években nagyon
aktívvá vált.
Az elmúlt év kiemelkedő eseménye a március 12. napján, mintegy száz fő részvételével
megtartott állampolgársági eskütétel volt. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Dr. Mátrai
Márta az Országgyűlés háznagya is.
A Százszorszép Táncegyüttes fiataljai 2017. nyarán egyhetes tánctábort szerveztek
Mezőkölpényben, melynek keretében tiszteletes úr lelki foglalkozásokat is tartott a
fiataloknak.
Barátaink az ősz folyamán egy svájci útjuk során rövid kitérőt tettek nálunk.
Továbbá támogatási szerződést kötöttünk a Nyilas Misi Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan,
melynek révén 150 ezer forint/fő/év anyagi támogatást biztosítottunk négy fő rászoruló, jól
tanuló fiatal mezőkölpényinek. A támogatás felhasználásáról a támogatott beszámolási
kötelezettséggel tartozik.
Az év folyamán sikerült egy nagyteljesítményű nyomtatót is eljuttatunk az ottani iskolába,
valamint Varga Ferenc képviselő úr közreműködése és segítsége révén a VADEX Zrt
támogatásával mintegy 500 folyóméter vadhálót is adományozhattunk a kölpényieknek. A
kerítéshez szükséges oszlopokat Erdélyi Gábor úr biztosította. Ezúton is köszönjük a
segítségüket és támogatásukat.
Saint-Avertin
Alain Guillemin polgármester úr és felesége, valamint Brigitte Guille a nemzetközi
kapcsolatokért felelős képviselő asszony és férje a 2017. szeptemberében megrendezett
Magyar Népdal Napjára látogattak el. Francia vendégeinknek igyekeztünk olyan programot
összeállítani, hogy a néhány nap alatt minél több mindent megmutathassunk városunkból és
Magyarországból, hiszen polgármester úr első alkalommal, képviselő asszony pedig
másodszorra járt hazánkban.
Baienfurt
Az év kiemelkedő eseménye volt a két város viszonylatában a 2017. március 19. napján
Baienfurtban megrendezett jótékonysági fúvószenei koncert, melyet Kurt Frankenhauser
barátunk szervezett. Ezért külön köszönet illeti őt. A rendezvényen befolyt jelentős összeget
a Martonvásári Művészeti Iskolának és a Martonvásári Fúvószenei Egyesületnek ajánlották
fel. A rendezvényen Martonvásárt Nemes József, a Művészeti Iskola igazgatója képviselte.
A Marktplatzfest eseményein (2017. július 15-17.) egy kisebb delegáció, valamint a
Százszorszép Táncegyüttes képviselte önkormányzatunkat. A baienfurti rendezvény tavaly
ünnepelte 30 éves jubileumát, így kérték, hogy táncegyüttesünk is lépjen fel. A felkérés
jelképes értékű volt, hiszen a Százszorszép Táncegyüttes harminc évvel ezelőtt lépett fel
először városukban. Az együttes a három fellépésével hatalmas sikert aratott a baienfurtiak
körében.
A Magyar Népdal Napjára egy tíz fős delegáció érkezett Martonvásárra. Külön öröm volt,
hogy a korábbi polgármester Robert Wiedemann is el tudott jönni.

