
 

 

A « Határon innen, határon túl - magyar-szlovák 
testvértelepülési találkozó» című projektet az Európai Unió 
finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 

2015.július 3-5. között Kajárpécen került megrendezésre a Testvértelepülési 
találkozó Nagyudvarnok partnertelepülés lakóinak részvételével.  

2015. július 3. péntek 

Helyszín: Kajárpéc, Győr 
Résztvevők száma: 130 fő (Nagyudvarnok: 89 fő, Kajárpéc: 41 fő) 
 
A vendégek fogadása után ismertettük a delegációval a három nap programját. 
Délelőtt folyamán  bemutatkoznak a civil szervezetek. Az ebédet követően Győr 
város nevezetességeinek megismerésével folytatódott a nap, majd szabad program 
következett. A vacsorát követően ünnepélyesen aláírásra került a Testvértelepülési 
Megállapodás. Este a  kajárpéci  sportpályán kultúrprogramok várták a résztvevőket, 
a Katapult zenekar majd az Ismerős arcok zenekar koncertjét élvezhették 
vendégeink és a hazaiak egyaránt.  

2015. július 4. szombat 

Helyszín: Pannonhalma, Kajárpéc 
Résztvevők száma: 560 fő (Nagyudvarnok: 89 fő, Kajérpéc és a környező 
települések: 471 fő) 
 
A délelőtt folyamán látogatást tettünk Pannonhalmára a Bencés Kolostorba, ahol a 
látnivalók megtekintését követően – Apátság, Arborétum - a résztvevők tájékoztatást 
kaptak az elnyert EU-s pályázatokról, illetve megtekinthették a fejlesztéseket. 
Gasztro-programok kapcsán bor- és pálinkakóstolásra is lehetőség nyílt. 
Az 1000 éves világörökségi  helyszín, amely egyértelműen jelképezi európai 
elkötelezettségünket, mindenkire mély benyomással volt. Ezután a Sokoró 
fogadóban a program és a kajárpéci Európai Uniós pályázatok ismertetése 
következett. Délután a kajárpéci sportpályán színes programok szórakoztatták a 
résztvevőket. A zenés programok mellett helyi együttesek is felléptek amelyek 
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bemutatták vendégeinknek e térség kultúráját és hagyományait. A nagyudvarnoki 
delegáció kellemes meglepetése volt, hogy eljöttek az önkéntes tűzoltóik is és 
bemutatójukkal színesítették a találkozó programját. A két település közötti kapcsolat 
erősítésének nagyon fontos eleme volt az öregfiúk labdarúgó mérkőzése. A program 
késői éjszakáig tartott és minden részt vevő nagyon jól érezte magát.  
 
2015.július 5. vasárnap 

Helyszín: Kajárpéc 
Résztvevők száma: 120 fő (Nagyudvarnok: 89 fő, Kajárpéc: 31 fő) 
 
A program résztvevői megtekintették Kajárpéc Európai Uniós forrásból megújult 
intézményeit és fejlesztéseit. Orvosi rendelő, kultúrház, kajári faluközpont, kispéci 
faluközpont, sportöltöző, lovaspálya, múzeum, iskola, temetői kápolna.  
A vendégek haza utazása előtt a találkozó értékelésére került sor, elérhetőségeket 
cseréltek a résztvevők, illetve célul tűzték ki az együttműködés folytatását, 
elmélyítését.  
 
A találkozó fontos eleme volt, hogy a három nap alatt minden korosztály igényeit 
kielégítő programok kerüljenek megrendezésre, továbbá lehetőséget adjunk a 
kötetlen beszélgetésekre, eszmecserékre. Mindezt oly módon, hogy a legtöbb 
programba belecsempésszük Európát. 
A program során sok hasznos beszélgetést folytattunk, barátságok szövődtek és 
reményeink szerint tovább folytatódik a kapcsolat.  

 

 


