Testvértelepülési program 2010. szeptember 24-26.
Résztvevők:
 Dvory nad Žitavou (Udvard) – Szlovákia
 Vértesszőlős - Magyarország
(a tervezetthez képest a vezetők és a szervezők más irányú
elfoglaltsága miatt nem vett részt a németországi Muhr am See és a
szlovákiai Turany testvértelepülésünk)
1. nap
Érkezés, vendégfogadás, vacsora
2010. szeptember 24-én, pénteken érkezett meg szlovákiai
testvértelepülésünk küldöttsége a helyi szlovák alapiskola
igazgatónőjének vezetésével. A vendégeket szívélyes légkörben
községünk Művelődési Házában fogadtuk. Az óvoda dolgozói
által elékészített vacsorával kínáltuk őket. A vacsora utáni
beszélgetés témái között volt múltidézés, a jelen közös
gondjairól szóló eszmecsere és az európai közös jövő taglalása.
A múltidézés abból fakad, hogy vendégeink közül sokan a II.
világháború utáni lakosságcsere következtében kerültek
határainkon túlra, még kisgyerekként vagy fiatalként. Ebből
következik, hogy élnek falunkban rokonaik, akikkel szintén lesz
alkalmuk találkozni itt tartózkodásuk során. Meséltek az itteni
éveikről, az udvardi újrakezdésről, a megpróbáltatásokról.
Azokról az évekről, mikor csak háromévente találkozhattak itt
maradt szeretteikkel, majd évente, s a későbbiekben
korlátlanul. Sok család a mai napig tartja a kapcsolatot,
néhányuknál már lazultak a rokoni szálak. A jövőt pozitívan
látták a résztvevők, elmondták, hogy az Európai Unió keretei
között reményeink szerint nem lesz helye annak, hogy
különböző nemzetiségű embereket egymás ellen tudjon hangolni
a politika, meg kell szűnjön a szlovák-magyar ellentét. Ennek jó
lehetőséget adnak az ilyen találkozók, ahol mindenki láthatja,
hogy együtt tudunk ünnepelni, beszélgetni, együtt tudunk
gondolkodni.

2. nap
A reggeli elfogyasztása után látogatást tett a csoport
községünk tájházában, ahol a létesítmény gondnoka és a
településünk
vezetői
vezették
végig
vendégeinket.
Megismerkedhettek őseink építészetével, lakberendezési és
használati tárgyaival, a mindennapok és az ünnepek
hagyományaival. A falon elhelyezett régi fotókon néhányan
nagy- vagy dédszüleiket ismerték fel.
Az ebéd a Művelődési Házban volt, ami előtt a szüreti
felvonulásra gyülekezett a falu népe. A kisbíró tréfás
versikével tett jelentést a hegybírónak és a polgármesternek
az idei termésről, majd koccintottak az új borral. Ezután sorba
állította az óvodásokat, az iskolásokat, a vendégeket, a
lovasokat és a kocsikat, s elindulhatott a menet. Hangos énekés zeneszóval jártuk be a falut, útközben néhány kínáló helyen
megpihenve, egy-egy süteményt, egy-egy pohár bort elfogadva
azoktól a lakosoktól, akik vendégül látták a sokadalmat. Utolsó
megállónk a község sportcsarnokában volt, ahol a résztvevők
nemzetiségi táncház keretében mulathattak. A szlovák dalokon
és táncokon kívül magyar és német dallamok is felcsendültek.
Kis pihenés után, 7 órakor kezdődött a szüreti bál. Itt
községünk polgármestere, a hegyközség elnöke és a vendégek
vezetője koccintással köszöntötték az új bort, majd az udvardi
asszonykórus adta elő műsorát. A vendégek jó hangulatban,
hajnalig ropták a táncot.

3. nap
A közös reggeli után vendégeink fakultatív programon vettek
részt: volt, aki itt élő rokonait kereste fel, volt, aki sétát tett a
festői szépségű kisvárosban, Tatán.
A közös ebéd után még egy kötetlen beszélgetésre kerülhetett
sor, ahol egyebek mellett a nemzetiségek helyéről és szerepéről
az Európai Unióban, valamint a két település további
együttműködéséről volt szó. Az udvardi és a helyi általános
iskola igazgatónői megállapodtak abban, hogy intézményeik még
jobb együttműködésére törekszenek a jövőben, diákcsere
programmal, közös kulturális és sportprogramokkal tesznek
azért, hogy már a gyerekekben kialakuljon az egymás iránti
tisztelet, a másik nemzet tagjainak elfogadása, a közös európai
célok megvalósítására való törekvés.
Vendégeink élményekkel gazdagon indultak haza. Biztosak
vagyunk benne, hogy az itt töltött idő, a tapasztalatcserék
hozzájárulnak községeink további jó együttműködéséhez, amely
az egyes emberek jó kapcsolatán alapszik.
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