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„Testvér-települési kapcsolat megerősítése Felvidéktől- Vajdaságig” címmel
megvalósult 2019. július 6-7.-én.
Csitár község Önkormányzata, már évek óta fennálló tartalmas baráti
kapcsolatot ápol a szlovákiai Kelenye, a felvidéki Stitare /Csitár/, a vajdasági Tóba
és a csehországi Police településekkel. Erre a találkozóra meghívtuk Őket, hiszen
ez a barátság és összetartozás erősíti falvainkat, magyarságtudatunkat.
A
testvér-településekről
érkezettekkel
szentmisén
vettünk
részt
templomunkban, amely két év alatt kívül-belül megújult pályázati támogatásból.
A közös ebéd elfogyasztása után lementünk a Faluházba, ahol Pénzes Géza
művésztanár fotóiból rendezett kiállítást néztük meg. A szépen berendezett
faluházban a népművészeti és használati tárgyak évről-évre növekvő sokaságára
rácsodálkoztak a látogatók, hiszen példa értékű ez az adományozó kedv lakóink
részéről. Mindig több és több használati tárgyat, szőttest ajánlanak fel az állandó
kiállítás gyarapítására.
A futballpályán felállított szabadtéri színpadon az óvodások kedves mesejátéka,
éneklése és palotás tánca után, melyet az óvónő Major Lászlóné tanított be, az
ünnepélyes megnyitó következett.
Meghívott vendégeink: Barna János a Megyei Közgyűlés alelnöke, szomszéd
falvaink és testvér-településeink polgármesterei, képviselői, Dr. Szabó Klaudia
jegyző asszony, Horváth Bertalan plébániai kormányzó köszöntése után
polgármesterünk Komjáti István szép szavakkal méltatta a képviselő testület
tagjainak 5 éves munkáját. Megköszönte segítőinek fáradhatatlan buzgalmát,
mellyel részt vesznek a falu kulturális és társadalmi ünnepeinek minél
színvonalasabb megrendezésében.
Testvér-települési találkozóval célunk az volt, hogy bemutathassuk kulturális
örökségünket, népdalainkat, táncainkat. Mindegyik település hozta népdalait,
felöltötte népviseletét, a népdalokban a magyar népzenei együvé tartozása
mutatkozott meg. A közönség is bekapcsolódott az éneklésbe.

A délutáni műsorcsokor kedves színfoltja volt Menyhárt Éva népdaléneklése
őrhalmi népviseletbe öltözve. A lovasbemutató után a felvidéki asszonykórus
következett, akik szintén felöltötték méltán híres népviselet ruhájukat. Dalaikkal
mindenütt szép sikereket érnek el. A tóbai fellépők éneke összecsengett a mi
dalainkkal. A kelenyeiek vidám szórakoztató dalokat és táncot jártak.
Fiatal táncosaink a csitári népviseletben és a hagyományőrző csoportunk éneke,
tánca nagy sikert aratott.
Elmondhatjuk, hogy a 2019-es testvér-települési találkozó megerősítette a
nemzeti összetartozást a külhoni magyarokkal. A közös munka eredményét jelzik
a minden évben egyre színvonalasabb programok. Szerencsére egyre több fiatal
vesz részt az önkormányzat és a hagyományőrző egyesület munkájában.
Köszönjük a támogatást, hiszen önerőből egyre nehezebb ezeket a találkozókat
megrendezni.
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