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Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. 

Meghívó 

 

Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr! 

 

A több mint 40 tagból álló magyarországi Önkormányzatok Mátrai Szövetsége nyer-

tes pályázatot nyújtott be az Európa a polgárokért pályázat kiírására. Tenderünk célja, 

hogy minél szélesebb körű nemzetközi együttműködést alakítsunk ki, gazdaságfej-

lesztés, közös pályázatok és civilszervezeti együttműködés területén. Ehhez kapcso-

lódóan ezúton nagy tisztelettel meghívom Önt soron következő rendezvényünkre a 

 

XXI. Nemzetközi Katona- és Bordalfesztiválra, Abasárra  

2015. május 16-17 között. 

 

A kétnapos kulturális rendezvényen több ország mintegy 100 kórusa lép fel, a 

történelmi pincesorok tövében. Nyitott pincékkel, vásári forgataggal várjuk 

vendégeinket.   

 

A rendezvénnyel párhuzamosan szombat délután kettő órától szakmai fórumot 

szervezünk a résztvevő településvezetők részére, ahol a bemutathatják települé-

süket, hagyományaikat, kulturális gyökereiket, fejlesztési elképzeléseiket. Lehe-

tőséget biztosítunk kiállítás formájában a résztvevő országok bemutatkozására. 

Az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetségének tagja, jómaga pedig az elnökségben dolgozom. Szeretnénk segíte-

ni a TÖOSZ kezdeményezését ehhez kapcsolódóan nagy tisztelettel felkérem, 

legyen szíves előadást tartani a Művészeti és Történelmi Városok és Térségek, és 

a Védett Területtel Rendelkező Városok Országos Szövetségének munkájáról, 

eredményeiről. Nagyon örülnék neki, ha előadása kapcsán elkezdődhetne part-

nereinkkel egy közös, nemzetközi szintű gondolkodás. A részvétel díjtalan a szál-

lás, étkezés és utazás költségeit a nyertes Európa a Polgárokért pályázatból plusz 1 fő 

kísérő teljes körűen biztosítjuk.  
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Program: 
 

Május 16. Szombat: 

- 09:30 Érkezés (Magyarország, 3261 Abasár Fő tér 1.) 

- 10:00 - 11:00 Ünnepélyes megnyitó, díszvendég Dr. Hende Csaba  

Magyarország Honvédelmi Minisztere 

- 11:00 Nyitott pincék látogatása, rendezvény megtekintése 

- 13.00 - 14:00 Ebéd 

- 14:00 Szakmai Fórum:  

 résztvevő települések bemutatkozása 

 Művészeti és Történelmi Városok és Térségek, és a Védett 

Területtel Rendelkező Városok Országos Szövetségének 

bemutatása 

- 16:30-17:30 Résztvevő országok kórusainak fellépése 

- 18:00 Vacsora 

- 19:00 Gála műsor 
 

Május 17. Vasárnap: 

- 09:00 reggeli a szálláshelyen 

- 10-12:30 Abasár település és a Mátra Hegy térségének látnivalói (Kisnánai vár, 

Markazi tó, Gyöngyösoroszi Bányász és ásványkiállítás, Sástó kilátó, stb.) 

- 14:00 Ebéd 

- Délutáni órákban haza indulás 
 

Mottónk: Dolgozzunk együtt, mert közösen többre jutunk! 

Rendezvényünkön nagy tisztelettel várjuk! 
 

 

Abasár, 2015. április 29. 

          

Tisztelettel: 

 

         Dr. Lénártné Benei Anikó 

Elnök 

Önkormányzatok Mátrai Szövetsége 

Mobil: 06309284397 

polgarmester@abasar.hu 


