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Közösségi hírek

I    dén tavasszal örömmel fogadtuk Rain 
am Lech testvérvárosunk polgármesteré-
nek megkeresését és egyben meghívását, 
hogy a szeptemberben megrendezésre 
kerülő 16. Donau-Ries kiállításon ismét 
közös standon képviseljük településeinket.
A bajor tartomány egyik legnagyobb kiállí-
tását kétévente rendezik meg Donauwörth-
ben vagy Nördlingenben. A Taksonyt kép-
viselő csapat 2013-ban Donawörthben 
mutatkozott be először ahol nagy sikerünk 
volt, így idén már ismerősként, öröm-
mel üdvözöltek bennünket mind a kiállí- 
tásszervezők, mind a partnertelepülések és 
a kiállítók is. A történelmi német kisváros-
ban, Nördlingenben a kiállítás 5 napja alatt 
40 ezer négyzetméteren, 13 pavilonban, a 
380 kiállító céget mintegy 49 ezer látogató 
tekintette meg. 

Kiemelt helyen, a kiállítás főbejáratával 
épp szemben felállított magyaros hangu-
latú standunk fogadta a látogatókat, ahol 
taksonyi termékeket és kistérségünk díj-
nyertes borait kóstoltattuk vendégeinkkel, 
miközben hangulatos beszélgetések alkal-
mával mutattuk be nekik Taksony értékeit, 
hagyományait, a magyar és sváb kultúrát 
valamint Rainhoz fűződő kapcsolatunkat.

A jó hangulatról a partnertelepülések 
pavilonjának rögtönzött színpadán elő-
adott dunamenti sváb dalokkal és harmo-
nikajátékkal gondoskodtunk, mely rit-
musra nem egyszer a vendégek is táncra 
penderültek, vagy maguk is kedvet kaptak 
a zenéléshez.

A rokoni szálak révén szintén sikerült 
feleleveníteni a kapcsolatot a Rainban élő 
kitelepült családokkal, akik örömmel láto-
gattak meg bennünket a kiállításon, majd 
mi is őket otthonukban. 

Összességében elmondható, hogy ezen 
a kiállításon már visszatérő vendégként 
örömmel üdvözölnek bennünket a szerve-
zők, a helyi szervezetek, partnertelepülések 
is, és számukra a taksonyi csapat megjele-
nése mindig jó hangulatot, felejthetetlen 
élményeket jelent. 

Megtiszteltetés volt delegációnk számá-
ra is, hogy Rain város támogatásával ismé-
telten részt vehettünk ezen a rendezvényen 
ezáltal is elmélyítve, aktívan megélve Rain-

hoz fűződő testvérvárosi kapcsolatunkat.  
Megjelenésünk mind Rain számára mind 
Taksony számára egyértelműen kapcsola-
taink kiterjesztését és hírnevünk öregbíté-
sét jelentette.

Hálás köszönet a taksonyi csapat tag-
jainak, – név szerint Wágnerné Bartha 
Zsuzsanna alpolgármester asszonynak, 
Halász Jánosnak, Kátai Ferencnek, Kra-
usz Andrásnak, Kreisz Cecíliának, Gál 
Péternek és Barsi Anitának – a kiállításon 

tanúsított lelkes részvételért, kitartó mun-
káért és településünk méltó képviseletéért.
Köszönjük a kiállításon való színvonalas 
megjelenésünk érdekében támogatóink 
segítségét. 
Támogatóink: 
Anikó virágbolt, Detuti Üzletlánc Kft., 
Doril Bt., Fleur&Balloon Kft., Gál pin-
cészet Szigetcsép, Gombos József méz-
termelő, Stark&Kreisz Húsbolt Tak-
sony, Pruszlik Paprika Kkt., Varga Hús 
Kft.,Varga Orgonaépítő Kft.

Taksony és Rain am Lech ismét a Donau-Ries kiállításon
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Hans  Hafner, Rain városának alpolgármestere


