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17. bis 18. September 2016
Zur Kunst- und Dorfausstellung und Herceghalom reiste der partnerschaftsvorsitzende Klaus
Stephani mit seiner Frau nach Herceghalom. Exponate für die Ausstellung von dem
Medienkünstlers Wolf Helzle, Bilder von Rita Rzepka, Drechselarbeiten von Horst Hummel
und Fotos von Klaus Stephani waren mit im Gepäck.
A Partnerkapcsolati Egyesület elnöke Klaus Stephani és felesége részt vett Herceghalomban
a Falunapon, amelynek során művészeti kiállítás is megrendezésre került. A kiállításra
magával hozta több művész (Wolf Helzle, Rita Rzepka, Horst Hummel) és a saját alkotásait,
illetve képeit.
29. bis 31. Juli 2016
Bei der diesjährigen Sportwoche waren die Fussballer aus Herceghalom zu Gast bei der
Sportwoche des WSV. Mit Unterstützung von Gemeinde und Partnerschaftsverein kamen
die Gäste gerade rechtzeitig zum Sauheldcup – dem legendären Bikerennen rund um das
bergige Sportgelände. Übernachtet haben die Gäste im CVJM Heim. Bestens bewirtet von
den Helfern des WSV ging es am Samstag in den Kletterpark als Vorbereitung zum
abendlichen „Länderspiel“ der Mehrstetter und Herceghalomer Fussballer das 6:6 endete.
Im und um das Sportheim frischten die Fussballer ihre letztjährigen Freundschaften auf und
vertieften dies bis spät in die Nacht bevor es am Sonntagmorgen für das Team um
Bürgermeister Erdösi zurück nach Herceghalom ging.
A sporthét alkalmából vendégként a herceghalomi focicsapat látogatott el Mehrstettenbe.
Az Önkormányzat és a Partnerkapcsolati Egyesület jóvoltából a vendégek éppen időben
érkeztek meg és láthatták a legendás Sauheldcup-kerépkpárversenyt, amelyet Mehrstetten
hegyes-dombos környezetében rendeznek meg. A vendégek a CVJHeim-ban szálltak meg.
Különösen jól sikerült a WSW (Téli Sport Egyesület) segítői által szervezett mászópark
látogatás, amely felkészülésként szolgált a szombat koraesti futballmérkőzésre. A
Mehrstetten-Herceghalom „válogatott mérkőzés“ döntetlennel, 6:6-os eredménnyel zárult.
A vasárnapi hazaindulást megelőzően azonban még a focisták késő éjszakába nyúlóan tovább
mélyítették az utóbbi években kialakult baráti kapcsolatokat, majd vasárnap reggel
visszaindultak Herceghalomba.
4. Juni 2016
Wieder war der Wurststand des Partnerschaftsvereins beim jährlichen Sommermarkt ein
Anziehungspunkt für eine Wurst und ein Getränk.
Az évente megrendezésre kerülő „Sommermarkt“ nyári vásáron a Partnerkapcsolati
Egyesület Virslis-standja ismét sok látogatót vonzott egy virsli és egy ital elfogyasztására.
5. März 2016
Mitwirkung beim Treffen mit den deutsch-ungarischen Partnerschaftsorganisationen in
Ehingen.
Közreműködés a német-magyar partnerkapcsolati szervezetek találkozóján Ehingenben

