
 

 

A ”TESTVÉRTELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA -  EURÓPA JÖVŐJE ÉS A 
2019 EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK” 

projektet az Európai Unió finanszírozta az  
„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 
 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 283 állampolgár részvételével, akik közül 52 személy Borszékről 
(város) – Románia, 25 személy Bonyhádról – Magyarország, 16 személy Rudabányáról (város) – 
Magyarország, 24 személy Dunaföldvárról (város) – Magyarország, 25 személy Bácsalmásról (város) – 
Magyarország, 23 személy Zákányszék községből - Magyarország, 31 személy Fonyódról (város) – 
Magyarország, 22 személy Pilisvörösvárról (város) – Magyarország, 21 személy Tallósról (község) – Szlovákia, 
22 személy Hajdujárásról (város)  – Szerbia, 22 személy Svitávkáról  (város)  – Csehország lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Borszék, Románia volt, 2018.08.01  és  2018.08.06. között 
 
Részletes leírás: 
2018 augusztus 1-én a téma a résztvevők érkezése volt. A delegációkat az Önkormányzat képviselői, a 
szállásadók valamint a Kultúra- Sport és Turizmus alkalmazottai fogadták, valamint Borszék város polgármestere 
köszöntötte. 
Ezt követően elfoglalták szálláshelyeiket, majd a közös vacsorán megismerkedtek egymással az egyes 
települések képviselői és egy kerekasztal beszélgetés folyamán a rendezvény utolsó részleteit foglalták össze. 
 
2018 augusztus 2-án a téma Borszék turisztikai látványosságai megismerése valamint az Európai Uniós 
támogatási lehetőségekről volt. A meghívottak végigkóstolhatták Borszék híres ásványvizeit a különböző 
forrásokból és fürödtek az ásványvizes fürdőkben. A délután folyamán lezajlott az első Fórum, az Önkormányzat 
dísztermében az „Európai Uniós támogatási lehetőségei” témával. A résztvevők megoszthatták véleményüket és 
tapasztalataikat a témával kapcsolatosan. 
A nap táncházzal zárult, amelyen a vendégek nagy érdeklődéssel és jó kedvel vettek részt.   
 
2018 augusztus 3-án a téma közös kirándulás Borszék környékén a delegáció résztvevőivel, a Szent Ferenc 
Alapítvány gyerekeivel valamint a Nyugdíjas Klub tagjaival Hargita, Kovászna és Maros megyében, ugyanakkor 
egy Fórum is lezajlott: „Európa gyerekei” cím alatt. Részletes válaszok hangyottak el melyek azok a lépések 
amelyek által egy jobb és biztosabb megélhetést biztosíthatunk  fiataljaink számára. Az est  a XXIII. Borszéki 
Napok hivatalos megnyitójával zárult. 
 
2018 augusztus 4-én a téma a híres Borvíztöltőde látogatása, a település műemlékei, valamint a Helytörténeti 
Múzeum bemutatása volt. Ezt követően az épülő Wellnessközpontba látogattak el a meghívottak, helyi lakósok, 
turisták és minden érdeklődő. A nyílt nap keretében előadások hangzottak el egy Európai Parlamenti képviselő 
jelenlétében, ahol az Európai Unió története és konkrét eredményei, a 2019-es Európai Parlamenti választásokról 
tartottak Fórumokat. A nap folyamán népművészeti, iparművészeti vásárok, termékbemutatók zajlottak a 
testvérvárosi partnerek részvételével. A nap, vacsorával és szabadtéri koncertekkel zárult. 
 
2018 augusztus 5-én a téma reggelizéssel, szentmisével kezdődött ezt követően a főzőverseny vette kezdetét, 
ahol hagyományos ételeket készítettek a résztvevők és a testvérvárosi delegációk. Az ebéd, a főzőverseny alatt 
elkészített ételekből zajlott, ahol a vendégeknek alkalmuk nyílt megkóstolni a különböző ízvilágú ínyencségeket. 
Az étkezés után összefoglalót tartottak a múltunk – jelenünk – a fiatalok és az Európai Unió közös jövője témával. 
Az est fénypontját a hatalmas tábortűz képezte, ami alatt élőzene szólt a színpadon. 
 

2018 augusztus 6-án a téma reggeli elfogyasztása, az esemény vázlatának és az előterjesztési útmutatók 
átadása, valamint a résztvevők elbúcsúzása és hazautazása volt. 
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