
 

 

 

A «Testvérvárosok találkozója – Fejlesszük együtt Európa jövőjét » 
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 250 állampolgár részvételével, akik közül 40 Bácsalmás város 
(Magyarország), 35 Borszék város (Románia), 35 Backnang város (Németország), 35 Gizalki város 
(Lengyelország), 35 Nagymegyer város (Szlovákia), 35 Bajmok település (Szerbia), 35 Bezdán település 
(Szerbia) lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Bácsalmás (város, Magyarország) volt, 2015/08/05 és 2015/08/10 
között. 
 
Részletes leírás: 
 
Az első napon, 2015/08/05-én szeretettel fogadta a testvérvárosi delegációkat Bácsalmás város polgármester és a 
testvérvárosi találkozót szervező csapat. Miután a vendégek elfoglalták a szállásunkat, vacsora keretében 
hivatalosan is köszöntötte Bácsalmás polgármestere a delegáció tagjait, kiemelve a testvérvárosi program 
jelentőségét és az elkövetkezendő napok tartalmát.  
 
2015/08/06-án műhelymunka keretében a téma „2015, a fejlesztés európai éve” volt. A delegáció tagjai megvitatták 
az uniós fejlesztési együttműködési lehetőségeiket, új programokat dolgoztak ki gazdasági és civil területeken. A 
nap folyamán megismerték Bácsalmás helytörténeti emlékeit, emlékfal avatáson vettek részt és megtekintették a 
héten zajló nemzetközi művésztelep alkotásaiból készült kiállítást. Ünnepi vacsora keretében megerősítették a 
testvérvárosi szerződéseket, kiemelve Bajmok települést, akivel 10 éve testvérváros Bácsalmás. A nap zárásául a 
bezdáni színházi társulat előadásán vehettek részt a vendégek. 
 
2015/08/07-én műhelymunka keretében a téma „Közbiztonság fontossága és fenntartása az EU-ban” volt. A 
delegáció tagjai megvitatták az EU közbiztonság politikáját, megosztották egymással a közbiztonság fenntartásának 
jó gyakorlati módszereit és közös programokat dolgoztak ki. A nap folyamán a testvérvárosok középiskola csapatai 
egy nagyon jó hangulatú „Ki tud többet az Európai Unióról?” című vetélkedőn vettek részt. Ezután a testvérvárosok 
általános iskolai csapatai közösen készítették el az „Európa Kaleidoszkóp” elnevezésű képet, a „Szabadság és 
esélyegyenlőség Európában” című rajzpályázat alkotásaiból. A nap kulturális koncertekkel zárult. 
 
2015/08/08-án műhelymunka keretében a téma „Munkanélküliség csökkentésének lehetőségei az EU-ban” volt. A 
delegáció tagjai megvitatták az EU munkanélküliség csökkentési politikáját, megosztva egymással a jó gyakorlatok 
módszereit és közös programokat dolgoztak ki. A nap folyamán az V. „Népek-Ízek Forgataga” hagyományőrző 
napokat az Európa himnusz közös eléneklésével nyitották meg. A rendezvényen a vendégek megismerkedhettek a 
helyi és testvérvárosi nemzetiségek hagyományőrző programjaival, kézműves foglalkozásokon vehettek részt, népi 
játékokat próbálhattak ki, színvonalas kulturális koncerteket hallgathattak meg, valamint a helyi Rendőrök, Tűzoltók 
és Mentők szakemberei megdöbbentő, elgondolkodtató és szórakoztató balesetmegelőző és mentéstechnikai 
bemutatóját láthatták. A nap nemzetiségi táncházzal zárult. 
 
2015/08/09-én a téma a „Népek forgataga” volt. A nap többnyelvű szentmisével kezdődött, majd a hagyományőrző 
rendezvény kulturális programjaival folytatódott. A testvértelepülések hagyományőrző főzőversenyén 
ínycsiklandozó finomságok készültek, döntetlen eredmény született.  
 
2015/08/10-én a testvérvárosi találkozó észrevételeinek megbeszélése és következetéseinek levonása után 
elbúcsúztunk a kedves delegációktól. 
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