
A „Testvérvárosi találkozó az euroszkepticizmus megvitatására a közös
Európa jövőjének érdekében” című, 582733-CITIZ-1-2016-2-RO-CITIZ-TT

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

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel:  a projekt lehetővé tette a találkozót 1000 állampolgár részvételével, akik közül 710-en Parajd/Praid
(Románia), 20-an Oleśnica (Lengyelország), 50-en Szegvár (Magyarország), 50-en Visegrád (Magyarország),
50-en Emöd (Magyarország),  40-en Kalonda (Szlovákia),  50-en Kopács/Kopačevo (Horvátország)  és 50-en
Bácska Topolya/ Bačka Topola (Szerbia) lakosai.

Helyszín/Dátumok:  a  találkozó  helyszíne  Parajd/Praid,  Románia volt,  2017.  szeptember  22. és  2017.
szeptember 25. között

Részletes leírás:
2017. szeptember 22-én, pénteken a téma a testvérvárosi önkormányzatok és civil szervezetek bemutatkozása 
volt, valamint a XXII. Nemzetközi Töltöttkáposzta Fesztivál keretein belül a „Gyermekek napja” – Mini 
Töltöttkáposzta Fesztivál. A Mini Fesztivál egyik kísérő rendezvényekként a Parajdi Községi Könyvtárban 
felállított Európa Pont/Gyereksarok információs standot látogathatták a résztvevők, amelyet az EU-ra vonatkozó 
célzott és könnyen elérhető információ hozzáférhetőségének érdekében hoztak létre. A stand a Hargita Megyei 
Europe Direct Információs Központ és a budapesti Európa Pont támogatásával valósult meg. Ugyanakkor, olyan 
kísérő kulturális és sport rendezvények álltak a résztvevők rendelkezésére, mint például a V. Sóvidéki 
tömegfutás; Fiatalok Futball bajnoksága – Sóhát Tini Kupa IV (a Parajdi tornateremben); Kozsik József 
gyerekműsora és a PUFI – Interaktív gyerekműsor; néptánc és népi gyermekjátékok, vetélkedők és ügyességi 
játékok; táncműhely; utcazene; legendárium vetítése LED falra; koncertek (Kék nefelejcs nota csoport - 
Marosvásárhely, gyerekkoncert, Nineka/Leya D – RO). A szakmai rendezvények közül ki kell emelni az a 
Vitafórumot amelyen a testvérvárosi delegáltak az euroszkepticizmussal és Európa jövőjével kapcsolatos 
kérdéseket vitatták meg.

2017. szeptember 23-án, szombaton folytatódott a testvérvárosi találkozó és a XXII. Nemzetközi 
Töltöttkáposzta Fesztivál - „A főzés örömei a tündérvilágban” elnevezésű gasztrokulturális rendezvény, amely a 
testvérvárosi találkozó résztvevőinek a Sóbányától a központi parkig tartó ünnepélyes felvonulássával kezdődött. 
Ünnepélyes keretek között Bokor Sándor polgármester üdvözölte a részvevőket és megnyitotta a rendezvényt. 
Ismételten rengeteg kísérő kulturális és sport rendezvény állt a látogatók rendelkezésére: koncertek (Szőcs 
Renáta – A Star Academy győztese; 3 Sud Est – RO; Zanzibár – HU; Live Dj Show), néptáncbemutatók, folklór 
műsorok (helyi és testvértelepülésekről érkezett  fellépőkkel, Cickom – a fölszállott a páva 2016 döntősei, stb.), 
mesetáncházak, zumba, az Arany Griff Rend középkori hadi bemutatója, íjászat, stb. A főzőverseny a „Kukták 
remekei” elnevezésű eredményhirdetéssel ért véget.



2017. szeptember 24-én, vasárnap, a kulturális események 
kavalkádjával, a Tündérkerti Zenebona ”Zúg a fenyves” – XXXIX. 
Rezesbandák találkozója elnevezésű rendezvény és annak kísérő 
rendezvényeivel folytatodott. Koncertek (Latino Feeling Dance; Jakab 
Csaba Band; Balkan Fanatik), hagyományos népi játékok, táncházak, 

kórustalálkozók (Parajdi egyesített kórus csoport), csapatépítő foglalkozások, sportrendezvények (Sóvidéki Kézi 
labda bajnokság – Káposzta kupa V.), néptáncbemutatók (Bekecs Néptánc együttes) és vásár voltak látogathatók.
A résztvevők az Európai Emlékezet jegyében a Szász János karnagy tiszteletére emelt Kopjafát is 
megkoszorúzták. A szakmai rendezvények közül ki kell emelni az a Vitafórumot amelyen a testvérvárosi 
delegáltak az euroszkepticizmussal és Európa jövőjével kapcsolatos kérdéseket vitatták meg („Európa jövőjéről 
van szó, ébredjetek!”; „Mi lenne, ha nem lenne Európai Unió?”), valamint az a Településfejlesztés a turizmuson 
keresztül című konferencia amelyen a közös kihívások és jó gyakorlatok megvitatására és elemzésére került sor.

2017. szeptember 25-én, hétfőn került sor a külföldi testvérvárosi küldöttségek hazautazására, valamint a helyi
iskolák önkéntes csapatainak bevonásával kommunális hulladékgyűjtési akció zajlott le.
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