
 
Az « Európa Jöv je-turisztikai találkozó testvérvárosoknak » 

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

 
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 
 

A projekt lehet vé tette a találkozókat 300 állampolgár részvételével, akik közül 20 f  Budapest 
XVIII.kerület város/település (Magyarország),   20  f  Orosháza város/település (Magyarország), 20 f  
Harkány város/település (Magyarország),  20 f  Bicske város/település (Magyarország), 20 f  
Jászkarajen  település (Magyarország), 20 f  Pered Köszég (Szlovákia), 160 f  Tusnádfürd  (Románia) 
lakosai. 
 
A találkozó helyszíne Tusnádfürd  (Románia) volt, 2015 február 5. – 2015 február 8. között. 
 

2015 február 5-én, 17.00 órától az ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét az Európa Jöv je névvel 

fémjelzett négy napos turisztikai találkozó Tusnádfürd n. A partnertelepülések résztvev i mellett, 

tiszteletét tette Magyarország F konzulátusának csikszeredai konzulja, Hargita megye tanácsának elnöke és 

egy magyar parlamenti képvisel nk, akik mind örömmel fogadták kezdeményezésünket az Uniós program 

keretében és fontosnak tartják az európai polgárok találkozását és megismerkedését. 

Tusnádfürd  polgármesterének köszönt  szavai után, az alpolgármester asszony ismertette a 

résztvev kkel a rendezvény tematikáját, az Európa Polgárokért program általános és konkrét célját. A 

résztvev  települések vezet i bemutatták röviden városukat, községüket, megismerkedtek egymás 

képvisel ivel. A közös vacsorát kulturális program el zte meg, melynek keretén belül felléptek a helyi és a 

vendégtelepülések népi kultúra követ i. 

2015. február 6-án, pénteken reggel 10.00 órától terepszemlével folytatódott a találkozó 

programja. Jól felkészült idegenvezet  ismertette Tusnádfürd  történelmét, turisztikai jellegzetességét, 

illetve néhány furfangos anekdótával is izesitette el adását. Az ismeretterjeszt  séta a város turisztikai 

irodájánál kezd tt, majd a borvizek útján folytatódott, útbaejtve néhány borvízforrást és felújított 

szállodát. Régi üdül házak, épületek történetével, a környez  erd k, hegyek meséivel színesítette 

bemutatóját. Ezután a tusnádfürd i sípálya következett, melynek müködésér l a polgármester tájékoztatta 



az érdekl ket. Végezetül a Wellness központba vezetett az út, ahol a fürd vállalat vezet i betekintést 

nyújtottak mindennapjaikba, kiemelve azt, hogy egy jól m köd  turisztikai egységr l van szó, mely 

elengedhetetlen fontosságú a város életében. 

Délután 15.00 órától vette kezdetét a települések turisztikai specifikumainak bemutatása. A 

maratoni el adássorozatban minden meghívott város, község vezet je, turisztikai szakembere mutatta be 

saját településének jelenlegi turisztikai  helyzetét, sikereit, megoldásra váró problémáit. A jó hangulatú 

bemutatókon alkalom adódott az eszmecserére, tanácsadásra, illetve esetleges turisztikai együttmüködések 

megbeszélésére. A konferencia házigazdája egy háromszéki turisztikai szakember volt, aki minden 

települést szakmai tanácsadással látott el és érdekes kérdésekkel tette színessé a tanácskozást. 

Kávészünet után a Civileknek adták át a terepet,”Civil kezdeményezések a települések turisztikai 

fejlesztésével kapcsolatosan” témában. Tusnádfürd  és a résztvev  települések ismertették a civil szféra 

tevékenységét, amelyek meghatározó jelleg ek a települések életében. Rávilágítottak arra, hogy miként 

járulnak hozzá a civilek a város turisztikai fejlesztéséhez és a felmerül  kisebb-nagyobb problémák mib l 

adódnak és hogyan oldják meg ezeket. Minden résztvev  egyetértett abban, hogy a civil szféra képvisel i 

be kell kapcsolódjanak valamilyen formában a településeikkel kapcsolatos döntések meghozatalába. Az 

önkormányzat és civil szféra közötti kapcsolat együttm ködésen  kellene alapuljon a település fejlesztése 

érdekében. 

Az esti kulturális program keretén belül, Tusnádfürd  hagyomány rz  csoportja mutatta be az 

erdélyi népszokásokat farsang idején - a Farsangtemetést. A 19.00 órától kezd  el adást a s  havazás 

ellenére is megtartották szabadtéren. A viccel dés, a mókázás, a tánc és a muzsika jó kedvre derített 

mindenkit a hideg téli estén. A farsangi fánk, zsíroskenyér, sült burgonya túróval, mind velejárója a 

farsangi id szaknak. Illyést , a telet, a rosszat, a bajt jelképez  bábut nagy mulatság közepette égették el az 

udvaron,  majd ezt követte az éjfélig tartó farsangi mulatság. 

2015 február 7:  A Gasztronómiai bemutatóra, már a délel tt folyamán elkezdtek készülni a hobby- 

és mesterszakácsok a partnertelepülések részér l. A különlegességek elkészítéséhez a panziók adtak helyet 

a szakácsoknak és segít iknek. Ugyanakkor a résztvev  települések képvisel i betekintést nyertek a helyi 

Római  Katólikus egyház kulturális életébe, résztvettek a XX. alkalommal megszervezett Alcsiki Egyházi 

Kórusok Találkozóján. A gasztronómiai bemutató el tt városmarketing „került terítékre”, ahol szakmai 

tárgyalások folytak a partnertelepülések önkormányzati, civilszféra és vállalkozó szféra képvisel i között.  

Szakmai moderátor segítségével városarculatfejlesztésr l és rendelkezésre álló eszközökr l és ezeknek 

kihasználásáról esett szó. A moderátor sokszor bevonta a közönséget egyes kérdések megvitatására. A 

fórum végén a partnertelepülések képvisel i látták el imázsépítési tanácsokkal a tusnádfürd i 

városvezet ket. 



 A gasztronómiai kiállításra du. 17.30-tól került sor, ahol különféle, ízlésesen tálalt különlegességek sora 

várta az érdekl ket. Szorosabb összeismerkedésre összpontosítottak a partner települések képvisel i, 

megbeszélve a vendéglátás, a gasztronómia és a turizmus összefüggéseit. Felelevenítésre került a még pár 

éve megszervezett Gasztronómiai programsorozat itt Tusnádfürd n, melyen többé-kevésbé a jelenlév  

testvértelepülések is résztvettek. A résztvev k megkóstolhatták a gasztronómiai különlegességeket, 

véleményt alkotva róla és értékelve ezeket. A napot interkulturális est zárta, ahol a helyi és 

partnertelepülések el adásában tájegységeik jellegzetes népdalai és népzenéi csendültek fel.  

 2015 február 8: A találkozó utolsó napján a közös reggelit követ en a résztvev  települések képvisel i 

megvitatták az Európai Unió jelenét és jöv jét, kiemelve az Európai Parlamenti választások hatását a 

települések jöv jére vonatkozóan. 

A turisztikai együttmük dési lehet ségek kialakítása is el térbe kerültek és a testvérvárosok egyetértettek 

abban, hogy a kapcsolatokat szorosabbra kell f zni, pótolni a hiányosságokat és kiterjeszteni szélesebb 

körökre, amely el térbe helyezi az Unió polgárainak a testvértelepülések megismerését, a tapasztalatcserét 

és újabb élmények szerzését. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kulturális, civil, vállalkozói, oktatási és 

egyházi kapcsolatokra, amely által az idegenforgalmat növelni lehet a településeken. A közös pályázást 

továbbra is fontosnak tartják, s t egyes települések képvisel i hazatérésük utan pályázatot nyújtanának pe 

az Európa polgárokért programra. 

A program kiértékelését a települések vezet i interjún keresztül tették meg, amely a rendezvény 

összefoglaló filmjében is szerepelni fog. . Ezen kiértékel t és még több fotót, videót az esemény honlapján: 

www.tusnadfurdo.info/eu és a facebook közösségi oldalon: https://www.facebook.com/europajovoje  

találhatják meg. 
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