Europa pentru
cetăţeni
Proiectul „ Întâlnirea orașelor înfrățite - Viitorul Europei și Alegerile
Parlamentare 2019 ”
a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa
pentru cetăţeni”
Aplicabil pentru Măsura 2.1 "Infrățirea orașelor"
Participare: proiectul a permis întrunirea a 283 de cetăţeni, dintre care 52 originari din oraşul Borsec (România),
25 persoane din oraşul Bonyhád (Ungaria), 16 persoane din orașul Rudabánya (Ungaria), 24 persoane din
Dunaföldvár (Ungaria), 25 persoane din Bácsalmás (Ungaria), 23 persoane din Zákányszék (Ungaria), 31
persoane din Fonyód (Ungaria), 22 persoane din Pilisvörösvár (Ungaria), 21 persoane Tallós (Slovacia), 22
persoane din Hajdujárás (Serbia), 22 persoane din Svitávka (Cehia) etc.
Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Borsec, România, din data de 01.08.2018 până la data de 06.08.2018
Descriere succintă:
Ziua de 01.08.2018 a fost consacrată pentru: sosirea invitaților, primirea lor și îndrumarea la spațiile de cazare.
Invitații au fost întâmpinați de primarul orașului Borsec, consilieri, reprezentanți ai spațiilor de cazare și ai
angajaților din compartimentul Cultură - Sport și Turism.
A urmat cina de bun venit, și a avut loc discuție la masa rotundă despre finalizarea ultimelor chestiuni din
programul evenimentului, Fiecare localitate s-a prezentat prin folosirea filmelor de tip image și slide show-urilor.
Datorită prezentărilor făcute, participanții au fost familiarizați cu informații despre fiecare localitate prezentă la
eveniment.
Ziua de 02.08.2018 a fost consacrată pentru: vizitarea stațiunii Borsec și participarea orașelor înfrățite la
dezbaterea privind posibilitățile de finanțare din partea Uniunii Europene. Membrii orașelor înfrățite au luat micul
dejun, apoi au pornit în drumeție unde au vizitat stațiunea cu izvoarele și băile cu apă minerală carbogazoasă, La
Primăria Oraș Borsec s-a ținut dezbaterea unde domnul primar din Borsec și fiecare localitate și-a expus opinia
privind finanțarea din partea UE. Seara a urmat cu un program cultural.
Ziua de 03.08.2018 a fost consacrată pentru: participarea la excursia culturală în județele: Harghita, Covasna,
Mureș, împreună cu invitații din orașele înfrățite, copiii de la Asociația Sfântul Francisc din Borsec și membri ai
Clubului de Pensionari din Borsec, și la dezbaterea privind tema ”Copiii Europei”. După micul dejun s-a pășit în
lumea culturală, a tradițiilor, pe urmele istoriei Transilvaniei iar apoi s-a discutat despre care sunt pașii de urmat
pentru a asigura tinerei generații un trai bun și sigur. Seara a urmat Deschiderea oficială - Zilele Borsecului XXIII.
Ziua de 04.08.2018 a fost consacrată pentru: drumeție la monumentele istorice și turistice naturale din stațiune,
la muzeul și renumita fabrică de îmbuteliere a apei minerale carbogazoase.
A avut loc o conferință la Centrul de Tratament Spa și Wellness care încă este în construcție unde a fost prezent și
un membru al Parlamentului European și s-a discutat despre ”Uniunea Europeană - menținerea rolului său de lider
într-o lume tot mai globalizată!”, ”Istoria și realizările concrete ale Uniunii Europene, participarea la alegerile
Parlamentului European din 2019, ”Cum arată Europa pe care mi-o doresc?” și s-au completat și chestionare și
am aflat mulțumirile și nemulțumirile cetățenilor europeni privind locul în care trăiesc. Ziua au avut loc concerte cu
interpreți din România și din celelalte țări partenere invitate.
Ziua de 05.08.2018 a fost consacrată pentru: participarea la slujba ecumenică, la activitățile gastronomice unde
s-au pregătit preparate tradiționale și specifice ale fiecărei localități, iar cetățenii și invitații au putut degusta, apoi
au avut loc concluzii privind evenimentul: trecutul nostru - prezentul tinerilor și al nostru - viitorul tinerei generații și
a Uniunii Europene, și desigur programe culturale.
Ziua de 06.08.2018 a fost consacrată pentru: Întoarcerea acasă a participanților, cu un plan de strategie bine
definit și realizat pe termen lung în vederea promovării și schimbării posibilelor neclarități și confuzii apărute a
conceptului UE. S-au înmânat ghiduri de diseminare.

