La Deszk s-a desfăşurat întâlnirea oraşelor înfrăţite cu titlul

„Puterea trecutului istoric comun care de leagă”
Consiliul Local al Comunei a depus împreună cu oraşele sale înfrăţite un proiect comun:
pentru realizarea unei întâlniri a localităţilor înfrăţite în cadrul programului „Europa pentru
cetăţeni”. La întâlnire au venit din partea Consiliul Local Wiesenbach au sosit 30 de persoane,
Oroszhegy 30 de persoane, Dumbrava 25 de persoane, Consiliul Local Novi Knezevac 24
persoane si Ninove 2 persoane, astfel numărul total al delegaţiei străine a fost de 111
persoane. Cu ocazia întâlnirii de cinci zile, la zilele tematice, delegaţia a avut posibilitatea de
a participa la următoarele programe:
30. aprilie 2015. Sosirea delegaţiilor, ocuparea locurilor de cazare.
01. mai 2015. Ziua tematică: „Să comemorăm eroii celui de-al Doilea Război Mondial”:
Plimbare în Deszken, Pomul comemorativ al celui de-al II. Război Mondial – dezvelire placă
comemorativă, depunerea de coroane la memorialul celui de-al II. Război Mondial şi la placa
comemorativă de la Sanatoriu. Vernisajul expoziţiei celui de-al II. Război Mondial, declaraţie
de presă, masă rotundă, colaje, concurs interactiv - „Cine ce ştie despre cel de-al II. Război
Mondial?”, „Jocuri fără frontiere” la Tiszasziget.
02. mai 2015. Ziua tematică „Ziua Europei” – întărirea conceptului de cetăţean
european: Dialog la masa rotundă despre dezvoltările UE, concurs pentru copii - ,„Cine ştie
mai multe despre Uniunea Europeană?”, Expoziţia „Comorile localităţilor înfrăţite, Meci de
fotbal amical, Plimbare cu trăsura prin Deszk, vizionarea colecţiei Sârbeşti, Prezentarea
grupurilor artistice locale şi delegate „Scena e a noastră”, Casă internaţională de dans.
03. mai 2015. Ziua tematică „Evocarea trecutului – Valorile noastre istorice şi naţionale”
: Vizionarea Mini Hungary Park la Mórahalmon, băile din Mórahalom.
04. mai 2015. Atracţiile Budapestei, excursie la Bugacpuszta, plecarea delegaţiilor.
Cu această întâlnire bunele relaţii dintre localităţile înfrăţite s-au adâncit, ceea ce este o bază
potrivită pentru o întâlnire cu o nouă tematică, găzduită în viitorul apropiat de o altă ţară.
Perioada întâlnirii:
30.04.2015.-04.05.2015.
Beneficiar:
Consiliul Local al Comunei Deszk
Suma acordată:
16.500 euro
Localităţie înfrăţite participante la program:Deszk (Ungaria)
Wiesenbach (Germania)
Oroszhegy (România)
Dumbrava (România)
Törökkanizsa (Serbia)
Ninove (Belgia)
Proiectul „Puterea trecutului istoric care ne leagă” a fost finanţat de Uniunea Europeană
în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”.

