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Rudabánya, a Rudapithecus Hungaricus otthona, 
az ásványgyűjtők paradicsoma.

VÁROS ÜNNEP
„Rudabánya 5. éve város”

Programok

I. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya
2012. augusztus 30 – 31

V. Jubileumi Városnap, Rudabánya
2012. szeptember 1.
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Rudabánya, a Rudapithecus Hungaricus otthona, 
az ásványgyűjtők paradicsoma.

Európai Testvérvárosok Találkozója

I. Ásványgyűjtő Fesztivál programajánló

2012. augusztus 30. csütörtök

1200 Érkezés, a vendégek fogadása, regisztráció, a szálláshelyek elfoglalása
1400-1530 Vendéglátás, ebéd
1600-1800 Kerekasztal-beszélgetés a program prioritásaihoz igazodó kérdésekről
1800-1845 Tájékoztató a további programokról
1900 Vacsora magyar specialitásokkal
1000-1900 I. Ásványgyűjtő Fesztivál Rudabányán 

-Ásványgyűjtés, a lelőhely bemutatása

2012. augusztus 31. péntek

900-1000 Speciális magyar reggeli
1000-1345 Rudabánya és környéke bemutatása, helyi értékek prezentálása a művelődési 

házban
1400-1500 Ebéd

Testvérvárosok Találkozója
1500-1600 Dobsina bemutatkozik – prezentáció és társalgás a kultúrák közötti párbeszéd 

megerősítésére a művelődési házban
1600-1700 Borszék bemutatkozik – prezentáció és társalgás a kultúrák közötti párbeszéd 

megerősítésére a művelődési házban
1700-1815 Játékos vetélkedő a testvérvárosokról – helyi és testvérvárosi iskolás 

csoportok versenye (előzetes regisztráció alapján) az iskolában
1830- Vacsora
1000-1800 I. Ásványgyűjtő Fesztivál Rudabányán 

-Ásványgyűjtés, a lelőhely bemutatása
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V. Jubileumi Városnap programajánló

2012. szeptember 1. szombat 

800 - 830 Zenés ébresztő bányász fúvószenekarral
830- 900 A vendégek érkezése és fogadása a művelődési házban
900 - 945 Ünnepi ökumenikus Istentisztelet a római katolikus templomban
945 - 1000 Bányásznapi megemlékezés, koszorúzás a művelődési ház előtti téren
1000 - 1130 Borszék és Rudabánya testvérvárosi szerződésének ünnepélyes aláírása a 

művelődési ház nagytermében
1130 – 1230 Ünnepi műsor, ezen belül az Ásványgyűjtő Fesztivál ásványkiállításának 

megnyitója
1230 - 1330 Állófogadás

Párhuzamos események
Testvérvárosok Találkozója a Szabadidő Parkban

1000-1800 EU Információs Pont
Borszék Információs Pont
Dobsina Információs Pont

• Vetélkedők
• Szakmai programok
• Ismerkedés az Európai Unió 

jegyében

Közben: 
• „Nyerj együtt a Nagyival” 

sorverseny
• Idősek szakmai programja az 

„Aktív öregedés évének” 
jegyében

Ezen belül
1200- „A szívhez a gyomron át vezet az út” Baráti főzőverseny a három település 

nemzeti ételeiből
1400-1420 Városnapi megnyitó, polgármesteri köszöntő – az európai integráció 

elkötelezettjeként
1420-1520 A főzőverseny eredményhirdetése, a helyi folklórcsoportok bemutatója ebéd 

közben
1530-1545 A „Legönzetlenebb Önkéntes” díj ünnepélyes átadása

Díj átadása az I. Ásványgyűjtő fesztivál nyertesének
1540-1715 Kerekasztal beszélgetések – „Figyelj, kérdezz, válaszolj – Unióban az Unióról, 

az Unióért!”
1715-1830 Sajtónyilvános fórum az 

együttműködési lehetőségekről, az EU 
prioritásainak együttes képviseletéről

Közben: Sajtótájékoztató

2012. szeptember 2. vasárnap

900- Reggeli
1000-1100 Eredmények összefoglalása, aktív európai részvétek lehetőségeinek 

megvitatása lakossági és szervezeti szinteken
1100- Látogatás az aggteleki cseppkőbarlangba
Visszatérve a 
kirándulásról

A látogatás zárása, köszönetnyilvánítás, hazautazás


