
 

 

 

A « Tempus Testvérvárosi Találkozó » projektet az Európai Unió 
finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, .1 „Testvérváros-program” intézkedés 

 
 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 336 állampolgár részvételével, akik közül 190 fő Comuna Bors 
(Románia), 146 fő Füzesgyarmat (Magyarország) lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Bors, Románia volt, 2018/07/27 és 2018/07/29 között 
 
Részletes leírás: 
 
2018/07/27-én a téma programismertetés, célok megismerése volt. 
 
A vendég település busszal érkezett 14.00-ra Borsra az Iris hotelbe. A konferencia teremben a delegáció hivatalos 
fogadására és programegyeztető megbeszélése került sor. A vendégeket Bátori Géza Bors Község polgármestere 
köszöntötte. A résztvevők információs csomagot vettek át, melyben belépésre jogosító nyakpántra rögzített 
résztvevő kártyát, tollat, saját nyelvre lefordított programot, információs brosúrákat és apró szóró ajándékokat 
kaptak.  Megtekintették a másnapi konferenciának helyet biztosító teret, berendezték a kiállítást, illetve a 
helyszínen a rendezvény teljes ideje alatt jelen volt a két település, illetve az Európai Unió jelképe, a projekt logója 
molinón kihelyezve. Az egyeztetést követően román gasztronómiai bemutatóra és kulturális programok 
megtekintésére került sor 18.00-tól. 
 
2018/07/28-án a téma „Európa jövőjének megvitatása” volt. 
 
A délelőtt folyamán konferenciára került sor a Tamási Áron Szakközépiskola aulájában. Tőkésné Gali Mónika a 
Tourinform Körös - Sárrét Iroda vezetője ismertette a konferencia résztvevőinek a pályázat részleteit és 
lehetőségeit.  Fő téma az Európai Unió vívmányai, illetve Magyarország és Románia szakképzési rendszerének 
bemutatása volt. Előadók voltak: Winkler Gyula Európai Parlamenti képviselő, Nagy-Máté Enikő a Tamási Áron 
Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola igazgatója, valamint Bacsa Zsolt a szeghalmi Szigeti Endre 
Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára. A konferencia fényét emelte, hogy meghívásunkat elfogadta Derzsi 
Ákos és Cseke Attila szenátorok, valamint a Körös - Sárréti Leader Akciócsoport (HU) és a Bors Környéki Helyi 
Akciócsoport (RO) vezetői is. A résztvevők fórum keretein belül vitathatták meg a témákban elhangzottakat és 
tehettek fel kérdéseket az előadóknak. Filmvetítés keretein belül betekintést nyerhettünk a két település életébe és 
Európai Uniós beruházásaiba. 
 
A gasztronómiai bemutató segítségével megismerhettük a borsi hagyományos ételeket. Délután az Európai 
Pavilon keretein belül megvitatásra kerültek egy demokratikusabb unió létrehozásának módjai és bemutatásra 
kerültek a hagyományos és innovatív csatornák a polgárok részvételének növelése érdekében. Az előadást és 
fórumot Szabó Ödön parlamenti képviselő vezette, majd Bors település polgármestere, Bátori Géza Úr megnyitotta 
a roll plakátokból álló Európai Uniós kiállítást. A kiállítás keretein belül bemutatásra kerültek Bors és Füzesgyarmat 
Európai Uniós fejlesztései is, így nem csak a roll plakátokon tudták az érdeklődők az országok EU-s történelmét és 
fejlesztéseit megtekinteni, annál egy sokkal bővebb, szóbeli és prezentációs tájékoztatást is kaptak. Az 
előadásokat Bors Község polgármestere és Füzesgyarmat Város Önkormányzatának műszaki előadója tartotta 
meg, akik teljes képet tudtak vetíteni a települési nyertes pályázatokról és beruházásokról. 
A nyilvános programok 10.00-20.00 óráig tartottak. A hivatalos programok mellett kulturális, kézműves, ifjúsági és 
családi programokon került megszólításra a családok minden tagja. 
 

EURÓPA A 
POLGÁROKÉRT 



 
A konferencia programja: 
 
10.00 – 11.30  
- Az Európai Unió vívmányai 
- A szakmai képzés rendszerének bemutatása Romániában 
- A magyarországi szakképzés rendszerének bemutatása 
 
11.30 - 12.00 – Kérdések-válaszok, fórum és filmvetítés 
 
12.00 – Gasztronómiai bemutató – Bors 
 
13.00 – 16.00 Európai Pavilon 
- Demokratikusabb unió létrehozásának módjairól 
- Hagyományos és innovatív csatornák a polgárok részvételének növelése érdekében 
- Bors és Füzesgyarmat Európai Uniós fejlesztéseinek bemutatása 
  
16.00  Az Európai Unió kiállítás ünnepi megnyitója 
 
 
2018/07/29-én a téma Bors és Nagyvárad Európai Unió által finanszírozott beruházásai és eredményei vizsgálata, 
kézműves hagyományok megismerése volt. 
 

Buszokkal indultunk megtekinteni Bors és Nagyvárad Európai Uniós forrásokból megvalósított beruházásait. A 
harmadik nap keretein belül a helyi értékek bemutatására és hagyományőrzésre került sor. Nagyváradon egy 
séta keretén belül, szakvezetéssel bemutatásra kerültek a városközpont és a vár fejlesztései. Bemutatásra 
kerültek a nemrég átadott aquapark komplexum funkciói és a beruházás részletei. Az Európai Unió által 
finanszírozott beruházások és eredmények vizsgálata történt meg. A késő délután folyamán Bors és 
Füzesgyarmat kézműves hagyományainak bemutatására került sor a borsi rendezvénytéren, ahol a látogatók és 
a település lakosai is kipróbálhatták a különböző technikákat. 

Az este folyamán a projektzáró megbeszélésen megállapítást nyert, hogy a pályázati célokat sikerült elérni, 
hiszen az Európai Unió vívmányai, a szakképzési rendszerek megismerése mellett a résztvevők személyesen 
láthatták az Európai Uniós források hatékony felhasználásának eredményeit, amelyek közvetlenül járulnak 
hozzá mindennapjaink életminőségének javulásához. A vezetők abban állapodtak meg, hogy a projektet a 
jövőben tovább folytatják. 
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