
  

 
 

  
 
 

A projekt zárul, a szerkesztőség folytatja 

 
Április 26-án kerül sor az észak-békési Füzesgyarmat és román partnere Bors közös 
kommunikációs projektjének záró rendezvényére. Az „A határon átnyúló kommunikáció 
kiépítése a Körös- Sárréten, valamint Bors térségében” címet viselő pályázat a Magyarország-
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretein belül valósult meg, 
mintegy 100.000 eurónyi ERFA támogatással. 

A projekt első felében a Szeghalmi Kistérség nyolc településén tartottak megbeszélést a 
kommunikációs lehetőségek kibővítéséről és a kiépült infrastruktúra által nyújtott 
lehetőségekről. Az iroda a volt Kossuth utcai óvoda épületében kapott helyet. A felújítást 
követően egy olyan versenyképes munkakörnyezet került kialakításra, amely a szükséges 
feladatok mindegyikét házon belül elvégezhetővé teszi az iroda dolgozói számára. 

A beszerzett eszközök és szoftverek lehetőséget adnak a profi színvonalú látványtervek 
készítésére, kiadványok magas minőségű nyomtatására, nagy példányszámú sokszorosítására. 
Mindezt lehetőség van archiválni és a projekt részét képező honlapon hosszú távon elérhetővé 
tenni a partnerek és a lakosság számára. 
A weboldal egyszerre tölti be a térségi hírportál, rendezvénynaptár és fotó-videótár szerepét 
és biztosít település microsite-okat; ezen felül van azonban egy olyan funkciója, amellyel nem 
csak a civil zónát, de a vállalkozásokat is segíti. Ez nem más, mint egy vállalkozói adatbázis, 
amelyhez egy online piactér is társul. Ahogyan az egész honlap, az adatbázis és a piactér is 
kifejezetten a határ-menti régió igényeihez lett kialakítva. A készítők időt és fáradtságot nem 
kímélve két nyelven készítették el az oldalt; sőt, a folyamatosan újuló tartalmakat, 
termékleírásokat is fordítják románról magyarra és fordítva. 

A projektet partnerként teljesítő Bere Károly és Báthori Géza polgármesterek kézzel fogható 
eredményeket várnak a projekttől, mint a látogatottabb rendezvények, vagy pozitív előrelépés 
a vállalkozások megrendeléseit illetően. 

A hosszú távú munka és együttműködés reményében mindkét iroda a pályázat befejezését 
követően is folytatja munkáját, tovább erősítve ezzel a Körös- Sárrét és Bors vidékét, hiszen 
„Két ország, egy cél, közös siker!” 

Hunyadi István 

 
 
 
 
 

A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. 
 

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.huro-cbc.eu és www.hungary-romania-cbc.eu 

http://www.huro-cbc.eu/
http://www.hungary-romania-cbc.eu/

