
 

 

 

A «Building European Friendships» projektet az Európai Unió 
finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 
 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 205 állampolgár részvételével, akik közül 70 résztvevő Bors község 

(Romániából), 70 résztvevő Füzesgyarmat és 65 résztvevő Biharkeresztes városok (Magyarországból) lakosai. 

 

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Bors község, Románia volt, 2022/07/30 és  2022/08/01 között 

 

Részletes leírás: 

202207/30-án a téma „Az Európai Unió kohéziójának megerősítése” volt.A szervezők konferenciák mrgszervezésével 

reflektáltak az euroszkepticizmusra, úgy hogy megértsék az EU előnyeit, a felmerülő nehézségeket és kihívásokat, valamint az 

EU eredményeit. 

- Az egyes partnerek prezentációs beszédei bemutatták az érintett települések értékeit, történelmét és jövőbeli terveit 

- Az "Európai Unió jelentősége – sikeres projektek a három településről " című konferencia célja Európa békéjének, 

alapelveinek és jólétének előmozdítása, vitára, elmélkedésre és ötletek fejlesztésére. 

- Vélemény- és tapasztalatcsere az "EU politikák a helyi közösségben, fejlesztési irányok" témában, melyben az uniós 

mechanizmusok előnyeiről és hátrányairól, valamint az euroszkepticizmus jelenségéről esett szó. 

- Kulturális program "Táncok az EU különböző országaiból" 

Így megvalósult az az általános célkitűzés, hogy segítsük a polgárokat jobban megérteni az Uniót, annak történelmét és 

sokszínűségét, valamint megvalósult a történelmi emlékezet, a történelem és a közös értékek iránti tudatosság növelésének 

konkrét célkitűzése, valamint az Unió célja, nevezetesen az Unió előmozdítása. a béke értékei és polgárai jóléte, tekintettel 

Európa jövőjével kapcsolatos prioritásokra és az euroszkepticizmusra. 

 

2022/07/31-én a téma  „Együtt erősebbek vagyunk” volt. A program ezen része elősegítette az EU-n belüli mechanizmusok 

megismerését a kulturális párbeszéd, a szolidaritás, valamint a megbélyegzés elleni küzdelem és a tolerancia előmozdítása 

terén a hátrányos helyzetű emberek elfogadása és integrációja révén. 

- Az „Inkluzív oktatás európai kontextusban” című konferencia bemutatja a romániai és a magyarországi szakmai 

oktatási rendszert, az iskolai lemorzsolódás megelőzésének módszereit és a hátrányos helyzetű gyermekek 

integrációját. 

- A konferencia "Hogyan lehetne egy demokratikusabb Európai Uniót alkotni ". A cél ezen a napon az európai 

polgárság előmozdítása, valamint a polgári és demokratikus részvétel feltételeinek uniós szintű javítása volt, miután 

elértük a polgárok demokratikus és polgári részvételének uniós szintű ösztönzését célzó konkrét célkitűzést. Az alábbi 

tevékenységeken keresztül a kultúra, a hátrányos helyzetűek megismerése, a közös tevékenységekbe való 

bekapcsolódással kötődés kialakítása volt a cél. 

- A hagyományos szövesminták kiállítása programponton meglátogattguk a Bors községben található szövetek 

múzeumát. 

- Látogatás az európai konyhán keresztül - kóstoló a vendégek régióiból származó kulináris készítményekből 

- Európai est " Megismerjük szomszédainkat " témával esti beszélgetés révén ismerkedtek a résztvevők egymás 

hagyományaival és szokásaival. 

 

2022/08/01-án a téma „Egy irányba nézünk” Ez a nap a polgárok Európa jövőjéért vállalt felelősségére összpontosított, és 

arra, hogy részvételük milyen hosszú távú hatást gyakorolhat az EU-ban. 

- Kirándulás Borșra, Biharkeresztesre és Füzesgyarmatra, melynek témája az Európai Unió által megvalósult és 

finanszírozott projektek bemutatása 

- Konferencia „Egy zöld Európa felépítése fenntartható mezőgazdasággal” 

- Helyi hagyományok bemutatása Bors, Biharkeresztes és Füzesgyarmat 
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