EUROPA PENTRU
CETĂȚENI
« Tempus Testvérvárosi Találkozó » proiect finanțat de Uniunea
Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetățeni”

2..1 „Programul localităților înfrățite”

Participare: proiectul a făcut posibilă întâlnirea a 336 de cetățeni, din care 190 de persoane din Comuna
Borș(România) și 145 de persoane din orașul Füzesgyarmat(Ungaria)
Locație/Dată: Întâlnirea s-a desfășurat în localitatea Borș (România) în perioada 27-29.07.2018
Descrierea detaliată:
27/07/2018-Tema întâlnirii: Prezentarea proiectului și punctarea obiectivelor.
Invitații din orașul Füzesgyarmat au ajuns la ora 14.00 în localitatea Borș la hotelul Iris. Musafirii au fost poftiți în
sala de conferință a hotelului, unde a avut loc primirea oficială a invitaților și totodată prezentarea obiectivelor și a
programului. Invitații au fost primiți de primarul Comunei Borș, Bátori Géza. Participanții au primit un pachet cu un
ecuson personalizat, un instrument de scris, programul tradus în limba oficială a participaților,o broșură informativă
și diferite cadouri. Invitaților le-a fost prezentat locul de desfășurare a conferinței și a expoziției. Pe tot parcursul
programelor a fost afișat bannerul cu logo-ul Uniunii Europene și sigla localităților Borș și Füzesgyarmat. De la ora
18.00 invitații au participat la o prezentare culinară tipic românească și la un program cultural.
28/07/2018-Tema întâlnirii: Dezbaterea viitorului Europei.
Pe agenda fixată în prima jumătate a zilei, primul obiectiv a fost conferința organizată în aula Liceului Teoretic
Agro-Industrial Tamási Áron, Borș. Sesiunea de conferințe a fost deschisă de doamna Tőkésné Gali Mónika
directorul biroului agenției Turinfom Körös – Sárrét, care a adus la cunoștința participanților informații despre
proiect, oportunitățile și avantajele aduse de acest proiect. Principala temă a conferinței a fost legată de
oportunitățiile Uniunii Europene, respectiv prezentarea sistemului de învățământ maghiar și românesc. Persoanele
care au fost invitate să-și expună punctul de vedere au fost dl Winkler Gyula- reprezentant al Parlamentului
European, doamna Nagy Máté Enikő- director al Liceului Teoretic Agro-Industrial Tamasi Aron, Borș, domnul
Bacsa Zsolt – profesor al liceului profesional Szigeti Endre din orașul Szeghalom, Ungaria.
A reprezentat o onoare faptul că au dat curs invitației noastre domnii senatori Derzsi Ákos și Cseke Attila, precum
și leaderii grupului de acțiune maghiar Körös – Sárrét și conducătorii grupului de acțiune zonal a Comunei Borș.
Participanții la conferință au avut posibilitatea de a se implica în mod activ la prezentările expuse de persoanele
invitate și, totodată, de a pune întrebări, astfel încât să se acopere toate lacunele existente. Proiectele realizate de
către cele două localități, prin intermediul accesării fondurilor europene au fost prezentate cu ajutorul unui
videoproiector.
Invitații au avut ocazia de a cunoște o serie de preparate tradiționale cunoscute în Borș. În a doua jumătate a zilei
a venit rândul unei dezbateri cu privire la modalitățile de creare a unei Uniuni mai democratice și prezentarea unor
posibilități tradiționale și inovative de dezvoltare a comunităților. Dezbaterea a fost condusă de reprezentantul
Parlamentului din România, domnul Szabó Ödön, după care primarul Comunei Borș, Bátori Géza a deschis
expoziția de pancarte pregătită în ziua anterioară, despre obiectivele realizate prin intermediul Uniunii Europeane.
După prezentarea pancartelor expuse a urmat prezentarea propriu- zisă a proiectelor realizate de către cele două
localități, respectiv Borș și Füzesgyarmat, prin intermediul accesării fondurilor europene. Participanții au avut
posibilitatea de a se implica în discuții deschise, prin intermediul cărora au primit informații esențiale. Prezentarea
proiectelor finalizate s-a realizat de către primarul comunei Borș, Bátori Géza, respectiv de către specialistul
orașului Füzesgyarmat Mata Zoltan, în așa fel încât participanții au primit informații importanta despre
proiecte.Toate aceste programe s-au desfășurat în intervalul orar 10-20. Pe lângă aceste programe, invitații au
avut posibilitatea de a participa la diverse programe culturale, tradiționale și diferite programe destinate familiilor.

Programul conferinței:
1000 - 1130 Conferința „Europa pentru cetățeni”
- Prezentarea sistemului de învățământ profesional din România
- Prezentarea sistemului de învățământ profesional din Ungaria
1130 –1200 Întrebări și răspunsuri cu prezentare video
1200 Prezentarea gastronomiei din Borș
1300 - 1600 Conferința „Europa pentru cetățeni”
- Cum se poate realiza o Uniune Europeană mai democratică
- Diferite posibilități pentru participarea activă a cetățenilor
1600 – Deschiderea expoziției Uniunea Europeană
29/07/2018-Tema întâlnirii: Prezentarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.
În cursul celei de a treia zile au fost prezentate obiceiuri și tradiții locale. A fost organizată o excursie în localitatea
Borș și Municipiul Oradea cu autobuze, cu scopul de a vizita obiectivele realizate prin intermediul unor proiecte
finanțate de Uniunea Europeană. Primul obiectiv vizitat a fost Parcul Solar Fotovoltaic și Centrul de bătrâni din
Comuna Borș, după care am ajuns în Municipiul Oradea. Cu ajutorul unui ghid turistic ne-a fost prezentată Cetatea
renovată, după care am vizitat complexul termal Aquaparcul Nymphaea. Ultima vizită a fost cea din centrul
Municipiului Oradea pentru a vizita diferite clădiri renovate.
După masă s-a revenit în Comuna Borș, unde au fost prezentate diferite tradiții artizanale tipice localității Borș și
tipice orașului Füzesgyarmat, oferind totodată ocazia participanților de a încerca diverse tehnici artizanale.
În urma ședinței organizate în cursul serii, cu ocazia închiderii proiectului am constatat că am realizat toate
obiectivele propuse. Au fost prezentate avantajele pe care le oferă Uniunea Europeană cetățenilor și a fost
prezentat sistemul de învățământ profesional din Romania și din Ungaria.Toți cei prezenți în cadrul proiectului au
avut posibilitatea de a observa personal ce oportunități și avantaje oferă Uniunea Europeană, proiectele realizate
cu ajutorul finanțării Uniunii Europene și totodată cum asigură îmbunătățirea calității vieții oamenilor.
Coordonatorii proiectului au ajuns la un consens și anume la faptul că acest proiect trebuie continuat.

