
Helyszín/Időpontok: A rendezvényre Bors településén került sor július 30 – augusztus 1 között.

Bors önkormányzata testvértelepülési találkozót szervezett 2022 július 30. – augusztus 1. 
időszakában. A résztvevő testvértelepülések Bors községe Romániából valamint Biharkeresztes 
és Füzesgyarmat Magyarországról.  A projekt hozzájárult  az Európa a polgárokért program 
általános célkitűzéseihez és prioritásaihoz. Minden napnak volt egy célhoz kötött témája: „ A 
kohézió lebetonzása az Európai Unióban”, „Együtt erősebbek vagyunk” és „ Egy irányba nézünk”.  
A megjelölt tematikákkal összhangban minden nap előadásokon és műhelybeszélgetéseken 
vettek részt a testvértelepülések küldöttségei. Az esemény ösztönözte az euroszkepticizmus 
megértését és vitáját azáltal, hogy a műhelymunkákon zajlott beszélgetések során a résztvevők 
megvitatták az uniós politikák előnyeit, hogy felismerjék a felmerült nehézségeket és a jövőbeli 
kihívásokat. Az előadásokon bemutattásra kerültek az EU eredményei és Európa hiányának 
negatív következményei. Mindezen beszélgetések során a résztvevők növelték a történelem és a 
közös értékek tudatosítását, valamint megvitatták az Unió azon célkitűzését, hogy előmozdítsa a 
békét, ennek értékeit és ösztönözze a hálózatfejlesztést, az önkéntességet és a szolidaritást a 
„bevándorlók” megbélyegzésének leküzdésére, valamint  a kultúrák közötti párbeszéd 
ösztönzése érdekében és a kölcsönös megértést az Európa jövőjéről folytatott vitákban. Ennek az 
eseménynek az volt a célja, hogy ösztönözze az uniós polgárok részvételét. A program résztvevőit 
megismertették az uniós politikák kidolgozásával és végrehajtásával, és ösztönözték őket arra,  
hogy új és érdekes ötleteket terjesszenek elő a megbélyegzés megszüntetése, a szolidaritás 
növelése és a polgároknak az önkéntesség új formáira történő ösztönzése céljából, önkéntes 
akciókon keresztül ösztönözve a résztvevőket arra, hogy részt vegyenek az EU jövőjének 
építésében.

Résztvevők:  A projekt 205 résztvevővel zajlott, amiből 135 nemzetközi vendég volt jelen. 
Résztvevő testvértelepülések :  Biharkeresztes Önkormányzata részéről 65 résztvevő és 
Füzesgyarmat önkormányzata részéről 70 résztvevő Magyarországról.

A projekt az Európai Unió, Európa a polgárokért program 2-es támogatási vonala Demokratikus 
szerepvállalás és polgári részvétel – a polgárok bevonása a közéletbe, 2.1 Testvérvárosok 
alprogram anyagi támogatásával kerül megszervezésre.

Az esemény rövid beszámolója:
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