Europa pentru
cetăţeni
Proiectul „Europa: istorie și valori comune” a fost finanţat de Uniunea
Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”

Aplicabil pentru Măsura 2.1 "Infrățirea orașelor"
Participare: proiectul a permis întrunirea a 693 de cetăţeni, dintre care 600 originari din comuna
Eremitu (România), 46 persoane din comuna Halmaj (Ungaria), 29 persoane din comuna Felsodobsza
(Ungaria) şi 18 persoane din obec Velka Ida (Slovacia).
Pe lângă participanţii din comunităţile partenere în proiect, au mai participat la evenimentul
organizat ca invitat 10 persoane din comuna Tapiosag (Ungaria), 9 persoane din comuna Martely
(Ungaria), respectiv 8 persoane din comuna Gresten (Austria).
Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Comuna Eremitu (judeţul Mureş, România) de la
04/09/2014 la 08/09/2014.
Descriere succintă:
Ziua de 04/09/2014 a fost consacrată pentru sosirea invitaților, cazarea lor și vizitarea comunei
Eremitu. După cina comună au avut loc discuții libere între reprezentanții partenerilor și localnici.
Ziua de 05/09/2014 a fost consacrată pentru deschiderea oficială al proiectului "Europa: istorie și
valori comune" După deschiderea, reprezentanţii partenerilor, invitaţii şi localnicii au comemorat
monumentul istoric de pe muntele Bichiş, monument în onoarea soldaţilor căzuţi în I. Război Mondial. La
dupăamiaza primei zi reprezentanţii au participat la seminarii şi dezbateri, având temă războaiele
mondiale şi efectele luptelor la comunităţile din Valea Nirajului. Prezentările au fost susţinute de Vajda
Andras (director al Centrului de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Mureş).
Ziua de 06/09/2014 a fost clădită în jurul temei: Europa. Având în vedere numărul foarte mare al
potenţialii beneficiari, înainte de masă a fost organizat o animaţie stradală (cu ajutorul cadrelor didactice
de la Şcoala Generală dr. Nyulas Ferenc Eremitu), care avea drept scop adunarea copiilor cu vârstele
între 6-12 ani. Copii au fost duşi pe terenul de sport, unde după o scurtă prezentare în tema: Ce avem
noi în comun?, au urmat jocuri şi concursuri tematice. În acest timp, în Cortul Europei, au fost susţinute
prezentări şi dezbateri despre rolul nostru în Europa, precum şi avantajele de a avea politicieni în
Parlamentul Europei. Evenimentul a fost moderat de Antal Zoltan (manager al Asociaţiei Microregiunea
Valea Nirajului), participanţii fiind doamna Takacs Olga (preşedinte al Asociaţiei Microregiunea Valea
Nirajului), dl. Daszkel Laszlo (preşedinte al Asociaţiei LEADER Valea Nirajului), dl. Magyari Peter (primar
al comunei Eremitu) şi reprezentanţii partenerilor şi al invitaţilor.
Ziua de 07/09/2014 a fost una mondenă, având în paletă parada fanfarelor, prezentări aduse de
pompierii voluntari, evenimente culturale, prezentate de formaţii de dansuri populare (Ansamblul de dans
Bekecs, trupa de tineret Pipacsok, Asociaţia Fanfara Văleni, reprezentanţii partenerilor, etc.). În
dupăamiaza zilei a avut loc evenimentul tradiţional, Festivalul Recoltei (szüreti bál).
Ziua de 08/09/2014 a fost ultima zi a programului, în cadrul căruia a fost diseminat evenimentul șii
domnul primar, Magyari Péter, împreună cu reprezentanții partenerilor au ținut o conferință de presă.

