Europa pentru
cetăţeni
Proiectul „Orizont spre Europa” 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 mai mult de 1200 de cetăţeni, dintre care circa 1100 originari
din Comuna Ernei (România), 43 din Comuna Kal (Ungaria) și 50 din Comuna Nagypeterd (Ungaria).
Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Comuna Ernei (România, județul Mureș) de la 31/07/2015 la
03/10/2015.
Descriere succintă:
Ziua de 31/07/2015 a fost consacrată primirii invitaților, urmată de cazarea și acomodarea lor în comuna
Ernei. După cina comună au avut loc discuții libere între reprezentanții partenerilor și localnici. Din partea
comunității gazdă, domnul primar Janosi Ferenc a salutat oaspeții.
Ziua de 01/08/2015 a fost consacrată deschiderii oficiale a proiectului. După ceremonie reprezentanţii
partenerilor, invitaţii şi localnicii au participat la un eveniment comemorativ la monumentul ridicat în
onoarea soldaţilor căzuţi în Primul Război Mondial. După amiază a avut loc deschiderea expoziției foto și
de obiecte datând din perioada Primului Război Mondial, exponatele fiind colectate și expuse sub
îndrumarea etnografului Vajda Andras (director al Centrului de Conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Mureş). Seara a continuat cu un spectacol de cântece și muzică lăutărești.
Ziua de 02/08/2015 a fost consacrată deschiderii oficiale a expozițiilor foto O Epocă prin Fotografii,
respectiv Moștenirea Văii Mureșului, constând din fotografii realizate de către artistul Both Gyula. În sala
festivă al castelului Teleki din Dumbrăvioara (comuna Ernei) a fost susținută o prelegere privind
izbucnirea Primului Război Mondial de către istoricul Berekméri Árpád-Róbert. După amiaza a avut loc
un eveniment consacrat prezentării Uniunii Europene, cuprinzând printre altele dezbateri pe tema
alegerilor europarlamentare și prezența foarte scăzută la urne. Programul a fost diversificat prin
includerea în program a unor activități ludice educative destinate copiilor și tinerilor, adolescenților. Ziua
a fost încununată cu o serată de concerte de muzică ușoară.
Ziua de 03/08/2015 a fost ultima zi a evenimentului internațional, în cadrul căruia au fost diseminate
obiectivele și rezultatele întâlnirii, respectiv primarul comunității gazdă, Domnul Janosi Ferenc, împreună
cu reprezentanții localităților partenere au ținut o conferință de presă.

