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 Tîrgu Mureş, 9 Mai 2012 

 

Comunicat de presă 

 

Ziua Europei la Consiliul Judeţean Mureş 

 

Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţean Mureş a organizat 

în data de 9 mai 2012, cu ocazia Zilei Europei o serie de activităţi de informare 

destinate în principal elevilor. Având în vedere că anul 2012 este Anual 

European al îmbătrânirii active, şi bunicii au fost invitaţi să fie alături de nepoţii 

lor într-o călătorie virtuală prin statele membre al Uniunii Europene. 

 
 Astfel Sala Mare a Palatului Administrativ a fost timp de câteva ore locul 

de unde circa două sute de copii şi bunici au început un interesant periplu 

european. Copiii sunt elevi în clasele III-IV ai şcolii care îşi aniversează 

onomastică pe 9 mai – Gimnaziul „Europa” şi ai Liceului „Bolyai Farkas” din 

Tîrgu Mureş. 
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 Rând pe rând ţările Europei s-au perindat, prin intermediul unui film, prin 

faţa celor prezenţi, născând idei şi discuţii interactive. Călătoria virtuală a fost o 

prezentare interactivă a ţărilor membre ale Uniunii Europene, la care copiii au 

luat parte cu plăcere dovedind că au bune cunoştinţe despre realităţile europene.  

La informaţiile legate de istoricul Uniunii Europene, integrarea ţărilor în 

Uniunea Europeană, copiii şi bunicii au adăugat altele legate de aspecte 

specifice fiecărei ţări şi culturi în parte.  

 Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, doamna Lokodi Edita Emőke, a 

salutat participarea la eveniment a celor două grupe de invitaţi. Răspunzând la 

întrebările copiilor, doamna Preşedinte a explicat activitatea Consiliului 

Judeţean şi preşedintelui său, pe înţelesul tuturor. Discutând cu elevii, aceştia au 

afirmat că au luat parte şi la alte evenimente organizate de Consiliul Judeţean, 

ultimul fiind „Ziua Pământului”. „Vă mulţumesc frumos că aţi venit aici, astăzi, 

în această zi deosebită: Ziua Europei. Sper că veţi veni şi anul viitor ” a 

concluzionat doamna Preşedinte.  

 
 În semn de apreciere pentru cunoştinţele europene şi implicarea în acest 

proiect, participanţii au primi diplome. 

 Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic pregătit de elevii de la 

Liceul „Bolyai Farkas”, poezii, cântece – cu acompaniament de fluier, au 

completat atmosfera de sărbătoare în această zi, în care toată lumea s-a simţit 

mai aproape de Europa. 

 
                                                        Biroul de presă al Consiliului Judeţean Mureş 


