Proiectul « HOMO EUROPAEUS – LÉTEZIK-E EURÓPAI KULTÚRA» a
fost finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul programului "Europa
pentru cetățeni

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
Participanți: în cadrul proiectului s-au reunit un număr total de aproximativ 220 cetățeni, din care aproximativ 135
provenind din satele aparținătoare Comunei Hodoșa – Sâmbriaș, Hodoșa, Ihod și Isla –, 41 de cetățeni din Obcina
Hodos (Slovenia) și 45 din Obec Vydrany (Slovacia).
Locul/Data: întâlnirea a avut loc în Hodoșa, județul Mureș, România, în perioada 16/06/2022 - 19/06/2022
Descriere succintă:
Ziua de 16/06/2022 a fosta consacrată activităților de animații locale asigurate de către tineri voluntari locali cu
scopul de a asigura publicitate evenimentului pe raza comunei: au fost distribuite invitații la evenimente, au fost
distribuite broșuri de prezentare a proiectului și ale activităților acestora și au fost aplicate afișe. A avut loc primirea
oficială a delegațiilor, urmată de o primă reuniune publică dedicată prezentării temelor proiectelor și a partenerilor
implicați. Evenimentul la care au fost invitați jurnaliști ai presei județene a fost urmat de cina festivă.
Ziua de 17/06/2022 a fost consacrată atelierelor și dezbaterilor tematice intitulate ”Banalitatea răului” respectiv
”Există cultură europeană?”. Întâlnirile a fost urmate de o vizita tematică ”Pe făgașul interculturalității” în orașul Târgu
Mureș, unde participat la o dezbatere urmată de vizite cu scopul descoperirii patrimoniului cultural și arhitectural
purtând amprentele diversității culturale și religioase.
Ziua de 18/06/2022 a fost consacrată desfășurării atelierului intitulat ”Homo Europaeus”, urmată de o nouă vizită de
lucru având ca destinație Ținutul Sării, regiune în care se pot regăsi o bogăție și o diversitate culturală. Acestea, fiind
”straturi” și ”sedimente” ale diferitelor culturi și civilizații – e.g. civilizația Romei antice și a popoarelor colonizați de
pe teritoriul Daciei (Drumul Sării, minele de sare), cultura și patrimoniul cultural imaterial și arhitectural al românilor,
sașilor, secuilor din Transilvania (e.g. olăritul din Corund, patrimoniul arhitectural țărănesc tradițional de pe Valea
Târnavelor și a Nirajului, patrimoniul tradițional folcloric imaterial) – au devenit ordinea de valori pe care este așezată
fundația Europei unite. Seara a fost consacrată unui eveniment cultural în aer liber, activitate desfășurată tot sub
egida diversității culturale, cu o serie de spectacole de dansuri și cântece tradiționale din folclorul popoarelor
conlocuitoare din Transilvania: jocuri populare românești, maghiare și țigănești din zona de câmpie a Mureșului, din
Țara Călatei și din Valea Nirajului, respectiv din regiunile din care au provenit delegațiile invitate. Evenimentul s-a
încheiat cu o cină festivă.
Ziua de 19/06/2022 a fost consacrată evaluării finale a proiectului, unei reuniuni între reprezentanții comunelor
participante – primarii comunelor – în vederea stabilirii unor noi direcții și teme în baza cărora se va continua și se
va amplifica cooperarea între localitățile implicate în proiect.

