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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

Európa Nap a Maros Megyei Tanácsnál  

 

A Közigazgatási Palota nagyterme néhány óra erejéig közel kétszáz gyermek és 

nagyszülő érdekes „európai körútjának” volt a helyszíne. A gyermekek a május 

9-én névnapját ünneplő Európa Gimnázium III-IV. osztályából, valamint a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceumból érkeztek.    

 

 
  

A Maros Megyei Tanács keretén belül működő Europe Direct Központ 

május 9-én, Európa Nap alkalmából több, informáló tevékenységek 

szerevezett, elsősorban diákok számára. Mivel az idei év az Aktív öregedés 

európai éve, a nagyszülőket is meghívták a rendezvényekre, hogy az unokákkal 

közösen tegyenek virtuális utazást az Európai Unió tagországai között.   
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A résztvevők előtt felvonultak az európai országok, rövid filmek formájában, 

amelyeket interaktív beszélgetések követtek. A virtuális kirándulás interaktív 

bemutató volt az Európai Unió tagországairól, amelybe a gyermekek szívesen 

kapcsolódtak be, azt is bizonyítva, hogy jó ismeretekkel rendelkeznek az európai 

valóságról. Szó esett az Európai 

Unió történelméről, az Európai Unió 

országainak integrációjáról, 

amelyekhez a diákok és nagyszülők 

minden egyes ország kultúrájának 

jellegzetességeit sorolták fel.  

A Maros Megyei Tanács elnök 

asszonya, Lokodi Edit Emőke 

üdvözölte a két csoport jelenlétét a 

rendezvényen. A gyerekek 

kérdéseire válaszolva az elnök 

asszony bemutatta a megyei tanács, 

és a megyei elnök tevékenységét. A beszélgetés során kiderült, hogy a diákok 

más, a Maros Megyei Tanács által kezdeményezett rendezvényen is részt vettek, 

így legutóbb a Föld Napja alkalmából szervezett eseményeken.  

„Köszönöm, hogy ma eljöttetek, e szép napon, Európa Napján. Remélem jövő 

évben is eljösztök.” – zárta a beszédét az elnök asszony.  

  

Az európai országokról való ismereteik és az aktív részvétel elismeréseként a 

jelenlevő diákoknak emléklapot adtak át.  

 

A rendezvény a bolyais diákok művészeti előadásával végződött, akik verseket, 

énekeket adtak elő furulyakísérettel. Az előadás az ünnepi hangulatot fokozta, 

ezáltal minden résztvevő közelebb került Európához.  
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