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Aplicabil pentru Măsura 2.1 "Infrățirea orașelor" 
Participare: proiectul a permis întrunirea a 500 de cetăţeni (tineri, profesori, reprezentanţi ai autorităţilor publice 
locale etc.), dintre care 20 originari din oraşul Aszod (Ungaria), 15 din oraşul Martfu (Ungaria), 22 originari din 
orașul Tisovec (Slovacia),16 originari din orasul Tuchow (Polonia),427 din Tăutii-Măgherăuş (România). 
Locul/Datele: întrunirea a avut loc în oraşul Tăuţii-Măgherăuş, jud.Maramureş, (Romania) de la 03/09/2018 la 
10/09/2018. 
Descriere succintă: Scopul proiectului a fost acela de a creşte nivelul de conştientizare al participanţilor şi al 
publicului larg cu privire la valorile comune şi la importanţa conservării şi a promovării Patrimoniului Cultural 
European, ca resursă comună. In contextul în care oraşele Tisovec (Slovacia) şi Tăuţii-Măgherauş (Romania) il 
omagiază pe poetul Ion Şiugariu, ca erou comun, 2 zile au fost dedicate cunoaşterii şi promovării vieţii şi operei 
acestuia. 
Ziua de 03/09/2018 a fost consacrată pentru sosirea şi acomodarea delegaţiei slovace. 
Ziua de 04/09/2018 a fost dedicată următoarelor activităti:Jocuri de cunoaştere, Workshop - prezentarea vieţii şi a 
operei poetului Ion Şiugariu (acesta s-a născut în satul Băiţa din oraşul Tăuţii-Măgherăuş, iar în cel de al Doilea 
Război Mondial, ca şi soldat, a participat la eliberarea oraşului Tisovec, după care şi-a pierdut viaţa în încercarea 
de eliberare a oraşului Brezno-Slovacia). 
Ziua de 05/09/2018 a fost consacrată pentru vizitarea localităţii Băiţa, a Casei Memoriale Ion Şiugariu şi pentru 
pregatirea jocurilor de cunoaştere şi a unor activităţi de socializare pentru participanţii care urmau să sosească. 
Ziua de 06/09/2018 a fost dedicată sosirii şi acomodării celorlalte delegaţii. După amiază au avut loc jocuri de 
cunoaştere şi de socializare şi a fost prezentat programul pentru următoarele zile. 
Ziua de 07/09/2018 a fost consacrată pentru desfăşurarea unui workshop, în cadrul căruia participanţii din fiecare 
ţara, împreuna cu reprezentanţi ai etniei rome, au prezentat materiale video/prezentări power-point despre 
zona/regiunea din care provin, despre tradiţii, obiceiuri, gastronomia specifică etc. La finalul prezentărilor, împărtiţi 
în grupuri mixte de lucru, aceştia au identificat diverse modalităţi de conservare şi de valorificare a patrimoniului 
cultural comun, inclusiv prin voluntariat. 
În a doua parte a zilei, participanţii au vizitat Biserica reformată din Tăuţii-Măgherăuş, unde corul Stellaria Media 
din orașul Aszod a susţinut un concert, Muzeul Misztotfalusi Kiss Miklos si Centrul didactic de permacultură - Baza 
Ulmu. Dupa aceea au pregatit standurile pentru expoziţie. 
 Ziua de 08/09/2018 a fost rezervată pentru participarea la activitaţile organizate cu ocazia desfăşurării Bulciului – 
sărbătoarea oraşului Tăuţii-Măgherăuş - care au avut loc în localitatea Băiţa. În program au fost incluse momente 
solemne, cu intonarea imnurilor ţărilor angrenate în acest proiect şi al Uniunii Europene, a fost prezentat proiectul 
şi partenerii publicului larg, a avut loc un spectacol de dansuri şi cântece tradiţionale româneşti, au fost sărbătorite 
cuplurile, care în cursul anului au implinit 50 de ani de căsătorie; doritorii au putut lua parte la o liturghie 
ecumenică, unde a avut loc şi un concert de muzică bisericească susţinut de corul din Aszod - Ungaria. 
Dupa masă a avut loc o expoziţie culinară şi de produse lucrate manual. În cadrul cinei interculturale, unii 
participanţi din ţara fiecărui partener, îmbracati în portul popular au cântat cântece tradiţionale si/sau au dansat, 
invitantandu-i si pe ceilalti să li se alăture. 
Ziua de 09/09/2018 a fost consacrată pentru o vizita la Casa Olarului din oraşul Baia Sprie, unde un meşter 
popular, recunoscut internaţional, a oferit o lecţie de olărit şi a împărtăşit impresii despre acest meşteşug. 
Prânzul a fost servit la o stână de oi, unde doritorii au avut posibilitatea să folosescă tulnicul pentru chemarea oilor.  
După masă a avut loc a doua parte a workshop-ului, în cadrul căruia, participanţii, de această dată pe grupuri 
naţionale, au identificat asemănări între culturile tărilor participante. La sfârşitul zilei a avut loc evaluarea finală. 
Ziua de 10/09/2018 a fost consacrată pentru salutarea delegaţiilor şi plecarea acestora. 
 
 
 
 

 


