
 
 

 

Proiectul « A történelem viharában - Aktív polgárok  Európában» va fi 
finantat cu suportul Uniunii Europene in cadrul pro gramului ”Europa 

pentru Cetateni” 

 

 

Componenta 2 – Masura 2.1 "Infratire intre localitati”  
 
Participanti:   Proiectul implica participarea 137 de persoane, dintre care 25 de participanti din localitatea Kralova 
nad Vahom (Slovakia)  , 16 de participanti din localitatea Szabadszentkiraly (Ungaria),  14 de participanti din 
localitatea Szentkiralyszabadja (Ungaria ), 14 de participanti din localitatea Szentkirály (Ungaria),  10 participanti 
din Királyszentistván (Ungaria),  15 de participanti din localitatea Bakonyszentkirály (Ungaria),  15 de participanti 
din localitatea Porrogszentkirály (Ungaria), 18 de participanti din localitatea Szeghalom (Ungaria), 10 de 
participanti din localitatea KUNADACS (Ungaria).  
 
Location/ Dates:   Evenimentul va avea loc in localitatea Sancraiu, Romania din 26/08/2016 pana in 29/08/2016 
 
Descrierea evenimentului pe scurt:    
Comuna Sancraiu organizeaza o intalnire intre localitatile infratite in perioada 26-29 august 2016. La eveniment 
vor participa urmatoarele localitati Kralova nad Vahom, Szabadszentkiraly, Szentkiralyszabadja, Szentkirály, 
Királyszentistván, Bakonyszentkirály, Porrogszentkirály, Szeghalom, KUNADACS  intrunind un numar de 137 de 
participanti internationali.  
Acest eveniment marcheaza continuarea evenimentelor organizate de localitatea Sancraiu si se axeaza pe  
 mari axe: ”Unitate in diversitate”, ”Solidaritate in vreme de criza” si ” Dezbateri despre Viitorul Europei”, fiecare  
dintre aceste teme i s-a dedeicat 1 zi din eveniment. Pe parcursul celor 4 zile ale evenimentului, participantii vor 
cunoaste Uniunea Europeana mai bine prin participarea la diferite activitati interactive. Asa cum dezbaterile 
publice incurajeaza participarea cetatenilor la viata democratica si civica a Uniunii Europene, activitatile au 
menirea de intelegere a politicii Uniunii Europee si sa incurajeze cetatenii de a veni cu idei noi si sutenabile pentru  
a promova oportunitatile, angajamentele interculturale si voluntariatul la nivelul Uniunii Europene. Schimbul 
intercultural și regional sunt cheile pentru o uniune puternica, dar nu este de ajuns sa fii constient numai de  
acestea dar trebuie si cunoscute, cum ar fi traditiile culinare, traditii populare.  
Reuniunea  are ca scop să promoveze și să păstreze activa memoria europeană, istoria integrării europene ca un 
proiect de civilizare menținere a păcii între membrii săi, și în cele din urmă asupra Europei de astăzi, astfel 
depășind trecutul și construind  viitorului. 

 


