Elevi ?i profesori din Ap?a de Jos (Ucraina) au vizitat Pr
imaria, in cadrul unui proiect cultural-educativ
transfrontalier Luni , 2 Iulie 2018, 13:48
Primaria Municipiului Oradea a primit azi, 2 iulie 2018, vizita unui grup de ?aizeci de e
levi ?i profesori din Ap?a de Jos, Ucraina, in cadrul proiectului cultural-educativ tra
nsfrontalier ?Înva?amant ?i generozitate - cunoa?terea, valorificarea ?i pastrarea tradi?i
ilor culturale ale Romaniei ?i Ucrainei, prin organizarea de tabere de elevi ?i cadre di
dactice - edi?ia a XV-a - Centenarul Marii Uniri - 2018". Vizitatorii au fost primi?i de vi
ceprimarul Florin Birta in Sala Mare a Primariei.
?Va mul?umim pentru vizita de astazi ?i pentru faptul ca de 15 ani veni?i la Oradea ?i colabo
ram prin proiecte transfrontaliere cultural-educa?ionale. Anul acesta sarbatorim ?i Ce
ntenarul Marii Uniri ?i pot sa va spun ca Primaria Oradea va sarbatori Centenarul prin r
ealizarea a 100 de proiecte de investi?ii, care ne dorim sa fie aportul nostru, al actualei g
enera?ii, la implinirea a o suta de ani de la Marea Unire. Am incercat sa schimbam fa?a or
a?ului in bine prin atragerea de fonduri europene ?i vom continua sa facem acest lucru, de
oarece este o oportunitate importanta pentru dezvoltarea ora?ului", le-a spus v
iceprimarul Florin Birta oaspe?ilor prezen?i.
Proiectul emblematic, realizat de Asocia?ia Morari?a din Oradea in parteneriat cu Un
iunea Regionala a Romanilor din Transcarpatia ?Dacia" din Ap?a de Jos ?i Primaria Muni
cipiului Oradea, are ca scop sprijinirea comunita?ii romane?ti maramure?ene din dre
apta Tisei (Ucraina). În cadrul acestui proiect, concretizat printr-o tabara in Oradea, vor a
vea loc o serie de evenimente culturale ?i educative, toate avand ca scop con?tientizarea pr
omovarii culturii autentice romane?ti, pastrarea tradi?iilor ?i patrimoniului cultural na?
ional romanesc in comunitatea romanilor din Maramure?ul istoric din dreapta Tisei.
Înnumelevizitatorilor,TiberiuMoraru,pre?edinteleAsocia?ieiMorari?a,?iIonBoto?,pre?ed
intele Uniunii Regionale a Romanilor din Transcarpatia ?Dacia", au mul?umit aut
orita?ilor locale ?i conducerii pentru interesul dovedit ?i implicarea personala in acest proi
ect.

