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A doua întâlnire internațională a proiectului NET4EU în județul Pest, Ungaria 

  

 După o lungă pauză forțată cauzată de pandemie, partenerii „Network for 

New Europe” s-au adunat la Budapesta, Ungaria, pentru a da un nou impuls 

proiectului lor. 

 Delegațiile de la Locri (Italia), Dagda (Letonia), Lupeni (România) 

împreună cu Municipiul Județean Pest gazdă (Ungaria) au discutat și au 

experimentat importanța protecției naturii și a peisajului, un angajament al New 

Deal-ului european cu o semnificație majoră. 

 Unul dintre obiectivele principale ale întâlnirii a fost implicarea activă a 

delegațiilor în activități și subiecte de discuție, astfel încât în prima zi participanții 

s-au îndreptat către Ócsa, un oraș la 30 de kilometri de Budapesta situat în Aria 

de protecție a peisajului Ócsa și teritoriul Natura 2000. La Școala Gimnazială 

locală Bolyai János a avut loc o Dezbatere Europeană asupra Acordului Verde 

European cu participarea partenerilor NET4EU, a elevilor școlii și cu ONG-uri 



active în domeniu. Pentru a se pregăti pentru dezbatere și pentru a obține 

cunoștințele necesare, a fost organizat un atelier interactiv pentru studenți și 

partenerii de proiect de către ONG-ul: Societatea Națională a Conservatorilor – 

Prietenii Pământului Ungaria. În cadrul atelierului, participanții au ascultat 

prelegeri, au vizitat o mini expoziție și au luat parte la un joc de masă uriaș. Pentru 

partenerii de proiect a avut loc o prezentare cu secțiunea de întrebări și răspunsuri 

despre European Green Deal de către domnul Éger Ákos, președintele executiv 

al Friends of Earth Hungary.  

 În a doua parte a programului a avut loc o secțiune plenară cu intervenția 

tuturor partenerilor prin introducerea unei rezervații naturale sau a unei zone de 

protecție a peisajului în regiunile lor cu cele mai bune practici privind protecția 

mediului, educație ecologică și inițiative care facilitează obiectivele Pactului 

ecologic european. Toți partenerii au fost de acord că în acest domeniu educația 

și conștientizarea reprezintă o sarcină cheie, în special în rândul tinerilor. 

 Dezbaterea europeană a fost urmată de o întâlnire cu domnul Károly 

Bukodi, primarul orașului Ócsa în podgoria peisagistică protejată a orașului. 

Întâlnirea a oferit partenerilor NET4EU oportunitatea de a discuta despre cele mai 

bune practici și de a face schimb de experiență privind gestionarea unei așezări 

într-o zonă de rezervație naturală. Pentru a dobândi experiență practică de primă 

mână, după-amiaza partenerii au vizitat Muzeul în aer liber Ócsa, unde este 

implementat un proiect de dezvoltare finanțat din fonduri UE și surse Natura 2000 

pentru a îmbunătăți educația conștientă de mediu și pentru a proteja flora și fauna 

originară din zonele umede. 

 A doua zi a întâlnirii a început cu o întâlnire de management de proiect 

pentru a stabili agenda pentru faza finală a proiectului NET4EU. În urma 



întâlnirii, delegațiile au fost primite de domnul István Szabó, Președintele 

Consiliului Județean Pest, care a oferit șansa unei discuții despre evoluțiile 

europene actuale și a unei schimbări de părere asupra Viitorului UE. 

  Urmând ideea principală a întâlnirii de a pune mai mult accent pe 

practică decât pe teorie, după-amiaza partenerii de proiect s-au îndreptat către 

Gödöllő, un oraș din aglomerația Budapesta, pentru a avea o altă vizită a 

proiectului, făcând un tur în Palatul Regal Gödöllő. Palatul cu parcul său întins 

este și o zonă peisagistică protejată cu proiecte de dezvoltare continuă. Partenerii 

au aflat despre rolul potențial pe care l-ar putea juca siturile istorice în protejarea 

naturii și educarea oamenilor despre mediu în timpul întâlnirii cu Dr. Tamás 

Ujváry, managerul palatului. 

 După întâlnirea utilă și de succes din județul Pest, Ungaria, proiectul va 

fi continuat cu evenimente locale pentru tineri și întâlniri internaționale la Dagda 

(Letonia), Lupeni (România) și cu un eveniment special de închidere la Bruxelles 

(Belgia). 

 



 

 

 

  

 

 


