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Elevii din echipa de proiect Euroscola a Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” au considerat
că sărbătorirea Zilei Mondiale a Turismului constituie un context prielnic pentru promovarea
patrimoniului local și au marcat această zi prin activitatea Moștenitori ai patrimoniului / Heirs
of Heritage pe care au înscris-o în calendarul proiectului “Patrimoniul în mâinile tinerilor”.
Evenimentul a fost deschis de prof. dr. Chira Carmen care le-a prezentat participanților –
elevi din clasele VI-XII – aspecte relevante referitoare la această zi care este sărbătorită în
întreaga lume. Prezentarea câtorva scurte filme a trezit interesul celor prezenți asupra importanței
pe care o are patrimoniul local – european – mondial în dezvoltarea turismului și rolul major pe
care turismul îl joacă în ansamblul economiei mondiale. O surpriză a momentului a fost prezența
pe “ecran” a dl. Mihai Jurca – director executiv al Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din
Oradea și Regiune care a adresat un mesaj lăzăriștilor cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului și ia felicitat pentru inițiativa implementării proiectului Euroscola care are drept scop promovarea
patrimoniului local Art Nouveau – a Palatului “Vulturul Negru” ca obiect de patrimoniu agreat.
Elevul George Seica (cls.a XI-a) a avut o intervenție mult apreciată de ascultători pe
marginea Anul Internațional al Turismului Sustenabil pentru Dezvoltare, prezenatrea în cadrul
căreia elevii au aflat multe informații despre ce înseamnă turismul durabil și cum răspunde
nevoilor turiștilor și regiunilor receptoare cu privire la protejarea și ameliorarea resurselor pentru
generațiile viitoare.
În încheierea manifestării dna Cristina Pop, de la Transilvania Travel Services
specializată în turism intern şi internaţional, le-a vorbit elevilor despre activitatea agenției,
frumusețea meseriei pe care o are și a purtat un dialog incitant cu elevii despre conexiunea
existentă între dorința de promovare a patrimoniului cultural și serviciile turistice de calitate ce
trebuie oferite turiștilor.
Domnul director al liceului, prof. Gheorghe Tirla, a felicitat echipa de proiect Euroscola
pentru programul diversificat pe care îl desfășoară în cadrul proiectului ”Patrimoniul cultural în

mâinile tinerilor”, pentru vocația cu care prezintă și promovează patrimoniul local, cel Art
Nouveau în general și Palatul ”Vulturul Negru” în mod special, și le-a dorit succes în ”cursa
pentru Strasbourg”.
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