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Comunicat de presă
9 Mai sărbătorit la prefectură cu emoţii, aplauze, istorie şi artă
Instituţia Prefectului a dedicat ziua de astăzi sărbătorii de 9 Mai, deschizându-şi
porţile pentru elevi mici şi mari, dornici să înveţe lucruri noi despre Uniunea Europeană.
Botoşăneni interesaţi să arate şi altora performanţele atinse în competiţiile menite să
promoveze valorile europene.
Dis de dimineaţă, prefectul Costică Macaleţi a primit vizita a două clase, I şi a II-a
ale şcolii nr. 7, micuţii fiind o parte dintre autorii lucrărilor plastice din expoziţia
organizată pe holul prefecturii. Alături de copii de grădiniţă dar şi de „specialişti” de la
Liceul de Arte „Ştefan Luchian”, micii pictori au excelat în acest an prin picturile,
eseurile şi modelajele ce înfăţişează uniunea şi valorile sale. Entuziasmaţi în
descoperirea propriilor lucrări în expoziţie, dar şi în degustarea bomboanelor cu care i-au
servit gazdele, vizitatorii au fost impresionaţi de Sala Nicolae Iorga, unde s-au prezentat,
la microfon, ca viitori prefecţi şi subprefecţi de Botoşani.
Elevii de gimnaziu şi liceu au avut momentele lor de glorie în cadrul premierei
organizate după câteva ore. Peste 80 de participanţi la programul dedicat zilei de 9 Mai
au putut urmări prezentări istorice, acorduri muzicale, videoclipuri şi alte proiecte
premiate în competiţii naţionale menite să promoveze conceptele de bază ale Uniunii
Europene în competiţii naţionale. Câştigătorii concursului IT lansat în acest an de
Instituţia Prefectului au făcut o demonstraţie punând în funcţiune imprimanta 3D
construită de o echipă a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din piese reciclabile.
Elevii şi profesorii performanţi au primit astăzi felicitările şi urările prefectului Costică
Macaleţi, odată cu diplomele şi materialele informative oferite în dar.
Momentele cele mai savurate au fost cele în care premianţii s-au fâsticit de emoţie
pierzându-şi glasul în timpul prezentărilor.
„Vă rog să-i aplaudăm încă o dată, în special pe cei care s-au pierdut în faţa
dumneavoastră. E normal să pui emoţie în ceea ce faci. Vă mulţumesc pentru prezenţă,
vă felicit pe toţi şi, pentru că sunteţi cetăţeni europeni, vă urez La Mulţi Ani!”, a
încheiat prefectul Costică Macaleţi.
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