Copiii premianti din Vaslui au fost rasplatiti pentru rezultatele lor
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Roxana Buculeasa, componenta a cercului de dans modern si contemporan de la Palatul
Copiilor Vaslui, s-a aflat printre cei mai buni copii din municipiul Vaslui , la concursurile culturale
din ţară şi străinătate. Primăria Municipiului Vaslui, i-a acordat cea mai inalta distinctie la
„Gala premianţilor", care s-a desfăşurat la Casa de Cultură „Constantin Tănase" in ziua de 31
martie 2012.

„Este o mândrie pentru toţi vasluienii că aceşti copii sunt ai noştri şi că an de an ei
participă la concursuri şi, culmea, câştigă de fiecare dată. Sunt foarte fericit să mă pot
afla printre ei în această zi deosebită", a declarat domnul primar, ing. Vasile Pavăl.
„Ne-am dorit foarte mult să aducem în atenţia comunităţii locale oameni de valoare,
elevi şi profesori, care ne-au reprezentat cu cinste la nivel naţional şi internaţional. Pe
lângă copii, am dorit să le mulţumim, pe acestă cale, şi unui număr de 756 de cadre
didactice care s-au ocupat de pregătirera acestora. Considerăm că valorile trebuiesc
încurajate şi promovate ca un exemplu de bună practică, fiind conştienţi, totodată, de
valoarea şcolii vasluiene" , a declarat şi domnul viceprimar, prof. Valeriu Caragaţă.

Printre organizatorii principali, adică Primăria şi Consiliul Local Vaslui, s-au numărat şi membrii
Consiliului Municipal al Elevilor, cei care au ţinut evidenţa colegilor premiaţi.

Pentru noi toti, aceasta zi va ramane o amintire pretioasa. Multumiri si recunostinta
organizatorilor, domnului primar, ing. Vasile Paval, viceprimarilor: prof. Valeriu Caragata, ing.
Daniele Neacsu, intregului staf al Primariei Municipiului Vaslui.
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Prof. Anusca-Doglan Elena

Coordonator al cercului de dans modern si contemporan, Palatul Copiilor Vaslui
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