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Expoziția demonstrea
ză că, imaginația copilări
ei nu are limite și e plină 
de expresivitate plastică. 
Ea e șlefuită permanent 
de educatori sau profe
sori, care le alcătuiesc și 
îndrumă reperele esteti

ce.  
Dar nu numai atât. 

Dincolo de semnificația 
tradițională a oferirii 
mărți șorului, ori a florilor 
de primăvară, se află și un 
puternic mesaj umanitar. 
O altă bună parte a lucră

rilor confecționate, cu su
tele, de către copiii și tine
rii elevi ai orașului au că
pătat destinația vânzării. 
Iar banii obținuți se vor 
îndrepta spre susținerea 
unora dintre colegii lor, 
aflați în nevoi materia
le sau cu o sănătate pre
cară. E un proiect extins 

în timp, la nivelul școlilor 
orașului, care nu se rezu
mă numai la evenimentul 
de acum.  Compasiunea și 
întrajutorarea sunt semne 
ale unei educații temeini
ce, puternic ancorată în 
realitățile lumii unui înce
put de drum în viață, de 
bun augur.  

Detalii despre 
minunata 
expoziție

Ea a fost vernisată din 
prima zi a lunii începutu
lui de primăvară. Toate 
creațiile copiilor vor pu
tea fi admirate până la 
10 martie, timp cât va fi 

deschisă publicului vizi ta tor. 
Neau îndrumat pașii prin 
ea Mihaela Tănase, direc
tor interimar al Centrului 
Cultural și Iulia Boțan, in
spector la compartimen
tul de organizare a pro
iectelor culturalartistice. 
Astfel, am aflat că ediția 
din acest an a expoziției e 
mult mai frumoasă și bo
gată decât cele din anii 
trecuți. 

Mărțișoarele sunt de o 
minunată și excepțională 
diversitate. Copiii și tine
rii care leau confecționat 
au folosit o multitudine de 
materiale: pene, șnururi, 
cartonașe, sclipici, fire de 
țesături, decupaje picta
te, flori, origami, paiete  
de toate culorile și forme
le  pământului. 

Buftea. Un minunat eveniment, la Centrul Cultural

Sala de primire a Centrului Cultural din 
frumosul oraș ”Verde și curat” -  Buftea 
- e în aceste zile încântător pavoazată. 
Panouri mari, bogat încărcate, așezate 
la vedere, te întâmpină cu peste 1.000 
de mărțișoare sau felicitări cu cele mai 
diverse forme, mărimi și culori. Ele au 
fost migălos lucrate de aproape toți copiii 
orașului, de la cei din grădinițe, clase 
pregătitoare, până la gimnaziu și liceu. 

Eugen DICHISEANU

Pe toate drumurile 
naționale și județene, ges
tul plin de curtoazie a fost 
însoțit de urări, cu cele mai 
bune gânduri, la debutul 
minunatului anotimp al 
renașterii vieții. Ore bune, 
agenții ilfoveni de la rutie
ră au acoperit cu prezența 

lor cea mai mare parte a 
județului, în localitățile 
PopeștiLeordeni, Buftea, 
Voluntari, Otopeni, Braga
diru, Pantelimon și toate 
celelalte. 

Bineînțeles că, pe lân
gă toate aceste surprize, 
șoferițele au primit și re

comandările preventive 
pentru evitarea oricărui 
incident sau eveniment 
nedorit, din trafic. Din în
cântarea și mulțumirile 
celor de la volan pentru 
această întâmpinare sau 
desprins zâmbete minu
nate și asigurări că totul 
va decurge normal, în bu
nă respectare a conduitei 
și legilor circlației, pe dru
murile publice. 

Iar spiritul feminin știe 
că îndemnul „Alege viața” 
nu e numai o simplă cam
panie de respectare a nor
melor regimului rutier.  Ci 
adună responsabilitatea și 
menire fundamentală de 
perpetuare a civilizației și 
națiunii noastre. 

Pentru doamnele și domnișoarele de la volan

O frumoasă tradiție a începutului de 
primăvară e menținută vie de către polițiștii 
Serviciului Rutier Ilfov. Echipajele lor mobile 
au fost prezente și de acest 1 Martie, oprind 
în trafic automobilele conduse de doamne și 
domnișoare. Ei le-au oferit buchete de flori 
și mărțișoare, gest apreciat de prezența și 
stilul... feminin, de la volan. Și asta se întâmplă 
an de an, pe toate șoselele județului. 

Flori și mărțișoare, oferite 
de polițiștii rutieri ilfoveni

Între 1 și 10 martie

Expoziţie de mărţișoare confecţionate de copii


