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Printre clinchetele clopoțeilor, 
colindele și cântările care au adus 
urări de bine, de sănătate și ferici-
re invitaților, bătrânul Moș Crăciun a 
venit cu tolba-i plină tocmai din de-
părtări. Moșul cel Bun, reprezentat 
de membrii Asociației Alevi România 
și ai Asociației Oamenilor de Afaceri 
Turci din România – TIAD, a popo-
sit pentru câteva ore, în rândul co-
piilor din Ștefănești și i-a ajutat să-și 
îndeplinească dorințele. Ca prin ma-
gie, micuții cuminți și silitori au fost 
răsplătiți cu darurile cele mai fru-
moase pentru disciplina și rezultate-
le bune obținute în timpul anului la 
învățătură și la restul activităților pe 
care le desfășoară. 

Cadourile pregătite de reprezen-
tanții asociației și oferite cu multă 
dragoste în prag de sărbătoare au 
adus la Ștefănești numeroase suflete 
iubitoare care doresc să le ofere aces-
tor copii minunați nu doar o bucurie 
de moment, ci și șansa unui început 
frumos în viață. 

Iubire și dăruire 
„Suntem o asociație culturală 

apolitică și non-profit alcătuită din 
oameni de afaceri turci care activea-
ză în România de peste 20 de ani. 

Desfășurăm aici multe activități cul-
turale și caritabile. De exemplu, în lu-
na iulie, la Babadag am făcut pome-
nirea anuală a istoricilor noștri. Pes-
te 800 de oameni au participat la ce-
remoniile organizate de noi cu acest 
prilej. Ne dorim să dezvoltăm conti-
nuitatea culturală și, bineînțeles, să 
venim în sprijinul societății. Eu re-
prezint compania Isuzu, dar avem 
alături de noi și oameni de afa-
ceri din domeniul confecțiilor texti-
le, construcțiilor, alimentației etc. Îi 
mulțumim domnului viceprimar Mir-
cea Gheorghiță pentru că a îngă-
duit să aducem farmecul sărbăto-
rii aici, făcându-le copiilor Crăciu-
nul mai frumos. Am dăruit, din toa-
tă inima, peste o sută de pachete, 
în cea mai mare parte cu produse 
tradiționale românești. Dar, spre de-
liciul micuților, le-am oferit și dulciuri 
turcești”, ne-a spus Cemil Akkaya, re-
prezentant al Asociației Oamenilor de 
Afaceri Turci. „Sărbătorile de Iarnă se 
petrec în familie, așa că, i-am primit 
pe acești oameni, astăzi, ca într-o fa-
milie. Ne bucură prezența lor în mij-
locul nostru și-i așteptăm întotdeau-
na, cu mare drag. Le mulțumim că  
s-au gândit la acești copii, mai ales că 
mulți dintre ei provin din familii defa-
vorizate! Le dorim sănătate și un An 
Nou cu bucurii și prosperitate”, ne-a 
spus viceprimarul Mircea Gheorghiță.     

La Ștefănești, 

Sâmbătă, pe 14 decembrie, bucuria și voia bună au 
avut destinația Ștefănești. În ciuda faptului că în acest 
sezon norii plumburii și grei nu au cernut mult așteptata 
zăpadă darurile primite de micii mari sportivi ai localității, 
din partea Asociației Culturale Alevi România, au adus 
spiritul Crăciunului la Clubul Sportiv Ștefănești, creând o 
atmosferă magică de sărbătoare. 


