Prefectul judeŃului a inaugurat o şcoală în Feldioara
Mircea PETRUSE
Deschiderea anului şcolar 2008-2009 a fost prilej de mare bucurie pentru elevii, părinŃii şi
autorităŃile locale din comuna Feldioara, care au trăit, pe lângă emoŃiile fireşti ale acestui
eveniment, şi emoŃiile inaugurării unei noi unităŃi de învăŃământ.
Este vorba despre darea în folosinŃă a Şcolii Generale din cartierul Brazilor, instituŃie
reabilitată în întregime şi dotată la cele mai înalte standarde în materie de învăŃământ.
Deschiderea festivă a noului an şcolar s-a făcut pe terenul de sport al Liceului „Petru Rareş”
din localitate, unde elevii adunaŃi în careu au ascultat cuvintele de încurajare şi spor la
învăŃătură adresate de către prefectul judeŃului Braşov, Adriana DonŃu, primarul Sorin Taus,
preotul din parohia locală şi de cele două directoare ale principalelor unităŃi şcolare.
Fără a face politică, prefectul Adriana DonŃu s-a limitat doar la a menŃiona eforturile făcute de
guvern pentru dotări, urându-le elevilor succes în noul an şcolar, în timp ce primarul Sorin
Taus, vizibil emoŃionat, le-a reamintit tuturor că şi el a fost cândva elev, că nu a uitat acei ani
minunaŃi, exprimându-şi speranŃa că din rândul celor prezenŃi va fi ales, poate, viitorul primar
al comunei.
Preotul le-a citit copiilor şi părinŃilor mesajul Patriarhului Daniel, dar şi versetele din Biblie
cuprinzând înŃelepciunea Pildei Semănătorului, aluzie la adevărul incontestabil că generaŃiile
de mâine se pot dezvolta armonios şi sănătos doar pe un teren fertil asigurat în cea mai mare
măsură prin educaŃie şi învăŃare, de către dascăli iubitori şi competenŃi. S-a rostit apoi cu glas
tare rugăciunea „Tatăl nostru”, după care o bună parte din elevi s-a deplasat la noua şcoală,
intrând în clase imediat ce panglica inaugurală a fost tăiată.
Prefectul judeŃului s-a declarat foarte mulŃumit de investiŃiile făcute, de dotările şi condiŃiile
de excepŃie pe care le au elevii care vor învăŃa aici, constatând doar absenŃa tablelor,
impediment ce va fi rezolvat în cel mai scurt timp posibil, deoarece ele au fost practic
comandate, dar nu au sosit încă.

