\&quot;Hora Unirii \&quot; in centrul Avrigului

" Mica Unire " de la 24 ianuarie 1859, cand principatele romane Moldova si Muntenia au format o
singura tara, Romania, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, a fost sarbatorita cu mare fast si la
Avrig. incepand cu ora 11, la troita inchinata eroilor avrigeni, situata in curtea Bisericii Ortodoxe cu
hramurile " Intrarea Domnului in Ierusalim si Sfantul Gheorghe ", elevi si cadre didactice de la Şcoala cu
clasele I-VIII Avrig, impreuna cu reprezentanti ai Primariei orasului Avrig si mai multi localnici, au
participat la un moment deosebit de emotionant dedicat Unirii Principatelor Romane.
Dupa ce au asistat la un parastas de pomenire a eroilor, oficiat de preotul paroh Ovidiu Vili Stroe, cei
prezenti l-au ascultat pe prof. Liviu Victor Napeu, directorul institutiei de invatamant avrigene, ce a
prezentat, in cateva cuvinte, informatii despre importanta acestei zile pentru neamul romanesc si despre
personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
Apoi, a vorbit celor prezenti primarul Avrigului, ce s-a aratat incantat si multumit pentru ca a participat
la acest important eveniment aniversar si a felicitat organizatorii pentru intreaga manifestare.
in continuarea festivitatii, s-a desfasurat o scurta ceremonie de depunere de coroane de flori. in
acordurile Imnului Eroilor, cantat de elevii scolii, au depus coroane la baza Monumentului Eroilor,
primarul Arnold Gunter Klingeis si administratorul public, Marinela Oprenea, din partea Primariei
orasului Avrig, precum si prof. Liviu Victor Napeu si prof. Laura Crisan (director, respectiv director
adjunct), din partea Şcolii cu clasele I-VIII Avrig.
Scurtul program de cantece si poezii patriotice, sustinut de elevii scolii pregatiti de prof. Constantin
Ciocan, a incheiat prima parte a festivitatilor aniversare desfasurate vineri.
Din curtea bisericii, manifestarile s-au mutat in centrul orasului. in jurul bustului marelui carturar
Gheorghe Lazar, precum si in piata din spatele acestui obiectiv, elevii si cadrele didactice s-au strans
pentru a juca " Hora Unirii ", oferind astfel un moment cat se poate de inedit localnicilor si celor ce au
trecut la acel moment prin zona.
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