
O suta de Ioni si ioane sarbatoriti la Copsa Mica
Cu mic, cu mare, peste 100 de locuitori din Copsa Mica s-au strans vineri seara in parcarea din apropierea
primariei, pentru a lua parte la una dintre cele mai frumoase traditii de iarna din oras: Sarbatoarea Ionilor.
Inaugurata in urma cu sapte ani, aceasta actiune are drept scop principal sarbatorirea intr-un cadru festiv a
tuturor locuitorilor din oras care se numesc Ioan sau Ioana. Un pahar cu vin fiert, o bucata de cozonac si
multa buna-dispozitie au fost si in acest an ingredientele principale ale sarbatorii de la Copsa Mica. "
Sarbatoarea Ionilor a incheiat la Copsa Mica ciclul Sarbatorilor de iarna. La noi a devenit o traditie ca in
momentele importante ale orasului sau in ziua de Sfantul Ioan sa petrecem alaturi de locuitorii din oras,
sa aratam ca suntem impreuna in astfel de zile. Ma bucur ca destul de multi copseni au venit in aceasta
seara (vineri seara-n.red) alaturi de noi, pentru a le ura " La multi ani! " persoanelor care si-au aniversat
onomastica. in varful rugului aprins a fost si un brad, ceea ce inseama ca am incheiat cu aceasta ocazie
perioada Sarbatorilor ", a explicat Daniel Tudor Mihalache, primarul din Copsa Mica.
  
  Traditia locului a facut ca la ora 18, o persoana care poarta numele Ioan, din Copsa Mica, sa aprinda un
rug imens, in varful caruia a fost asezat un brad. Ioan Deac a fost cel caruia i-a revenit aceasta misiune,
dusa cu bine la capat. " imi doresc ca atat eu, cat si toti locuitorii din Copsa Mica sa avem parte in primul
rand de sanatate, pentru ca este cea mai importanta. Aceasta Sarbatoare a Ionilor este o frumoasa traditie
la noi in oras si ma bucur foarte mult ca obiceiurile merg mai departe. Speram ca ati petrecut momente
placute alaturi de noi ", ne-a spus Ioan Deac.
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