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Primăvara este anotimpul care aduce în sufletul românilor cele mai frumoase sărbători. Chiar în
primele zile este marcat mărţişorul – simbolul renaşterii şi vestitorul primăverii, inclus în 2017 în
lista reprezentativă a patrimoniului imaterial UNESCO. Însă cea mai importantă sărbătoare a
acestui anotimp este ziua femeii asociată de multe ori cu ziua mamei. Şi cum cea mai
importantă femeie din viaţa noastră este mama, copiii de la grădiniţa nr. 1 din oraşul Cernăuţi,
împreună cu educatoarea Svetlana Matiaş şi directorul instituţiei preşcolare, Nadia Boiko au
pregătit un matineu consacrat sosirii primăverii şi mamelor, transmite Agenţia BucPress, preluat
de Romanian Global News.

Conceput şi desfăşurat sub genericul "Balul Primăverii", Zâna Primăvară a adunat în jurului ei
toate personajele care vestesc sosirea acestui anotimp. Mai întâi, de sub covorul alb al iernii,
împreună cu luna Martie au ieşit ghioceii şi viorelele, apoi a venit luna Aprilie cu flluturii, după
care şi-a făcut apariţia luna Mai, aducând cu sine toată căldura şi splendoarea primăverii.
Bucuros de sosirea oaspeţilor s-a arătat şi soarele, care cu lumina caldă a alungat vântul şi
norii, care încercau să întunece primăvara. Sub bagheta greieraşului, într-un vals frumos s-au
prins Zâna Primăverii şi florile, aducând în dar mămicilor şi bunicuţelor simbolul primăverii. În
afară de cântecele şi poeziile închinate celor mai dragi fiinţe, micii românaşi au dansat hore şi
bătute promovând astfel cultura şi tradiţiile româneşti ale locului.

La rândul ei, doamna Nadia Boiko a adresat un mesaj de felicitare celor prezenţi cu ocazia
sărbătorii primăverii şi Mărţişorului, dorindu-le tuturor o primăvără caldă, în suflet pace şi
lumină, speranţă, pace şi bucurii în viaţă.

Prima zi a primăverii a fost simțită și în comuna Ciudei. De la mic la mare, localnicii s-au adunat
în incinta căminului cultural pentru a asista la cea de-a III-a ediție a Festivalului „Mărţişor". Pe
scenă au evoluat ansambluri de dans și soliști de la instituțiile școlare și preșcolare din satele
Ciudei, Igești și Ropcea, precum și alți artiști din regiunea Cernăuți.

În prima zi de primăvară la Cernăuți s-a desfășurat și acțiunea stradală "Primiți în dar un
Mărțișor", organizată de Liga Tineretului Român Junimea din nordul Bucovinei în parteneriat cu
Consulatul General al României la Cernăuți și Gimnaziul nr. 6 "Alexandru cel Bun" din centrul
regional. Proiectul respectiv a ajuns la cea de-a treia ediție, devenind unul tradițional. Scopul

1/2

Evenimente culturale de ziua Mărţişorului în regiunea Cernăuţi
Scris de Cernăuţi, Ucraina / Romanian Global News
Luni, 04 Martie 2019

principal este de a promova frumoasele tradiții românești în mediul comunității din Cernăuți și
de a-i uni și apropia și mai mult pe bucovineni prin aceste valori naționale.

Elevii de la Gimnaziul "Alexandru cel Bun" din Cernăuți împreună cu doamna Doina Colesnicov,
profesoară de română la această instituție de învățământ și junimea cernăuțeană au pregătit
peste 1500 de mărțișoare și felicitări scrise în cinci limbi (română, ucraineană, poloneză,
germană și idiș), care au fost oferite în dar bucovinenilor și oaspeților orașului Cernăuți. La
această instituție de învățământ s-a desfășurat și un flash-mob consacrat sărbătorii Mărțișorului,
cu participarea elevilor îmbrăcați în ie românească.

La evenimentul cultural organizat pe strada Domnească de cândva a orașului Cernăuți, la
Centrul Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" unde a debutat acțiunea, au fost prezenți
întreaga echipă a Consulatului General al României la Cernăuți, în frunte cu doamna consul
general Irina-Loredana Stănculescu, care a transmis un mesaj de felicitare tuturor
bucovinenilor cu prilejul sosirii primăverii și Zilei Mărțișorului. Copiii au recitat versuri dedicate
Mărțișorului, iar doamna profesoară de română Doina Colesnicov s-a referit la semnificația
acestei sărbători și la importanța păstrării frumoaselor tradiții strămoșești în bătrâna urbe
cernăuțeană.

În continuare, potrivit tradițiilor din anii precedent, românii din nordul Bucovinei, dar și diplomații
români au ieșit în stradă și le-au oferit în dar cernăuțenilor mărțișoare și felicitări cu prilejul
sosirii primăverii. Merită menționat gestul deosebit al copiilor, iar emoțiile cernăuțenilor care
primeau aceste mărțișoare puteau fi citite pe fețele lor senine.

Organizatorii acestui eveniment de diplomație culturală aduc mulțumiri sponsorilor: compania
Romstal, deputatul român Ștefan Mușoiu, dar și partenerilor media - BucPress TV, Radio
Cernăuți, TVA, Agenția ACC, Agenția BucPress și Cernivețki Promin TV.

2/2

