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De 18 decembrie, gânduri bune de la Lupac!
joi, 15 februarie 2018

De Ziua Minoritcilor Nacionale, elevii de la ^coala Lupac au pregtit un mic spectacol cu cântece, colinde, poezii, nu numai
în croat, limba lor matern, ci _i în român, german _i englez _i au purces cu mic cu mare la Cara_ova, la sediul central al
Uniunii Croacilor din România. Ajun_i aici, mare le-a fost bucuria s-l vad pe Mo_ Crciun cum îi a_teapt cu desaga plin de
daruri lâng un brad frumos împodobit.

&bdquo;18 decembrie este o zi special pentru copiii care aparcin minoritcii croate. Chiar dac _i în alci ani Ziua
Minoritcilor exista ca srbtoare, este primul an când, legislativ vorbind, este privit ca srbtoare nacional. Acestei zile, fiind _i
în preajma srbtorilor de Crciun _i în preajma vacancei pe care o a_teapt cu bucurie copiii no_tri, ne-am gândit s îi dm o not
srbtoreasc, cum _i de altfel merit. Acciunea copiilor se încadreaz la capitolul &bdquo;Acciuni educative din suflet&rdquo;.
Mulcumim Uniunii Croacilor din România pentru felul în care este alturi de noi la evenimentele importante în viaca copiilor,
începând cu 1 iunie, vacanc, olimpiade _i toate celelalte care se deruleaz deja _i au un istoric&rdquo; &ndash; ne-a spus
despre aceast activitate directorul ^colii Lupac, doamna Maria-Marina Sptaru.

Înainte de a-_i prezenta spectacolul _i de a-_i primi darurile de la Mo_ul, copiii au fost invitaci în amfiteatru, unde au fost
întâmpinaci de secretarul ge-neral al Uniunii Croacilor, domnul Gheorghe Iancov, care i-a informat despre scopul _i
activitatea acestei organizacii: &bdquo;În Constitucia României este mencionat ca toate minoritcile nacionale s fie
reprezentate în Parlament de ctre un deputat care s le reprezinte interesele. Comunitatea noastr este reprezentat de
pre_edintele Uniunii Croacilor din România, domnul Giureci-Slobodan Ghera. Trebuie spus c autoritcile române sunt
preocupate _i de alte facilitci care se acord cetcenilor reprezentând alte comunitci etnice decât cea român. Între altele, în
învcmânt sunteci beneficiarii studiului limbii materne, ca _i a istoriei _i tradiciilor comunitcii croate din România, m refer la
elevii claselor a VII-a _i a VIII-a. Mai mult decât atât, avem clase, grupe la I-IV, care au predare în limba matern, nu numai
limba matern ca obiect de studiu. Sigur, pe lâng aceste lucruri, am stabilit în cadrul Uniunii Croacilor, prin fondurile de care
beneficiaz Uniunea pentru a-_i mencine identitatea etnic prin studiul limbii, al tradiciilor _i obiceiurilor, ca elevii s
beneficieze de avantaje _i facilitci care s-i stimuleze în activitatea lor de zi cu zi, care este învctura.&rdquo;
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