Primarul Lungu, prezent ieri la zece
festivităţi de deschidere a anului şcolar: “Investiţia cea mai
importantă este în educaţia copiilor”
„Sunt de părere că este adevărat proverbul „cine are carte, are şi parte”. Nişte copii bine pregătiţi vor avea în
viitor o şansă în plus. Cea mai importantă investiţie este cea în copii”, a spus primarul Ion Lungu, ieri, la
festivitatea de la Scoala 10, iar un mesaj similar a avut la toate cele zece şcoli la care a participat, în al zecelea
an ca primar . La unele şcoli, cum ar fi cele din cartierele Burdujeni – sat şi Iţcani, primarul a mers în fiecare
an la festivitatea de deschidere, iar la altele, cum ar fi Scoala nr. 5 sau Liceul cu Program Sportiv, primarul
nu a putut veni de fiecare dată u la unele dintre unităţile de învăţământ la care a participat primarul au fost
şi alte persoane importante din viaţa politică şi administrativă suceveană cum ar fi senatorul Ovidiu Donţu,
prefectul Florin Sinescu sau deputatul Alexandru Băişanu. De regulă, Imnul de Stat a fost ascultat de pe un
CD înaintea debutului festivităţilor, însă unul dintre cele mai emoţionante astfel de momente a fost la Scoala
nr. 5 când imnul a fost cântat de copii

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent, ieri, la zece festivităţi de deschidere a
anului şcolar organizate de unităţi de învăţământ din toate cartierele oraşului. Turul de forţă al
edilului a fost mai mare în acest an decât în 2012, când Ion Lungu a participat doar la opt
deschideri de an şcolar pentru a rosti o scurtă cuvântare la festivităţile. Ca şi în anul trecut, la
unele din şcolile la care a fost primarul au ajuns şi alte personalităţi importante din viaţa politică
şi administrativă a Sucevei. Anul acesta a fost cazul senatorului Ovidiu Donţu, a prefectului
Florin Sinescu şi a deputatului Alexandru Băişanu, pe când anul trecut Ion Lungu a fost şi la
câteva festivităţi de deschidere a anului şcolar unde fusese invitat preşedintele Consiliului
Judeţean, Cătălin Nechifor.
De data aceasta, fiind cel de-al zecelea an consecutiv când participă, ca primar, la festivitatea de
deschidere a anului şcolar, Ion Lungu a optat pentru un număr simbolic de zece unităţi de
învăţământ. Ca şi în anii precedenţi, a avut grijă să fie măcar în câte-o şcoală sau liceu din fiecare
zonă al Sucevei. Fiind însă mai multe şcoli de vizitat, programul primarului a fost mai strâns,
deplasările şi perioadele cât a stat la fiecare unitate de învăţământ fiind ceva mai strânse, cu
puţine excepţii ca de exemplu la Scoala nr. 10 şi la Colegiul Naţional “Petru Rareş“.
„A fost un tur de forţă în semn de respect pentru ceea ce înseamnă şcoala suceveană, în semn de
respect pentru eforturile pe care le fac deopotrivă cadrele didactice şi părinţii ca să aibă copiii o
educaţie bună”, a explicat Ion Lungu. El a mai spus că au mai fost câteva conduceri de unităţi
şcolare care l-au invitat să fie de faţă la festivitatea de deschidere, dar nu a putut onora toate
invitaţiile.
Programul primarului în ce priveşte participarea la festivităţile de deschidere a anului şcolar a
început în cartierul George Enescu şi, după un periplu prin toate zonele oraşului, s-a încheiat tot
în cartierul George Enescu. Cele zece unităţi de învăţământ la care primarul a participat sunt:
Scoala nr. 8 din cartierul George Enescu, Scoala „Ion Creangă” – fosta şcoala nr. 9 din cartierul
Obcini, Scoala „Grigore Alexandru Ghica” – fosta şcoală nr. 7 din cartierul Iţcani, Eco – Scoala
nr. 10 din cartierul Burdujeni, Scoala „Miron Costin” – fosta şcoala nr. 11 din cartierul
Burdujeni, Scoala nr. 6 din cartierul Burdujeni – Sat, Scoala „Jean Bart” – fosta şcoală nr. 5 din
cartierul Burdujeni, Colegiul Naţional „Petru Rareş” – zona de centru a Sucevei, Liceul cu
Program Sportiv şi Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”.
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