Festivitate

Am ajuns și la momentul în care vă prezentăm impresii despre deschiderea festivă a Olimpiadei
de Limba și Literatura Germană maternă care a avut loc la Filarmonica “Dinu Lipatti”.
Cuvântul de început a fost rostit de dr. Szepesi Alexandru,
președinte executiv al olimpiadei, reprezentantul MECȘ care a
adus mulțumiri organizatorilor și și-a exprimat bucuria de a se
afla după cincisprezece ani din nou la Satu Mare în cadrul
olimpiadei

naționale.

Subliniază

importanța

motto-ului

olimpiadei “Sathmar - Schreib mit, sprich mit! Sei selbstbewusst
und mitteilsam”. Și-a încheiat discursul cu dorința de a avea un
„concurs reușit și corect”.

Mondici Claudiu, inspector școlar general evidenţiază faptul că
olimpiada este „o competiție între cei mai performanți elevi, un
veritabil turnir cultural. Dorința de cunoaștere este un dar esențial
al omului, iar profesionalismul se întemeiază pe cunoaștere și, mai
ales, pe valorile care fac posibilă această cunoaștere”, prin aceste
cuvinte îi încurajează pe elevi și le urează succes în activitățile
viitoare.

Mesajul prefectului Eugeniu Avram a fost transmis prin dl. Ciocan
Mircea. Acesta consideră că organizarea olimpiadei „este o onoare
pentru județul nostru și totodată un semn de prețuire îndreptat către
activitatea educativă desfășurată în cadrul Liceului Teoretic German
„Johann Ettinger”. Își exprimă speranța că „acest eveniment școlar

va aduce împreună talentul comunicativ și creativitatea tuturor participanților, pentru a demonstra
că se poate face performanță la capitolul limbă germană”.
Viceprimarul municipiului, dr. Roca Radu
subliniază faptul că „un astfel de concurs de anvergură
națională desfăşurat în orașul nostru reprezintă o
mândrie pentru noi și, de ce nu?, un mod de promovare
a imaginii municipiului și județului în țară și chiar în
afara ei”. Adresându-se elevilor, susține că „nu mă
îndoiesc de faptul că prestația voastră în cadrul
concursului va fi una de excepție, reușind să vă ridicați la standardele impuse de mentalitatea
germană, a cărei emblemă este lucrul bine făcut”.

