ZIUA PACII SARBATORITA ALATURI DE SENIORI
?I DE TINERII CU DIZABILITA?I Marti , 21
Septembrie 2021, 11:24

Direc?ia de Asisten?a Sociala Oradea, alaturi de fidela colaboratoare a institu?iei, d-na Mio
ri?a Sateanu, ceta?ean de onoare al municipiului Oradea ?i membru al Parlamentului Sen
iorilor din Romania au marcat Ziua Interna?ionala a Pacii printr-un eveniment deosebit d
esfa?urat la Centrul Multifunc?ional din Io?ia. Ziua Interna?ionala a Pacii este sarb
atorita in fiecare an pe data de 21 septembrie, fiind un omagiu adus pacii prin educatie
si constientizare publica .
Astfel, seniorii din comunitate, alaturi de tinerii cu dizabilita?i din cadrul Asocia?iei Ro
mano-Germana Alsterdorf, au avut parte de o zi festiva.
Directorul DAS Oradea, d-na Anca Grama, a deschis evenimentul: "Ma bucur ca sunt
astazi aici, sa sarbatoresc alaturi de dumneavoastra Ziua Interna?ionala a Pacii ?i va do
resc sa fi?i alaturi unii de al?ii, sa va iubi?i, sa trece?i cu bine peste toate obstacolele ?i incer
carile vie?ii, cu speran?a ?i pace. Avand pace in familie, ai pace in inima si astfel poti dar
ui lumii ceea ce are nevoie. Nu putem convietui fara a fi armonie intre noi, fara a ne
considera egali, asa cum ne-a creat Dumnezeu".
D-na Miori?a Sateanu a expus intr-un frumos discurs insemnatatea acestei zile: "Astazi s
arbatorim o zi mare, care este pacea. Pacea este acea liniste cand nu se aude nicio
mitraliera, cand nu cade nicio bomba si nu se omoara oamenii intre ei, iar toata lumea
se in?elege si se iubeste.Cel mai important este ca pacea ?i dragostea sa fie prezente in
tre oameni si mai ales in familie".
Prezent la eveniment, d-l Adrian Bojan, interpret consacrat de muzica populara, a
incantat auditoriul cu bine cunoscute piese de muzica populara care au ridicat in
picioare persoanele prezente ?i au incins impreuna o hora spre marea bucurie atat a t
inerilor cat ?i a seniorilor.
În virtutea bunei colaborari pe care Direc?ia de Asisten?a Sociala Oradea o are cu org
aniza?iile neguvernamentale din municipiul Oradea, Asocia?ia Romano-Germana Al
sterdorf, din anul 2017, sprijina autoritatea locala ?i desfa?oara diverse activita?i cu per
soanele varstnice din cartier ?i tinerii cu dizabilita?i, la Centrul Multifunc?ional din Ios
ia, de pe strada Cazaban.
La finalul evenimentului invita?ii au imparta?it amintiri frumoase de la evenimentele di
n anii trecu?i, ocazionate de aceasta sarbatoare, la un ceai ?i gustari asortate, un start bu
n pentru un inceput de saptamana infrigurat, de toamna.
În ata?ament gasi?i o galerie foto.

