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Educaţia stă la baza oricărei dezvoltări durabile. 
De aceea, UAC Europe şi Asociaţia NEMUS au 
fost, sunt şi vor fi un partener stabil al şcolii, 
un prieten al celor mici şi un sprijin în procesul 
educativ din comuna Dumbrăviţa. 

UAC Europe şi Asociaţia NEMUS au ajutat şcoala 
din toate punctele de vedere. Anual, este susţinută 
modernizarea infrastructurii, prin dotarea şi modernizarea 
unei săli de clasă. Apoi, există un program susţinut de 
activităţi şcolare şi extraşcolare, prin care UAC Europe şi 
Asociaţia NEMUS, în parteneriat cu Şcoala Dumbrăviţa, 

încearcă să mobilizeze, să motiveze elevii pentru a obţine 
rezultate şcolare cât mai bune, dar şi pentru a dobândi 
noi aptitudini care să-i pregătească mai bine pentru viaţă, 
pentru cariera profesională, pentru viitor. 

Olimpiada Fisculașului 
Astfel, în 22 mai a avut loc cea de-a doua ediţie a concursului 
Olimpiada Fisculașului, care, în acest an, a căpătat o 
dimensiune judeţeană. La concurs au participat elevi de la 
şcolile gimnaziale Dumbrăviţa, Rus, Groşi, Fărcaşa şi două 
şcoli din Baia Mare: Școala „Lucian Blaga” şi „Dr. Victor 
Babeş”, bineînţeles, însoţiţi de cadre didactice. 
Concursul a avut loc pe 5 categorii: clasa a IV-a, a V-a, a 
VI-a, a VII-a şi a VIII-a şi a cuprins un test grilă cu întrebări 
din limba română, matematică, limba engleză şi ştiinţe. 
Elevii au avut la dispoziţie două ore pentru rezolvarea 
testului, apoi s-a trecut la corectarea lucrărilor. Între timp, 
elevii s-au relaxat la căminul cultural Dumbrăviţa, unde 
au servit suc, plăcinte şi fursecuri, oferite de gazde şi au 
ascultat muzică. După o aşteptare plină de emoţii, s-au 
aflat şi rezultatele şi a avut loc premierea. UAC Europe 
şi Asociaţia NEMUS au oferit premiile de excelenţă, 
constând într-o tabletă la fiecare categorie, la clasa a VIII 
– a au fost chiar două premii, datorită faptului că cei doi 
câştigători au avut punctaje egale. 

Premiile I, II, III au primit diplome şi cărţi. 
Corina Mulea, reprezentantul UAC Europe şi al 
Asociaţiei NEMUS, împreună cu doamna director a şcolii 
gimnaziale Dumbrăviţa, Magdalena Tomşa, i-au felicitat 
pe câştigători şi participanţi. Toţi elevii şi profesorii au 
primit diplome de participare. Un eveniment extrem 
de reuşit, pentru care merită felicitări şi organizatorii şi 
participanţii - elevi şi cadre didactice. Mai mult, această 
olimpiadă a fost doar începutul unei frumoase colaborări 
între şcolile participante, deoarece elevii şi profesorii din 
Școala Dumbrăviţa au promis că vor participa şi ei la 
acţiunile organizate de celelalte şcoli.

Tabere de vară 

Ca în fiecare an, UAC Europe şi Asociaţia 
NEMUS încearcă să le facă copiilor vacanţa 
mai plăcută şi totodată utilă, astfel că, şi în 
acest an au fost organizate două tabere de 
vară gratuite, una pentru copiii angajaţilor şi 
una pentru cei din comună.

 

Asociaţia  
NEMUS şi UAC Europe,
partenerii durabili  
ai comunităţii locale 
UAC Europe a promis o cam-
panie constantă şi complexă 
de implicare în comunitate. Iar, 
din 2011, „ne ţinem de cuvânt” 
nu este doar un slogan al com-
paniei, ci o realitate, un obiectiv 
asumat şi pus în practică în fie-
care an. UAC Europe şi Asociaţia 
NEMUS sunt „partenerii sociali” ai 
comunităţii, cum spune primarul 
din Dumbrăviţa, Felician Ciceu, 
la fiecare manifestare, partenerii, 
prietenii instituţiilor locale şi ai 
comunităţii. Programul de impli-
care în comunitate şi de respon-
sabilitate socială al UAC Europe, 
pus în practică prin Asociaţia 
NEMUS și Asociaţia American 
International School of Transyl-
vania a crescut în fiecare an, s-a 
diversificat şi, bineînţeles, a adus 
rezultate pe măsură. 
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Prima tabără a fost organizată pentru copiii din 
comună. Tabăra a avut loc în perioada 20-24 iulie 2015 
şi s-a desfăşurat la Căminul Cultural Dumbrăviţa şi în 
împrejurimi, zilnic, între orele 9-15. Programul taberei 
a cuprins cursuri de limba engleză – o zi, dezvoltare 
personală - 2 zile şi fotografie -2 zile. În ultima zi a taberei 
a fost organizată o ieşire în natură, cu picnic şi cursuri de 
orientare în natură. 
 
De asemenea, elevii au avut posibilitatea să participe la 
numeroase activităţi distractive şi utile, care le-a dezvoltă 
personalitatea, le-a îmbunătăţit cunoştinţele şi totodată 
i-au ajutat să se distreze. O astfel de activitate a fost şi 
confecţionarea de zmeie şi avioane din hârtie care au fost 
„lansate”  în aer liber.  
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Cea de-a doua tabără, dedicată de această dată 
copiilor angajaţilor UAC Europe, a avut loc în 
perioada 3-7 august, tot la Căminul Cultural 
Dumbrăviţa şi în împrejurimi. 

Cele mai bune 10 lucrări au fost prezentate luni, 19 
octombrie, la Şcoala Dumbrăviţa. Doamna director Tomşa 
Magdalena, prezentă la eveniment, i-a felicitat pe toţi 
elevii participanţi şi i-a încurajat totodată să participe la 
acţiunile extraşcolare organizate în comună. De asemenea, 
domnul profesor Vasile Dancu i-a felicitat pe participanţi 
şi i-a încurajat să participe la astfel de proiecte. 

Festivalul toamnei 
Apoi, ca-n fiecare an, a fost organizat Fes-
tivalul toamnei, tot în parteneriat cu UAC 
Europe și Asociația NEMUS. 

Vineri, 30 octombrie, toate instituţiile de învăţământ 
din Dumbrăviţa au îmbrăcat haină de sărbătoare. Elevii 
şi preşcolarii, îndrumaţi de cadrele didactice, au pregătit 
standuri pe care au aranjat borcane cu bunătăţi, desene, 
colaje, aranjamente, dovleci sculptaţi, poezii şi eseuri etc. 
Toate clasele au fost vizitate de doamna director Tomşa 
Magdalena, de reprezentanta UAC Europe, Corina Mulea, şi 
de GAZETA de Dumbrăviţa, fiind recompensaţi cu diplome 
şi dulciuri.

Eroii de lângă noi 
Un alt concurs inedit a fost „Eroii de lângă 
noi”. Elevii din comuna Dumbrăviţa au de-
venit „cercetători”, fiind provocaţi să culeagă 
poveşti din cel de-al doilea război mondial. 
Sub îndrumarea profesorului Vasile Dancu, 
elevii au realizat eseuri foarte frumoase 
şi bine documentate, pentru care merită 
felicitări. UAC Europe şi Asociaţia NEMUS au 
premiat autorii celor mai bune 10 eseuri cu 
cărți. 
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Moș Crăciun  
a venit la toţi copiii  
din Dumbrăviţa 
Și în acest an, Moșul a ajuns la toții copiii 
din Dumbrăvița cu ajutorul UAC Europe și 
al Asociației Nemus. Moș Crăciun, însoțit 
de ajutorul lui Ionică Chiorean, a împărțit 
daruri celor mici și celor mari și le-a povestit 
cum i s-a stricat sania și s-a oprit la „fabrica 
de avioane” care i-a sărit în ajutor, iar până 
i-a reparat-o, conducerea UAC Europe l-a 
trimis pe Moș la toate grădinițele și școlile 
din comună, pentru a se convinge că toți 
copiii au fost cuminți și merită cadouri.  
Moșul a vizitat toate școlile și grădinițele 
din comună și, în schimbul poeziilor și 
promisiunii copiilor că vor fi cuminți și îi 
vor asculta pe părinți și pe profesori, le-a 
oferit pachete cu dulciuri. Moșul a promis 
că va trece și anul viitor pe la copiii cuminți, 
tot cu sprijinul UAC Europe și a Asociației 
Nemus. Nu de alta, dar și pentru anul viitor 
și-a programat o „revizie” la sanie tot în 
Dumbrăvița.  

Tabăra de engleza  
ediţia 2015 

În 12-13 decembrie a avut loc o nouă ediție 
a Taberei gratuite de limba engleză și dez-
voltare personală organizată de UAC Eu-
rope și Asociația Nemus, în cadrul feeric  al 
Stațiunii turistice Șuior. 15 elevi din comuna 
Dumbrăvița au fost selectați să participe la 
această acțiune, în urma elaborării unui eseu. 

Toamna 
 
A venit toamna ceţoasă, 
Frunzele au ruginit, 
Vremea este răcoroasă, 
Florile s-au veştejit
 
Sunt acum struguri şi mere, 
Dar nu mai sunt rândunele. 
Multe flori sunt veştejite, 
Frunzele-s îngălbenite. 
 
Ploi mărunte-ncep să cadă, 
Dealurile sunt pustii, 
S-au sfârşit de prin ogradă, 
Jocurile de copii. 
 

Foriş Maria

Toamna 
 
Toamna facem must de zor
Din strugurii viilor
Din care obţinem vinul 
Roşu ca şi trandafirul 
 
Gospodinele muncesc 
Şi de zor se pregătesc
Fac compoturi şi dulceţuri 
Murături, doar bunătăţuri.
 
Din copaci cad frunzele, 
Care golesc crengile.
Şi aşa toamna bogată
Este cea mai apreciată. 
 

Ciocotişan Alexia

Vis de toamnă
 
Văd covoare colorate,
Bruma acoperă sate,
Pomii stau în nemişcare,
Păsările se-ntorc la soare.

Frunzele se ofilesc,
Dar fructele cresc,
Acum, potecile pustii,
Sunt pline de copii.

Pigmenţi uşori şi reci
Trec prin frunze seci,
Scriitorii se inspiră
Cu inima pură.

Văzduhul e înnegrit
Şi se aude ciripit.
Pleacă cele călătoare 
Cât mai reuşesc să zboare.

Animalele se pregătesc
Ca de praznic-mpărătesc
Ca s-adune de mâncare
Pentru zile fără soare.
 

Pop Nicola, Cls. a VII-a  
Şcoala Rus

Stau pe margine şi mă gândesc
Cum toţi copacii se-mpietresc
Pe arpegiul ploii, frunzele desprinse plâng
Despărţirea lor se-nclină spre un acord  
pierdut prin gând
Ele nu plâng, îţi insuflă în curând
O amintire şi-un gând
Speranţa lor moare, într-un târziu,
Când sfârşesc înecate în izvorul timpuriu
Cuvintele scrise pe mormanul vieţii stinse,
Povestesc, poveşti grăite şi demult desprinse,
În care toamna, crăiasă a naturii
Îşi îmbracă haina cruntă, a împietririi.
Un anotimp în care copacii
Îşi închipuie frunzele, muze ale naturii
Care îşi inundă într-un suflet stins
Dezamăgiri vechi şi iubiri fără de-nţeles
Chiar şi frunza ne-mpietrită
Pică la pământ odată,
Şi se trezeşte pustiită
Unde frunza e uscată.
 

Cionte Robert, Cls. a VIII-a Şcoala Rus
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Lecții interactive de limba engleză și dezvoltare personală, 
jocuri în aer liber, interacțiune, socializare și relaxare. Pe 
scurt, coordonatele Taberei  gratuite de limba engleză, 
organizate de UAC Europe și Asociația NEMUS la Șuior. 
Timp de două zile, cei 15 elevi selectați pentru participarea 
la tabără, supravegheați de doamnele profesoare de limba 
engleză de la Școala Dumbrăvița, au avut parte de un 
program care a îmbinat învățarea, relaxarea și distracția. 
Ziua de sâmbătă a fost dedicată limbii engleze, iar cea de 
duminică dezvoltării personale. La final, copiii au plecat 
încântați de tabără și cu tolba plină de cunoștințe și 
amintiri frumoase. 

Impresiile participanţilor
„Minunat este cuvântul care poate caracteriza cel mai 
bine această tabără. Totul a fost minunat!” 
„Tabăra de la Șuior a fost o experiență foarte frumoasă 
și unică, din punctul meu de vedere. În prima zi am par-
ticipat la activitățile în limba engleză, unde am răspuns 
la întrebări, am jucat jocuri de memorie și mai ales de 
comunicare și cultură generală. A doua zi am avut parte 
de activități de dezvoltare personală, alături de un 
psiholog.”
„Având în vedere că a fost prima mea experienţă de 
genul aceasta, a fost uimitor să privești în jurul tău și să 
vezi toți acei copii cum participă uniți la activități.”
„În aceste zile m-am distrat și m-am simțit foarte bine.”
„Este frumos să îți petreci timpul cu oameni plăcuți, așa 
cum a fost la tabăra de engleză.”
„A fost o tabără foarte frumoasă, în care am învățat 
multe jocuri pe care nu le știam și care mi s-au părut 
amuzante. Sper să particip şi anul viitor.”
„Mulțumim organizatorilor pentru tabără! A fost foarte 
frumos și interesant!”
„Părerea mea despre această tabără este foarte bună, 
deoarece m-am distrat, am participat la activități inter-
esante și mi-am cunoscut mai bine colegii. Mulțumim 
UACE!”
„Tabăra de engleză a fost o experiență minunată!”
„A fost foarte frumos. Toate activitățile au fost educative 
și din fiecare am învățat câte ceva.”
„Sper să se repete și anul viitor. Mulțumim UACE!”

Grija pentru mediu, respectul 
pentru cei din jur, pentru sănătatea 
şi viaţa lor sunt de asemenea 
priorităţi pentru UAC Europe şi 
Asociaţia NEMUS. De aceea, prin 
activităţi extrem de diverse, cele 
două instituţii încearcă să pună 
în practică acest deziderat. Nu 
întâmplător „Dumbrăviţa verde”, 
programul de ecologizare a tuturor 
satelor şi văilor din comună, deru-
lat pe parcursul unei săptămâni şi 
la care participă peste 50 de elevi 
voluntar, este unul dintre cele mai 
vechi şi mai de anvergură proiecte 
marca UACE şi NEMUS. 
 
 
De asemenea, de trei ani, cele două insti-
tuţii încearcă să-i conştientizeze pe elevi în 
legătură cu necesitatea reciclării şi beneficiile 
ei, astfel că, are loc concursul eco între şcoli, 
cu premiul constând într-o excursie pentru 
clasa din comună care adună cele mai multe 
deşeuri de hârtie şi PET.

 Dumbrăviţa verde 
O comună mai frumoasă și mai curată. Aces-
ta este obiectivul urmărit cu perseverență 
de proiectul devenit deja tradiție 
„Dumbrăvița Verde”, care a ajuns la cea de-a 
V-a ediție. Organizatorul acțiunii a fost și în 
acest an Alexandra Nicolici, devenită deja o 
prietenă a copiilor, iar coordonatoarea a fost 
Felicia Cotoman, care zi de zi a fost alături 
de participanți, în acest an în număr de 53. 

Luni dimineață, 10 august,  a avut loc deschiderea 
activității, la Căminul cultural din Chechiș, unde copiii 
au fost întâmpinaţi de Corina Mulea, reprezentantul 

UAC, de primarul Felician Ciceu și de organizatori. 
După ce au primit echipament, instrucțiuni și toate cele 
necesare desfășurării în bune condiții a acţiunii, copiii au 
fost felicitați de Corina Mulea, care a arătat că, an de an, 
acțiunea își arată rezultatele, fiind tot mai puțină mizerie 
în satele și pe văile din comună. Corina le-a mulțumit 
tuturor elevilor care se implică în proiect, dar și cadrelor 
didactice care îi însoțesc. 
De asemenea, primarul Felician Ciceu i-a feli citat pe 
copiii și pe organizatori și a subliniat im portanța acestei 
acțiuni, atât din punct de vedere estetic și de mediu, dar 
mai ales educativ. 
Apoi copiii au fost împărțiți în 5 grupe și au pornit la 
ecologizare, singura pauză fiind cea de prânz, în care au 
primit sandvișuri și apă din partea UAC Europe. 
Ziua de luni a avut ca obiectiv ecologizarea localităților 
Chechiș și Cărbunari. În cea de-a doua zi au fost 
ecologizate satele Șindrești și Dumbrăviţa, în cea de-a 
patra, Unguraș și Rus, iar în ultima zi a avut loc tradiționala 
festivitate de premiere și party-ul de sfârșit de proiect.  
Toți participanții au primit diplome și premii, iar efortul 
și implicarea lor are în primul rând ca rezultat o comună 
mai frumoasă și mai verde. 
Felicia Cotoman a spus că zilnic s-au adunat circa 20 de 
saci de gunoaie și că participanţii spun că, față de anul 
trecut, a fost mai puțină mizerie, ceea ce arată că efectele 
acțiunii se văd în creșterea gradului de conștientizare și 
de educație a populaţiei în acest domeniu. 

Localnicii sunt obișnuiți deja cu echipele de copii care 
curăță localitatea și probabil acest lucru îi face pe fiecare 
să arunce mai puține mizerii în natură, în râuri, pe stradă.  
Corina Mulea și Iulian Gheorghe, reprezentanţii UAC 
Europe și Asociației NEMUS, le-au mulțumit încă o dată 
copiilor, profesorilor și organizatorilor pentru implicare 
și au arătat că acțiunea va continua și anul viitor. În 
concluzie: o nouă ediție de succes și o comună mai verde.
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Un alt proiect extrem de educativ  
şi benefic a fost realizat în Parteneriat cu 
Primăria Dumbrăviţa şi Ocolul Silvic,  
şi a constat în plantarea de arbori în zona  
terenului de sport din localitate. 
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Zâmbetul copilăriei 
Proiectul de profilaxie în comuna 
Dumbrăviţa a demarat în luna martie, 
în apropierea Sărbătorilor Pascale. 
Copiii de la școlile din Dumbrăviţa, 
Unguraș și Rus au beneficiat de 
educație sanitară în ceea ce privește 
igiena dentară, reguli de spălat pe 
dinți și alimentație sanogenă. Fiecare 
copil a primit materiale promoționale 
oferite de firma Colgate, dulciuri 
și fructe oferite de colectivul Cabi-
netului Stomatologic CMI DR. Dunca 
Ionuţ.

În toamna acestui an am dorit să reluăm acti-
vitatea și să o extindem. La cabinetul stomato-
logic din comuna Rus ne propunem să examinăm 
un număr de peste 350 de copii, din grădiniţa și 
școala primară, în vederea informării părinților 
asupra problemele pe care le au micuții. 

Exami nările se desfășoară în fiecare zi de marți 
și joi, in prima parte a zilei, unde copiii au fost 
programați pe clase, împreună cu doamna 
director Tomșa Magdalena, transportul copiilor 
a fost asigurat de UAC Europe, partener al 
acțiunii. Fiecărui copil i se întocmește o fișă cât 
mai pe înțelesul părinților, în care se consemnează 
eventualele carii sau probleme dentare cu care ei 
se confruntă.

Dorim astfel să semnalăm importanța igienei 
dentare, importanța rezolvării problemelor 
dentare cât mai timpuriu și obișnuirea copiilor 
cu cabinetul stomatologic și personalul medical. 
De această campanie se ocupă direct doamnele 
dr. Carmen Cirțiu și dr. Crina Cristian, întrea-
ga campanie fiind susținută de cabinetul stoma-
tologic CMI Dr. Dunca Ionuț.

Dr. Carmen Cirțiu

Cariile dentare  
–  cum şi de ce apar?
Bacteriile din placa dentară în contact cu glucidele 
formează un acid care atacă smalţul dentar, con-
ducând astfel la apariţia cariei dentare.
Resturile alimentare rămase între sau pe dinţi creează 
condiţii favorabile dezvoltării bacteriilor şi tartrului 
dentar, ducând totodată la apariţia cariei dentare.
Vizita la medicul stomatolog,  la fiecare 6 luni, pentru 
şedinţe de profilaxie, este necesară de la vârste 
fragede.

Cum putem preveni apariţia cariilor dentare la copii?
 
1. Profilaxia dentară la domiciliu  
– periaj dentar zilnic

Cel mai important element al unei igiene orale 
corecte este spălatul dinţilor cu pastă de dinţi.
Periajul se realizează timp de minim  2 minute, de cel 
puţin 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara.
 În primii ani este important ca periajul dentar să se 
realizeze alături de întreaga familie, dată fiind ten-
dinţa copiilor de a-şi imita părinţii, punându-se astfel 
baza deprinderii unor obiceiuri corecte şi sănătoase.
 Realizarea unui periaj corect asigură curăţarea şi 
albirea dinţilor şi reduce riscul apariţiei cariilor şi 
bolilor gingivale.
Este indicat ca periuţa de dinţi manuală să aibă perii 
moi sau medii ca duritate, pentru evitarea afectării 
gingiei. Se recomandă schimbarea periuţei la un 
interval de 3 luni, sau mai devreme, în cazul în care 
perii se deteriorează.
Periuţa şi pasta de dinţi se recomandă a fi alese în 
funcţie de vârsta copilului.
 Alte instrumente care pot fi folosite pentru igiena 
orală sunt aţa dentară şi apa de gură.
Există, însă, anumite restricţii. În cazul aţei dentare, se 
recomandă folosirea acesteia începând cu vârsta de 
trei ani, însă cu un nivel de atenţie ridicat pentru a nu 
răni gingia.
Apa de gură, produs antiseptic şi antibacterian, se 
foloseşte în cazul copiilor doar cu recomandarea 
expresă a medicului stomatolog.
 
2. Şedinţa de profilaxie  
în cabinetul stomatologic 

Biserica şi Identitatea locală 
reprezintă pilonii de bază ai trecutu-
lui, prezentului şi mai ales viitorului 
oricărei comunităţi. De aceea, UAC 
Europe şi Asociaţia NEMUS au fost 
parteneri stabili ai bisericii, ajutând 
toate parohiile din comună, fie la 
unele lucrări sau construcţii, fie în or-
ganizarea unor evenimente. De ase-
menea, „fabrica de avioane” sprijină 
an de an pelerinajele creştinilor din 
comună, la mănăstirile din zonă, sau 
deplasările corului la Hramurile la 
care sunt Invitaţi. 
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Împreună cu Parohia Ortodoxă 
Unguraș se organizează concertul de 
colinde „Astă seară spre-asfinţit”.
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Festivalul portului, 
dansului  
şi cântecului  
de pe Fisculaş

Dacă tradiţiile autentice şi folclorul sunt 
„paşaportul” pentru înveşnicire, atunci 
Dumbrăviţa are asigurat un loc în „cartea 
eternităţii”. Pentru locuitorii comunei, pro-
movarea şi păstrarea tradiţiilor fac parte din 
testamentul nescris pe care an de an îl duc cu 
mândrie mai departe.  
Această preocupare constantă este 
încununată de un eveniment anual, de am-
ploare, devenit şi el tradiţie: Festivalul portu-
lui, dansului şi cântecului de pe Fisculaş.

 
Din 2005, an de an, în prima duminică a lunii iulie, 
comuna Dumbrăviţa se transformă într-o adevărată 
scenă în aer liber. Aici se adună toată zona folclorică, 
denumită Fisculaş, adică satele cuprinse între Baia Mare, 
Baia Sprie, Cavnic şi râul Lăpuş, pentru a-şi promova 
tradiţiile şi obiceiurile moştenite din străbuni în cadrul 
unui eveniment devenit tradiţie: „Festivalul dansului, 
cântecului şi portului de pe Fisculaş”.
 

An de an, festivalul a luat amploare şi a tot crescut, atât 
ca număr de participanţi, cât şi ca număr şi calitatea 
manifestărilor. Evenimentul începe cu o paradă a portului 
popular, când comuna devine o adevărată scenă în aer liber, 
pe care sunt etalate costumele populare de o frumuseţe 
nemaipomenită. Un alt moment festiv este premierea 
tinerilor care au împlinit 18 ani şi a cuplurilor care au 
sărbătorit nunta de aur. Programul cuprinde numeroase 
momente artistice, culturale şi folclorice şi se încheie cu 
un foc de artificii. 
 
Primarul Felician Ciceu spune că: „Evenimentul îl 
organizăm în colaborare cu Centrul Creaţiei Populare, 
Consiliul Judeţean şi poate cel mai important partener - 
UACE, agentul economic ce ne ajută şi în acest an pentru 
o bună organizare”.

Uniţi de 1 Decembrie,  
un spectacol excepţional 
al dumbrăvicenilor  
pentru dumbrăviceni 

Dumbrăvicenii au sărbătorit mai repede Ziua 
Națională a României. Spectacolul „Uniți de 
1 Decembrie”, ajuns la cea de-a treia ediție, a 
avut loc duminică 29 noiembrie, la Căminul 
Cultural Dumbrăvița, după Sf. Liturghie și a fost 
organizat de cele mai importante instituții din 
comună. 

Duminică, 29 noiembrie, în ajunul sărbătorii Sfântului 
Apostol Andrei, ocrotitorul României și a Zilei de 1 
Decembrie, Sărbătoarea Națională a României, a avut 
loc cea de-a treia ediție a spectacolului-eveniment „Uniți 
de 1 Decembrie”. Spectacolul a fost organizat la Căminul 
Cultural Dumbrăvița, după Sf. Liturghie, începând cu 
ora 12.30 și a fost posibil datorită implicării celor mai 
importante instituții din comună:  Parohia ortodoxă 
Dumbrăvița – preot Bogdan Ciocotișan, Primăria Dum-
brăvița- primar Felician Ciceu, Școala Dumbrăvița- di-
rector Tomșa Magdalena, UAC Europe, Căminul Cultural 
Dumbrăvița, director Ionuc Cetățean, cu sprijinul tuturor 
instituțiilor din comună: structuri ale școlii, parohii, 
instituții publice, asociații etc. 

Dacă vorbim de păstrarea tradiţiilor, atunci cel mai 
important eveniment local este Festivalul Dansului 
şi Cântecului de pe Fisculaş, de asemenea sprijinit 
în fiecare an de UAC Europe şi Asociaţia NEMUS, la 
fel și concertul de colinde sau spectacolul dedicat 
Zilei Naționale a României. 
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La ora anunțată, la Căminul Cultural s-au adunat peste 400 
de dumbrăviceni, din toate satele comunei, transportul 
celor din localitățile aparținătoare fiind asigurat de UAC 
Europe. 
Manifestarea a început cu intonarea Imnului Național, 
într-un mod magistral, de către Corul Theotokos al 
Parohiei Dumbrăvița, dirijor maestrul Matei Bogdan.   
Apoi, părinte Bogdan Ciocotișan, care a fost și gazda 
evenimentului, a adresat un cuvânt de bun venit tuturor: 
„Vă spunem tuturor bine ați venit la cea de-a treia 
ediție a sărbătorii „Uniți de 1 Decembrie”, în ajunul 
sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul nostru 
și al României, dar și în ajun de marea sărbătoare de 1 
Decembrie-Ziua Națională a României, aceste două 
sărbători, Sf. Andrei și 1 Decembrie -Ziua României, ne 
aduc aminte cine suntem noi și ce facem pe acest pământ 
binecuvântat și frumos care se numește România. 
Ne bucurăm că suntem în libertate, ne bucurăm că suntem 
încă împreună și că nimeni nu a reușit încă să ne dezbine, 
ne bucurăm că nu ne aflăm în război sau sub teroare cum 
se află alții și cred că aceste lucruri se întâmplă datorită 
credinței noastre puternice în Dumnezeu. Atâta timp cât 
avem credință, atâta timp cât ne iubim patria, mai avem o 
speranță că va fi mai bine. Este foarte important să vorbim 
frumos  despre țara și poporul nostru, să nu vorbim în 
permanență negativ. Noi, românii, suntem datori să 
vorbim în primul rând frumos despre țara noastră și să 
spunem că suntem egalii tuturor. De aceea suntem azi aici, 
să fim uniți într-un gând, într-un cuget și să dăm mărturie 
frumoasă despre România noastră frumoasă. Spun Sfintele 
Scripturi și Sfânta Biserica: credința vine din auzire, iar 
auzirea vine de la Dumnezeu. Așa am auzit și noi, cei din 
această parte de lume, cuvântul Evangheliei de la Sf. Ap. 
Andrei, care ne-a predicat cuvântul în Dobrogea noastră 
de astăzi. 
Sperăm ca prin spectacolul de astăzi, organizat cu mult 
drag și cu multă bucurie de cele mai importante instituții 
din comună-domnul nostru primar Felician Ciceu, școala 
comunei Dumbrăvița, cu toate structurile ei, reprezentată 

de doamna Tomșa Magdalena și de corpul profesoral 
minunat, cărora pe această cale le mulțumim pentru 
implicare, pentru că i-au pregătit pe copii așa cum o să 
vedeți, vom depune mărturie despre dragostea de țară și 
mândria națională. Le mulțumim doamnelor profesoare și 
părinților care au venit de departe să fim împreună astăzi”. 
A luat apoi cuvântul primarul comunei, Felician Ciceu 
care a spus că: „este un moment de bucurie și de emoție 
această zi, este un moment de bucurie pentru că putem fi 
împreună azi să sărbătorim Ziua Națională a României, 
și un moment de emoție că cei mici o să ne încânte cu 
cântece patriotice, cum i-au pregătit dascălii lor mai bine. 
Într-adevăr, numai lucrând împreună, biserica, școala și 
administraţia, putem avea o comunitate unită și prosperă.  
Într-adevăr, poate în viitor ne vom găsi într-o altă locație, 
mai modernă și mai frumoasă. Felicitări tuturor!”.

Părintele Bogdan Ciocotișan a transmis un mesaj de 
prietenie și din partea reprezentanților UAC Europe: 
„Un mesaj din partea domnului Iulian Gheorghe și a 
echipei UACE, care sunt alături de noi cu inima, și care 
vă transmit prin mine gândurile de prietenie și colaborare, 
care se întind pe mai mulți ani și care și azi sunt partenerii 
acestui eveniment și care vor oferi la final o masă caldă, 
tradițional românească tuturor”.
În prima parte a spectacolului au urcat pe scenă copiii 
din comună: copiii grădiniței Dumbrăvița, coordonator 

educatoarea Florian Laura și clasa pregătitoare, prof. Dănilă 
Mihaela; Elevii ciclului primar de la școala Dumbrăvița, 
coordonați de înv. Andreica Ileana, înv. Cerneștean Adela 
și înv. Pițiș Ramona; Elevii ciclului primar de la Școala 
din Șindrești, coordonator Sălăjan Daniela; elevii ciclului 
gimnazial ai școlii Dumbrăvița, reprezentați de elevii claselor 
a VI-a și a VII-a, îndrumați de profesorii Pop Mariana, 
Cozma Monica și Pașca Liviu și elevii clasei a VII-a din Rus, 
coordonator prof. Bonaț Paula. 
Apoi au urcat pe scenă tinerele talente din comună: nou-
înființatul Ansamblu din Cărbunar și artiștii locali: Paula 
Mociran din Cărbunar, Petruța Nemeș din Dumbrăvița, 
Paul Mureșan, Dani Ciceu din Unguraș, Adriana Prelucan 
din Dumbrăvița, Ștefăniță David și Marcela David din 
Dumbrăvița și Nicoleta Petrehuș din Cărbunar. Apoi, grupul 
de fete din Dumbrăvița au colindat publicul, iar la final a 
urmat „cireașa de pe tort”: Corul bărbătesc din Chechiș, cu 
mai multe cântece patriotice, aplaudate frenetic de public. 
La final, toată lumea a primit o porție din tradițională de 
fasole cu cârnați, oferită de UAC Europe. 
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Pe principiul o minte sănătoasă, într-
un trup sănătos, Asociaţia Nemus şi 
UAC Europe au sprijinit constant 
sportul. Echipele locale de fotbal şi 
campionatul local au beneficiat în 
permanenţă de sprijinul companiei, 
mai mult, şi Primăria a primit 
sprijinul UAC Europe la proiectul 
care viza un teren de sport modern. 
Asociaţia NEMUS a încercat să 
promoveze mişcarea prin „Cross-
ul UAC”, o acţiune ajunsă la cea 
de-a treia ediţie. Mai mult, elevii 
din comună pot participa gratuit la 
cursuri de dans modern și la cursuri 
de aerobic. 

Cross-ul UACE
În 29 mai, UAC Europe, Asociaţia 
NEMUS,  în parteneriat cu Garage 
Racing, preşedinte Zoltan Toth, 
au organizat pentru al treilea an 
consecutiv Cross-ul UAC Europe, 
o competiţie care are tot mai mult 
succes de la un an la altul. La această 
ediţie s-au înscris în concurs circa 70 
de elevi, care s-au întrecut în două 
tipuri de probe: alergare şi bicicletă, 
organizate pe grupe de vârstă.

Premianţii au fost recompensaţi de 
repre zentanţii UAC Europe şi ai 
Asociaţiei Nemus, Corina Mulea 
- PR&Office Manager, şi Kinga 
Rădulescu Szabo, manager resurse 
umane, cu diplome şi premii. 
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Fie ca sărbătoarea Nașterii Domnului  
să vă umple sufletele de bucurie,  
să vă aducă sănătate, pace, linişte  
și belșug în case. 

CRĂCIUN FERICIT  
ALĂTURI DE CEI DRAGI  
ȘI UN AN NOU PLIN  
DE IMPLINIRI!

ECHIPA UAC EUROPE 


