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Vitalie Zâgrea, redactor șef al La BucPress a transmis încă o data apelul său pentru ca părinții
copiilor români din Cernăuți să depună în continuare cereri pentru deschiderea unei grădiniţe
românești în Cernăuți și înscrierea copiilor la aceasta, transmite Romanian Global News.

Publicăm integral anunțul său, postat pe contul său de facebook.

ÎN ATENŢIA ROMÂNILOR DIN CERNĂUŢI

"Iubiţi prieteni! Românii din Cernăuţi îşi doresc foarte mult şi luptă de ani de zile cu autorităţile
cernăuţene pentru a inaugura în acest oraş o grădiniţă românească. Dar un răspuns afirmativ
românii din Cernăuţi nu l-au primit. Au fost adunate sute de cereri din partea părinţilor, cereri
care au fost ignorate. Au fost bătute numeroase drumuri şi organizate foarte multe întâlniri cu
angajaţii primăriei Cernăuţi, dar toate acestea s-au rezumat doar la simple promisiuni.

Anul acesta românii din Cernăuţi au luat-o de la capăt. Iarăşi au iniţiat întâlniri cu autorităţile
cernăuţene, au cerut din nou să li se respecte drepturile consfinţite de lege, să le permită să
aibă şi ei o grădiniţă cu limba română de educaţie, una din cele 54 câte există la ora actuală în
oraşul Cernăuţi. Li s-au spus că nu vor exista solicitări suficiente din partea părinţilor pentru
deschiderea unei grădiniţe româneşti. Grupul de iniţiativă le-a promis celor de la primărie că
dacă e nevoie vor fi adunate solicitări pentru două grădiniţe nu doar pentru una. Aşa a luat
"foc" ideea şi speranţa noastră de a inaugura acea grădiniţă şi de a porni la drum în căutarea
copiilor. Dar se pare că pasivitatea românilor din Cernăuţi şi indiferenţa unora, va spulbera şi
această speranţa a noastră. Prea puţini cernăuţeni au răspuns la apelul comunităţii româneşti
din vechea urbe cernăuţeană.

Dragi români, nu contează cine este iniţiatorul acestei idei, ci mai mult contează rezultatul final să avem o Grădiniţă Românească! Ne dorim foarte mult să obţinem acest drept, dreptul de a ne
educa copiii la noi acasă, la Cernăuţi, în limba română! Dacă nu vom reuşi să luptăm acuma
împreună pentru inaugurarea acestei grădiniţe româneşti la Cernăuţi în zadar ne mai numim
români, căci copiii noştri peste câţiva ani vor râde sub nas când vor auzi vorbind româneşte pe
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străzile Cernăuţiului.

E păcat să pierdem acest moment şi această şansă! Facem un apel către toţi liderii asociaţiilor
româneşti din regiunea Cernăuţi. Dacă fiecare dintre noi, liderii acestor asociaţii, am găsi câte
2-3 copii şi i-am înscrie la grădiniţa românească din Cernăuţi, demult am fi avut numărul
necesar de copii pentru inaugurarea Grădiniţei Româneşti! La finele lunii mai va fi inaugurată
grădiniţa nr. 54 de pe strada Armeană, nr. 17-A din oraşul Cernăuţi, unde ar trebui să fie
deschisă Grădiniţa românească.

Dacă nu vor fi suficiente cereri din partea părinţilor atunci cu siguranţă ne vom putea lua rămas
bun de la acest vis. Autorităţile cernăuţene abia aşteaptă să inaugureze grădiniţa şi să confirme
faptul că nu au fost solicitări suficiente din partea părinţilor români şi din aceste considerente
instituţia respectivă va fi cu limba ucraineană de educaţie.

Aşadar, dragi români, vă îndemnăm să nu fiţi străini limbii materne, limbii române! Înscrieţi copiii
Dumneavoastră la această grădiniţă românească. Cererile pot fi depuse şi în zilele următoare la
Centrul Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuţi, strada Kobâleanska, nr. 9. Relaţii
la tel. +380954727835".

2/2

