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Balul de binefacere al Liceului și Şcolii Generale „Nicolae Bălcescu" din Jula, intitulat „Balul
Mărţișorului", va avea loc anul acesta în ziua de sâmbătă, 2 martie, la Centrul Cultural
Românesc din Jula, cu începere de la ora 18.00. După un scurt program cultural oferit de tinerii
instituţiei, petrecerea va continua în sala de sport a școlii. Biletele se pot rezerva sau procura
până pe 27 februarie, la numărul de telefon al liceului: 06-66/463-161, sau personal la
secretariatul instituţiei de învăţământ, transmite Foaia Românească, preluat de Romanian
Global News.

Membrii Asociaţiei Culturale Române „Mihai Purdi" din Otlaca-Pustă se întrunesc sâmbătă, 2
martie, de la ora 10.30, la ședinţa adunării generale. Pe ordinea de zi a întâlnirii figurează, pe
lângă darea de seamă a activităţilor din anul trecut și raportul de activitate publică, aprobarea
programului pe anul 2019 și discutarea posibilităţilor bugetului asociaţiei, întocmirea de
proiecte, organizarea de excursii în ţara mamă, etc. Întâlnirea se va încheia cu o masă de prânz
și o mică serbare de Mărţișor.

Asociaţia „Miruna" din Micherechi și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează în
ziua de duminică, 3 martie, de la ora 16.00, un concert de binefacere pentru ajutorarea fetiţei
Noemi Dicsa, din Chitighaz, care are nevoie de un tratament foarte costisitor care ar putea s-o
vindece de boala de care suferă (atrofi e musculară spinală, de tip I). În cadrul programului vor
evolua: Victoria Borszéki (pian), Cristopher Cozma (trombon), Rácz Zoltán (vioară), Corul „Pro
Musica" din Jula, Fanfara Bisericii Baptiste din Micherechi Evenimentul va avea loc la Centrul
Cultural Românesc din Jula (piaţa Liceum nr. 2). Şi până atunci oricine poate ajuta cu donaţii
pentru fundaţia înfi - inţată de familia lui Noemi Dicsa pentru acest scop.

„Împreună cu Îngeraşii Fundaţie pentru Sprijinirea Copiilor cu Dizabilităţi" („Együtt a
Kisangyalokkal Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány").

Nr. de cont: OTP 11733027-28360616 IBAN: HU77 1173 3027 2836 0616 0000 0000 BIC
(SWIFT) Code: OTPVHUHB.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, ziua de 8 Martie, Autoguvernarea Românească din Jula
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va organiza vinerea viitoare, pe 8 martie, în sala festivă a Centrului Cultural Român din oraș,
evenimentul intitulat „Mărţișor și Ziua Femeii". Manifestarea va avea loc cu începere de la ora
15.30.
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