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„SĂRBĂTORILE ISTORIEI NOASTRE” prilejuită de împlinirea în 2015 a 600 de ani de la atestarea
documentară a aşezării Pârteşti, prin hrisov domnesc semnat de domnitorul Alexandru cel Bun în
1415.Sărbătoarea mai cuprinde:

 128 de ani de la zidirea „Bisericii de pe Vale” cu hramul „Sfântul Nicolae” la iniţiativa preotului
Vasile Ciupercovici şi cu sprijinul gospodarilor satului;

 140 de ani de la inaugurarea primei şcoli în satul nostru, la stăruinţa şi pe cheltuiala preotului
Vasile Ciupercovici, în toamna anului 1875;

 200 de ani de la naşterea în satul Fundu Moldovei a lui V. Ciupercovici, preot în satul nostru între
anii 1849-1887;

 140 de ani de activitate cultural artistică la Pîrteştii de Jos
„ Un drum care nu duce la biserică şi nci la şcoală, nu duce nicăieri”

Aceasta este deviza sub care se desfăşoară sărbătoarea noastră, cu următorul program

LA LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROŞAN”
 ora 1230 -Te Deum susţinut de preoţii bisericilor noastre;
 ora 13 00 -„Salinele Terapeutice” din România, Ucraina şi Polonia, proiecţie ( 25
min);
 ora 13 30 - Vernisarea expoziţiei de artă plastică realizată de artista Doina
Vianora Catargiu;



LA CĂMINUL CULTURAL „ LONCUŢ”
 ora 15 00 -Evocarea sărbătoririi istoriei noastre;
 ora 15 30 -Înmânarea titlurilor de „Cetăţean de onoare al comunei”;
 ora 16 00 - Lansarea „ Monografiei Pîrteştii de Jos” 1415-2015

realizată de coordonator dr. Ioan Ieţcu şi colaboratorii săi .Prezintă:
prof .univ. dr. în ştiinţe istorice Mihai Iacobescu, Nicolae Cîrlan- critic
şi istoric literar, Mihai Sultana Vicol-jurnalist;

 ora 16 30 -„Arhiva arheologică” a comunei Pîrteştii de Jos- prezintă
Mugurel Andronic-arheolog expert;

 ora 17 00 - Program artistic organizat cu participarea formaţiilor din
comuna Pîrteştii de Jos şi comunele învecinate

INVITĂM PE TOŢI CEI CE SE MÂNDRESC CU SATUL ŞI ŞCOALA COPILĂRIEI
LOR LA MAREA NOASTRĂ SĂRBĂTOARE MENITĂ SĂ NE AMINTEASCĂ DE

UNDE VENIM ŞI SĂ NE AJUTE SĂ ÎNŢELEGEM MAI BINE ÎNCOTRO NE
ÎNDREPTĂM.

COMITETUL DE ORGANIZARE

Vă aşteptăm cu drag!!!


