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CONCURSUL-FESTIVAL DE POEZIE „ANDREI MUREªANU“

Anul acesta Concursul de poezie „Andrei Mureºanu“, ediþia a II-a, s-a bucurat de o largã
participare în rândul elevilor, candidând 52 de copii de la 14 ºcoli generale ºi 8 licee din judeþul Braºov.
Pentru ca ºi cei mici sã aibã ºanse egale cu colegii lor mai mari, competiþia a fost organizatã
de aceastã datã în douã secþiuni: gimnaziu ºi liceu.
Festivalul se doreºte a fi o punte de legãturã între trecutul poporului român, reprezentat de
autorul versurilor imnului naþional, Andrei Mureºanu, ºi prezentul zilelor noastre. În acest sens,
concursul încearcã, ºi sperãm noi sã reuºeascã, sã demonstreze cã astãzi, în lumea internetului ºi a
diferitelor preocupãri, mai existã încã în rândul tinerilor noºtri entuziasm ºi sensibilitate pentru
poezie. Dorinþa noastrã, a organizatorilor, este de a descoperi cu acest prilej reale talente, care sã se
confirme în timp, iar acest moment sã reprezinte un reper în viitoarea lor biografie.
Din juriu au fãcut parte domnul profesor Doru Munteanu, poetul Eugen Axinte, membri ai
Uniunii Scriitorilor, cât ºi doamna profesoarã Mara Eliza Trofin.
Cu ocazia festivitãþii decernãrii premiilor, doamna Lucia Bunaciu, directorul onorific al
muzeului ºi urmaºa Mureºenilor, a evocat imaginea poetului naþional, iar Alma Iuliano, elevã a
Liceului de Artã, a susþinut un concert la pian. În final, actorul Silvian Duicã a recitat poeziile
laureate.
Dorim sã mulþumim ºi pe aceastã cale sponsorilor care au fãcut acest eveniment posibil:
MedArtCafé, Librãria „ªt. O. Iosif“, Eugen Axinte, Editura Foton.
Cu speranþa cã festivalul-concurs de poezie îºi va dobândi faima pe care credem cã o meritã,
oferim publicului poeziile câºtigãtorilor.

POEZIILE PREMIATE LA CONCURSUL DE POEZIE
„ANDREI MUREªANU“
EDIÞIA A II-A, 11 IUNIE 2004

Secþiunea I (Clasele I–VIII)
Premiul I – ªtefana Vãduva – ªc. Gen. nr. 25 – cl. a VIII-a
Premiul II – Sonia Grigore – ªc. Gen. nr. 31 – cl. a IV-a
Premiul III – Sînziana-Maria Stoie – Colegiul Naþional „Dr. I. Meºotã“ – cl. a VII-a
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