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Dragi prieteni Romani si Italieni,
cu multa bucurie scriu aceste
cateva randuri pentru a va multumi
de participare la evenimentul pe
care l-am petrecut impreuna cu
satisfactie sarbatorind Ziua Natio-
nala a Italiei si aniversarea a 150
de ani de Unificare Italiana.

A fost un mare succes pentru toti,
deoarece prin prezenta celor mai
înalte autorităţi politice, religioase,
culturale, economice, Ministerul de
Interne, etc. și mulţi italieni, am
arătat că comunitatea italiană și
poporului român sunt foarte unite
cu aceaste evenimente.

E pentru prima data cand orga-
nizam Sarbatoarea Nationala a
Italiei la Alba Iulia si sunt cu adevarat
mandru si orgolios de a apartine
acestui mare oras si judet care ne-
au dat onoarea de a sarbatorii Ziua
noastra Nationala intr-un loc istoric
de cea mai mare importanta din
Romania: Sala Unirii.

Ceea ce m-a determinat sa orga-
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nizez pentru noi toti a fost cunos-
cutul slogan “Alba Iulia cealalta
capitala” care mi-a atins sufletul
pentru ca noi Italieni gasim aici
adevarata Romanie si trecutul
nostru.

Succesul de sambata culminat cu
fantasticul recitalul muzical, cu
Imnurile Nationale, cu melodi
universale cele mai cunoscute
interpretate cu excelenta de diversi
interpreti, a fost pe deplin completat,
pentru noi Italieni, duminica 5 iunie
cu prima Sfanta Liturghie in Limba
Italiana, celebrata de mult iubitul
nostru Parinte DON GRAZIANO,
care cu multa emotie ne-a bucurat
pentru atat de multe eforturi facute.

Iata, doar in aceste ocazi se poate
aprecia cu adevarat daca autoritatile
ce ne gazduiesc sunt alaturi de noi,
si de aceea trebuie sa multumesc
in numele tuturor Italienilor si
descendentilor Italieni, iubitului
nostru Arhiepiscop JAKUBINYI,
care ne-a permis cu dragoste sa ne

simtim ca acasa, multumita acelei
mici perle – Bisericuta “CAPELA
CATOLICA” pusa la dispozitia
noastra.

Vreau sa multumesc sincer celor
care ne-au onorat sarbatoarea prin
prezenta lor: Vicepresedintelui
Senatului, Senator PERES ALEXAN-
DRU, Prefectului BARDAN STEFAN,
Presedintelui Consiliului Judetean
DUMITREL ION, Primariei Alba Iulia
si Consiliul Local,  Chestor Principal
de Politie CABULEA IOAN NICOLAE,
Rectorului Universitar MOISE ACHIM
IOAN, celor care au luat cuvantul:
Directorului  DJCCPCN Alba MATEI
DRAMBAREAN, Conf. Univ. Dr.
PANTEA AUREL, D-nei Drd. HENDRE
BIRO DOINA, Prof. Dr. MOGA VASILE,
D-nei Prof. PUSCAU DOINA, Direc-
torului Adjunct al Muzeului Unirii  INEL
CONSTANTIN, etc, dar mai presus
de toate colaboratorilor mei care au
contribuit la realizarea cartii „File din
existenta unui romanist: MARIANO
BAFFI (1910 – 1994) si ALBA IULIA”
Autori: GABRIELA MIRCEA, CAR-
MEN STINEA, Colaboratori: DOINA
PUSCAU, CRISTINA VOINA, AUREL
RADU, VIRGIL SERBU CISTEIANU,
GHEORGHE ANGHEL, VASILE
MOGA.

Trebuie sa multumesc prietenilor
italieni care au muncit fizic pentru
buna reusita a sarbatorii SCOLARO
GREGORIO, GHIARA FABIO,
SEVERINO FORCONI, PIERO
SATURNI, etc., fetele care au primit
si servit oaspetii MIHU IRINA,
NEGRU VIORELA, ZAGREAN
CATALINA, POPESCU ALINA-RALU-

CA, colaboratorilor mei IOANA
ALEXA si OLIVIU BOANCA, etc.,
doua institutii cu care avem un
raport optim si direct, reprezentate
de Comisar Sef MARA MARCEL si
Comisar Sef ITU EMIL. Multumesc
din inima massmediei  TV ALBA,
RADIO ARDELEANU, UNIREA
ALBA IULIA, INFORMATIA ALBA
IULIA, TRIBUNA SIBIU, MESA-
GERUL HUNEDOREAN, primarilor
printre care D-lui Ing. MIHAI
HORATIU JOSAN Primarul Aiudului,
profesorilor de Limba Italiana, si
tuturor celor care nu au reusit sa
vina din diverse motive .

Multumiri speciale adresate
sponsorilor: GRUP CORINT S.A. din
Alba Iulia,  LACTITALIA S.R.L. din
Timisoara ,NADA RICAMI S.R.L. din
Aiud ,SCOLARO PROMO S.R.L. din
Alba Iulia, si altii.

Multumesc din suflet si celor care
au lucrat la aranjarea impecabila a
Salii Unirii si tinerilor de la Liceul
de Arta din Alba Iulia pentru

expozitia de sculptura, pictura,
grafica si arhitectura remarcabila.

La sfarsit distinse multumiri celor
care cu multa pasiune si maiestrie
ne-au incantat in seara de sambata,
mai precis  : Soprana ROXANA
LEAHU, Tenor IOAN CHICIUDEAN,
Pianist ANDREI DRAGOMIR, Bass-
ist ANDREI BURAN, Bassist MIHAI
CRISTIAN LASSEL, MOOD QUAR-
TET de la Filarmonica Nationala, si
WHITE CITY BAND din Alba Iulia .

Sper ca nu am uitat pe nimeni,
dar daca ar fi asa cer scuze cu
umilinta.

In speranta ca acest inceput este
recunoscut de toti ca o posibilitate
de o adevarata uniune si o ade-
varata intalnire, convins ca anul viitor
va fi mai frumos, mai important si
mai mare, profit de ocazie pentru a
spune tuturor TRAIASCA ITALIA,
TRAIASCA ROMANIA SI LA
REVEDERE IN ANUL VIITOR.

Cu maxima stima si respect,
c.c.i. GIANFRANCO FRACCAROLLO


