Un colegiu legendar „Alexandru
Lahovari”

” 115 ani de existență” „Văaduc câteva lucruri simple, o lacrimăpentru cei care nu mai

sunt printre noi. Mulțumesc colegiului pentru ceea ce sunt azi și le spun profesorilor mei un
„Sărutmâna” din toată inima”- a spus Ion Roșca, rectorul ASE București<?xml:namespace preﬁx =
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Colegiul Național „Alexanru Lahovari” din Rm. Vâlcea a sărbătorit, vineri, 19 mai a.c., 115 ani de la
înﬁințare. Pentru a marca acest eveniment, conducerea liceului a organizat o serie de activități cum ar ﬁ:
Consiliul profesoral festiv, vizitarea școlii, întâlnirea omagială, „Elevii colegiului se prezintăîn zi de sărbătoare
sau” „La un pahar de vorbă”. În sala neîncă pătoare a Filarmonicii, într-un cadru festiv, și-au făcut pe rând
apariția și autoritățile vâlcene: Mircea Gutău edilul șef al Râmnicului, Dumitru Bușe președintele CJ Vâlcea,
Traian Dobrinescu, Aurel Vlădoiu, Ioan Cîlea, Mihail Popescu, Sorin Zamﬁrescu, Dumitru Persu, Constantin
Monceanu, Nicolae Dicu, Mihai Moldoveanu, Gabriela Ene și mulți alții. Discursul de deschidere a aparținut
directorului Colegiului, Constantin Drugan, După care rând pe rând invitații au rostit câteva cuvinte omagiale.
„Copilul meu este elev al acestui liceu și nu a avut niciodatănevoie de pregătire specială, semn că toți profesorii
își fac meseria așa cum trebuie. Vămulțumesc dragi profesori că pregătiți așa de bine viitorul țării. Ca senator,
pot săvăasigur de tot sprijinul meu în Parlament” a spus senatorul PD, Dorel Jurcan. De asemenea, și
deputatul Aurel Vlădoiu a asigurat atât elevii, cât și cadrele didactice că va lupta în Parlamentul României
pentru binele învățământului românesc. Mihai Moldoveanu, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Vâlcea,

fost elev al Colegiului „Alexandru Lahovari”, a vrut săaducă un omagiu foștilor săi dască li. Ion Roșca, rectorul
ASE București, și-a adus aminte cu plăcere de vremurile când era elev al liceului și a ținut săle mulțumească
dască lilor pentru contribuția pe care au avut-o la crearea lui ca om de știință. „Văaduc câteva lucruri simple, o
lacrimăpentru cei care nu mai sunt printre noi. Mulțumesc colegiului pentru ceea ce sunt azi și le spun
profesorilor mei un „Sărutmâna” din toată inima”– a spus Ion Roșca. Inspectorul adjunct șef al Inspectoratului
Școlar Vâlcea, Gabriela Ene s-a adresat sălii atât din postura de fost elev și actual profesor al liceului, cât și din
cea de reprezentant al Ministerului Învățământului. La ﬁnalul evenimentului au fost acordate diplome de merit
foștilor elevi, profesorilor și colaboratorilor Colegiului.
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