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DIPLOMA ACORDATA CU OCAZIA ZILEI LIMBII ROMÂNE
Televiziunea K2-TVRo Montreal, intreaga echipa, colaboratorii, organizatorii, asociatiile
romaneasti din zona metropolitana originari de pe ambele maluri ale Prutului, multumesc pentru
frumosul cadou acordat, pentru vizibilitatea actiunilor romanilor din diaspora, care pentru prima
data oficial au sarbatorit impreuna aceasta zi minunata care-i uneste prin acelasi grai frumos limba romana.
Echipa televiziunii K2-TVRo Montreal, multumește pentru sansa de a transmite LIVE acest
eveniment, domnulului Corneliu Leu, organizatorul evenimentului din Romania, colaboratorilor
săi și în special echipei de la NETv.ro care a preluat transmisia integrală de la Montreal, pe
durata a 3 ore și 20 minute.
Pentru noi a reprezentat un cadou oferit la un an de activitate OnLine.
Multumim pentru faptul ca s-a reusit de către comunitatea basarabeana din zona
metropolitana, care a sarbatorit acesta zi a limbii romane in Montreal de peste 5 ani de zile, în
special inimoasei doamne Ala Mandicanu - presedinta asociatiei Comunitatea Moldovenilor
(basarabeni) din Quebec, să organizeze în acest an cu ajutorul a mai multor organizatii si
organisme romanesti într-un cadru festiv deosebit, alături de Mihai Eminescu prezent lângă noi
în mai multe ipostaze, insotit de muzica de fundal interpretată de regretatii soti Aldea
Teodorovici, Ion și Doina pe versuri de Grigore Vieru.
Evenimentul din 31 august 2013 a readus acel suflu istoric din 31 august 1989 de la Chisinau
de la marea adunare, an istoric 1989 pentru ambele teritorii romanesti, dată de la care
legislativul moldovenesc a legiferat revenirea la grafia latina pentru Basarabia.
Sărbătorirea zilei de 31 august 2013 a avut loc în mai multe locuri din zona metropolitană.
Televiziunea K2-TVRo Montreal va obține de la organizatori eventualele înregistrări media a
evenimentului spre a le difuza și mediatiza.
Iată mesajul transmis de domnul Corneliu LEU, organizatorilor si colaboratorilor, cu ocazia
acestui eveniment organizat și sărbătorit în România și în toata lumea de românii originari de pe
ambele maluri ale Prutului:
Dragii mei parteneri și colaboratori,
Datorită sprijinului Domniilor Voastre, încheindu-se cu bine prima mare manifestare a ZILEI
LIMBII ROMÂNE, vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte și vă trimit frumoasa diplomă cu
valoare cartofilă gândită de Domnul Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din
România și realizată cu sprijinul Domnului Mircea Matei, directorul general al „Faxmedia”.
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Vă cer iertare pentru unele inconsecvențe produse de schimbarea bruscă a vremii care nu ne-a
mai dat posibilitatea să urcăm pe Platoul Bucegilor păstrând regia inițială a evenimentului și
contez pe continuitatea colaborării noastre pentru a reedita la anul scenariul în condiții mai bine
puse la punct.
Cu toată dragostea
Corneliu LEU
Inregistrarile video de la acest eveniment din Montreal, transmise LIVE în toată lumea pe
parcursul a 3 ore și 20 minute, urmeaza a deveni publice in cursul acestei saptamani.
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