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Multumesc, Israel!
Multumesc, Israel! Multumesc ca m-ai onorat cu medalia guvernamentala
numismatica „Ierusalimul etern”. Multumesc ca m-ai declarat ziaristul anului
2019, oferindu-mi o diploma de excelenta. Multumesc ca mi-ai permis sa ma
adresez unor invitati de marca, gazde si oaspeti, care s-au reunit la Tel Aviv,
in centrul cultural „Beit Nasofer”, pentru a sarbatori Ziua Romaniei, limba si
cultura romana si pentru a comemora Holocaustul in ziua eliberarii lagarului
de exterminare Auschwitz.
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Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural Israeliano-roman din Tel Aviv, al carui
presedinte este cunoscutul scriitor, istoric si jurnalist Tesu Solomovici. Un om-biblioteca, care
pana la varsta pe care o are acum, de 86 de ani, este autorul a sute de carti si studii de
specialitate si a mii de articole publicate in presa romana si israeliana. Un om-bilblioteca, un om
monument.

Pentru reusita acestui eveniment, la care au fost prezente si onorate cu diplome de excelenta
zeci de personalitati din Romania si din Israel, scriitori, jurnalisti, reprezentanti ai unor ONG-uri,
oameni de stiinta si activisti ai axei strategice si de inima Romania-Israel, si-au adus aportul
Ambasada Romaniei din Israel, ICR Tel Aviv, Academia Romana, Organizatia Israelienilor
Originari din Romania si asociatiile de prietenie romano-israeliene. Au fost prezenti penru a
sarbatori momentul numerosi artisti de mare valoare din Romania si din Israel, iar celebrul actor
Horatiu Malaiele a sustinut un recital extraordinar.
La Ierusalim, Holocaustul a fost comemorat de zeci de sefi de state si reprezententi ai Caselor
Regale din lumea intreaga, iar Romania a fost prezenta prin presedintele Klaus Iohannis si
delegatia care l-a insotit. in paralel, la Tel Aviv a avut loc o suita de manifestari, la care au
participat un mare numar de romani. Organizatorii, in frunte cu Tesu Solomovici au avut inspiratia
de a initia cu acest prilej un amplu pelerinaj in cele mai importante locuri sfinte ale crestinatatii.
Acest pelerinaj se incheie astazi printr-o vizita la Sfantul Mormant de la Ierusalim.
Multumesc Israel!
Toda raba!
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