
,,,,Sfântul Ion Sfântul Ion ““e oe o zi mare zi mare 
șiși--i motiv de sărbătoarei motiv de sărbătoare!!



Consiliul Director organizeaz ă în ziua de 08 .01.2018 ora 12.00 08 .01.2018 ora 12.00 
în sala de festivități a Cercului Militar Pite ști manifestarea cultural -artistic ă

,,,,Sfântul Ion Sfântul Ion ““e oe o zi mare șizi mare și--i motiv de sărbătoarei motiv de sărbătoare!!
Agenda evenimentului:

-Cuvânt de deschidere –col.rtr. Stoica Ilie;
-ION PRIBEAGU (ISAC  LAZAROVICI )-poet și umorist român ,autorul 

versurilor celebrului cântec ,, Zaraza”;
videoclip prezentet de col.rtr. Catinca Ion

ASOCIAȚIA JUDEȚENĂ ARGEȘ,,BASARAB I” A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE 

videoclip prezentet de col.rtr. Catinca Ion
- Mesaje  pentru cei care poart ă numelele Sfântului  Ion;
-Urări în versuri.... la Sărbătoarea Sfântului Ion-col.rtr. Constantin MÂNDRU ȚĂ
-Masa festivă de Sfântul Ion la Restaurantul ,,ALCADIBO”

(- contribuție individuală pentru meniu  și muzică= 50 lei)
(țuică,vin ,apă minerală, cafea ,prăjituri, felicitări  =20 lei)

70 lei de persoană.

Președintele Asociației 
col.rtr. Ilie STOICA

Iordănitul



-ION PRIBEAGU (ISAC  LAZAROVICI )-poet și umorist român ,autorul 
versurilor celebrului cântec ,, Zaraza”;

Ion Pribeagu (n. 27 octombrie 1887 
Sulița, județul Botoșani - d. 1971, Tel 
Aviv, Israel) a fost pseudonimul literar 
al lui Isac Lazarovici, poet și umorist 
român și israelian de limba română, 
evreu născut în nordul Moldovei.



Urări în versuri ........ la 
,,Sărbătoarea Sfântului Ion”

Col.rtr.
CONSTANTIN MÂNDRUȚĂ

Scriitorul Constantin Mîndruță s-a născut la 1 iulie
1957 în comuna Sârbii-Măgura, din actualul județ Olt.
Este ofițer superior, cu gradul de colonel, absolvent 
al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi a Ministerului de 
Interne Bucureşti şi al Facultății de Drept „Nicolae
Titulescu din Craiova

Este membru al Uniunii Epigramiștilor din România
și al Ligii Scriitorilor Români – filiala Cluj, director al 
revistei umoristice „AG pe rime” (revistă trimestrială, 
distinsă cu premiul UER pe anul 2010).



La mulţi ani! La mulţi ani! 



La manifestarea organizată de
către Consiliul Director au participat 

97 de  membrii al Asociației . 
către Consiliul Director au participat 

97 de  membrii al Asociației . 
Președintle asociației a transmis un mesaj 

de suflet  celor prezenți și  a păstrat un 
momenent de reculegere pentru camarazii 

care ne privesc din cer la această 
săabătoare .









–Formatia Victor Bu ștean Band și-a delectat 
invitatii cu voie buna si muzica de calitate



Col.rtr. Ion CHERAN –la venerabila vârst ă de 91 de 
ani transmite un mesaj de suflet participan ților la 
această  frumoasă  sărbătoare a camarazilor care 

poartă numele Sfântului Ion





La mulţi ani! La mulţi ani! 
Sfântul Ion să-ţi dea sănătate şi putere, să ai 
parte numai de clipe minunate, de bucurii şi 

fericire alături de familie şi cei dragi!

7 ianuarie 2018 

Consiliul Director al AsociațieiConsiliul Director al Asociației
Președinte 

Col.rtr. Ilie STOICA


