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Beiuş - Satu Mare

Parteneriat între colegii,
de Ziua Învățătorului
La 5 Iunie, de Ziua Învățătorului, Școala românească își omagiază dascălii. În
această zi de sărbătoare, activitățile cotidiene din școli pot ﬁ înlocuite cu altele,
menite să-i apropie și mai
mult pe principalii actori ai
actului educațional: cadrele
didactice și elevii.

Un astfel de moment a fost
cel consumat marți, la Colegiul
Național „Samuil Vulcan” Beiuș, unde s-au pus bazele unui
parteneriat cu o prestigioasă
instituție de învățământ din
Satu Mare, și anume Colegiul
Național „Mihai Eminescu”.
Legăturile dintre cele două
școli de renume de la Brazda
de Vest sunt mai vechi și mai
strânse decât ar putea părea, la
prima vedere, ambele ﬁind înnobilate prin activitatea la catedră a profesorului beiușean
Corneliu Mezea (1903-1936).
Pe lângă consistenta contribuție la dezvoltarea didacticii românești interbelice, Corneliu
Mezea a fost și un solid istoric,
opera sa de căpătâi ﬁind monograﬁa dedicată personalității și
activității în slujba Neamului
a luptătorului unionist Vasile
Lucaciu, supranumit „Leul de
la Sisești”. La fel ca dascălul
Corneliu Mezea, memorandistul sătmărean Vasile Lucaciu a
fost legat de Beiuș, acesta reprezentând urbea în parlamen-

tul de la Budapesta, în urma
victoriei electorale din 1905.
Prin urmare, lansarea la Colegiul Național „Samuil Vulcan”
Beiuș a volumului intitulat
„Corneliu Mezea – un destin prea repede frânt”, apărut
în acest an sub semnătura lui
Ovidiu Pop și Viorel Câmpean,
este un demers ﬁresc, menit să
dea noi semniﬁcații parteneriatului parafat între cele două
instituții de învățământ menționate.
Pe lângă cei doi autori ai
volumului dedicat lui Corneliu Mezea, la evenimentul
editorial de la Colegiul Nați-

onal „Samuil Vulcan” au luat
parte directorii acestei școli
– profesorii Mihaela Ilieș și
Viorel Gavra, Liviu Rotaru,
directorul Colegiului Național
„Mihai Eminescu” Satu Mare,
publicistul Teodor Curpaș și
Călin Durla, inspectorul școlar general al ISJ Satu Mare,
aceștia din urmă și ei foști...
vulcaniști.
La ﬁnalul activității de
marți, de la Colegiul Național „Samuil Vulcan”, Mihaela
Ileș, directoarea renumitei instituții de învățământ beiușene, a vorbit despre obiectivele
parteneriatului semnat cu cei

de la Colegiul Național „Mihai
Eminescu” Satu Mare, precizând că, pe de o parte, astfel de
acțiuni, precum lansarea volumului dedicat dascălului Corneliu Mezea, constituie exemple de bune practici, iar pe de
alta, vulcaniștii îi vor ajuta pe
partenerii lor sătmăreni să obțină și ei titlul de „Școală europeană”.
Și, pentru că un astfel de
parteneriat între școli trebuie
să vizeze întotdeauna implicarea și beneﬁciul educabililor,
numeroși elevi vulcaniști au
participat la eveniment.
 Dan ISPAS

Sala mare de festivități a
Casei de Cultură „Miron
Pompiliu” Ștei a fost săptămâna trecută gazda celei
de-a șasea ediții a Festivalului „Miron Pompiliu” în care
marele cărturar și folclorist
al Șteiului a fost omagiat.

Dând viață unui glas lăuntric, șteienii de azi, elevii și
dascălii au dorit să omagieze,
prin versuri și cântec, dansuri și momente umoristice,
pe marele cărturar al Șteiului,
poetul și folcloristul Miron
Pompiliu, patronul spiritual
al Școlii Gimnaziale „Miron
Pompiliu” Ștei. Instituția de
învățământ șteiană a organizat
acest festival-concurs, ajuns
la a șasea ediție, în colaborare
cu Primăria orașului Ștei, CN
„Avram Iancu”, CT „Unirea”,
GPP, Casa de Cultură „Miron
Pompiliu” și Asociația de Părinți de la Școala Gimnazială
„Miron Pompiliu” Ștei. Astfel,
în anul marcării Centenarului
Marii Uniri, s-au prezentat și
câteva pagini de istorie într-un
scurt material realizat de prof.
Ștefana Mihuța, Gheorghe

Drăgan și Ileana Tomescu și
prezentat de elevii Bianca Ilieș
și Ciprian Boloca. În evenimentul din viaţa urbei de la
poalele Munţilor Apuseni au
fost implicate toate cadrele
didactice de la şcoala şteiană,
corpul CDI, precum şi elevii
din clasele I-VIII, moderatori ﬁind Cătălina Stan (clasa
a VII-a C) și Christian Bota
(clasa a VIII-a A). Acest festival-concurs a reunit la start
patru echipaje: „Power”, prof.
coord. Ioana Toth și Natalia
Monenci; „The Originals”,
prof. coord. Olga Popa și Luminița Andru; „Moon Light”,
prof. coord. Cristina Andru
și Ștefana Mihuța; „Savage”,
prof. coord. Alexandra Sere
și Florina Creț. Echipajele au
susținut patru probe: karaoke;
„În lumea teatrului” – scenete;
„În pași de dans”; „Proba surpriză”. Juriul, compus din prof.
Simona Pantea, directoare,
prof. Liana Moruț, directoare
adjunctă la Școala Gimnazială
„Miron Pompiliu” Ștei; Diana
Știole, președintele Consiliului
reprezentativ al părinților; eleva Antonia Bici, reprezentanta

CT „Unirea” Ștei; elevul Răzvan Ferician, reprezentantul
CN „Avram Iancu” Ștei, a fost
pus în diﬁculatate pentru acordarea caliﬁcativelor, deoarce
toate echipajele au fost foarte
bine pregătite. La ﬁnal, echipajele au fost premiate pe secţiuni, astfel: „Moon Light”, pentru ,,În paşi de dans’’; „Power”,
pentru ,,Karaoke’’; „Savage”,
pentru ,,În lumea teatrului”;
„The Originals”, proba surpriză. Pe lângă diplome, ﬁecare
echipaj a primit un plic cu o
sumă consistentă de bani, proveniţi din partea sponsorilor:
Primăria și Consiliul Local
Ștei; European Drinks; BCRﬁliala Ștei; SC Buru SRL;
PFA-Alin Pașca; SC Paniprima
SRL. Reprezentaţia celor patru
echipaje a fost deosebită, dar
în pauzele schimbării „decorului” numeroasa asistență a fost
delectată cu multe momente
care, practic, s-au constituit
într-un adevărat spectacol. Primul moment folcloric, pregătit
de prof. Angelica Miara și Felicia Țoța, a fost în spiritul Marii
Uniri, urmat de un dans modern, pregătit de prof. Adrian

O nouă acţiune de suﬂet
Nu de mult în paginile cotidianului Crișana, a fost semnalată o frumoasă acțiune de
suﬂet organizată de 20 de preoți din Protopopiatul Oradiei, la Spitalul de recuperare
pentru copii din stațiunea 1 Mai, la care a
participat și PS Sofronie, Episcopul Oradiei.
Ecoul acestei manifestări nu s-a stins și nu
a fost singular, ci din contră a fost un exemplu
și pentru alte parohii. Biserica constituie o a
doua școală în care, prin activități diverse, se
contribuie la educația moral-creștină a copiilor.
O astfel de activitate s-a desfășurat în ziua de
3 iunie, în Biserica „Nașterea Sfântului Ioan
Botezătorul” din Aleșd, duminica cinstirii
părinților și copiilor, numită așa prin hotărârea
Sfântului Sinod al BOR. După Sfânta Liturghie, s-a desfășurat o întâlnire de suﬂet în
„familia” lărgită a comunității. Preotul paroh
Ovidiu Bocșan, împreună cu membrii consiliul
parohial au organizat o întâlnire de suﬂet cu
copiii și părinții lor. „După modelul Mântuitorului Iisus Hristos, care îi aduna pe copii lângă
el, îi lua în brațe și le spunea istorioare, așa
am procedat și noi pentru a le arăta iubirea și
prețuirea noastră. În acest prea frumos cadru
s-au recitat poezii și s-au cântat pricesne, care
au completat încântător acest moment. După
activitatea din biserică, ne-am deplasat la altarul de vară, din curtea bisericii, recent sﬁnțit,
pentru mult așteptata surpriză oferită de biserică și consiliul parohial copiilor. Un frumos
tort, pizza, sucuri, i-a așteptat pe copii, care au
mai primit iconițe și cărți de rugăciuni. „Toți
cei prezenți, părinți și copii, au fost plăcut surprinși de această frumoasă inițiativă, organizată de biserică, care s-a încheiat cu Tradiționalul
„La mulți ani”. Părintele paroh le-a promis și
pe viitor o mai mare purtare de grijă copiilor la
„umbra bisericii”.
 Nicu RĂCUCIU

Contract de peste 27
milioane lei

Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ştei

Festival-concurs, la a șasea ediţie

Dragostea bisericii faţă
de copii

Magda, în interpretarea elevilor clasei IV-a C, prof. coord.
Florina Lupău. Cântecul „Românie țară veche”, a fost interpretat de elevii clasei a IV-a B,
prof. coord. Liana Moza, iar
dansul modern ce a urmat a
fost suținut de cei din clasa a
IV-a A, prof. Lavinia Stan. Din
repertoriul internațional, Daria
Carțiș (cls. a V-a A), prof. coord. Natalia Monenci, a cântat
o melodie, urmată de Claudia
Ancuța (a V-a B). Eleva Carina
Anton (a VII-a D) a capacitat la
cote maxime publicul prezent,
cu melodia „Too good at goodbyes”, printr-o voce de excepție, ﬁind răsplătită cu ropote
de aplauze ca și ceilalți colegi
care au urcat pe scenă. Festivitatea de premiere a fost oﬁciată
de profesoarele Simona Pantea
și Liana Moruț, care, pe lângă
celor patru echipaje, au mai
oferit diplome și profesorilor
Ștefana Mihuța, Luminița Andru, Florina Creț, Alexandra
Sere, Olga Popa, Cristina Andru, Ioana Toth, Lidia Stanciu,
Denisa Popa, Natalia Monenci.
 Ionel POPA

Drum judeţean
în modernizare

Consiliul Județean Bihor va moderniza
drumul Dobrești-Vârciorog, ﬁnanţarea ﬁind
asigurată de la bugetul judeţului.
CJ Bihor a anunţat că licitația pentru execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare
a DJ 767 Dobrești - Vârciorog, în lungime de
16,5 km (sectorul de drum de la km 10+940
la km 27+500) a fost ﬁnalizată. Câştigătoare a
fost desemnată oferta depusă de ﬁrma Carier,
în asociere cu Drumuri și Poduri Județene
Cluj, valoarea estimată a contractului ﬁind de
27.712.400,92 lei (TVA inclusă). Termenul de
execuție este de 14 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, sursa de ﬁnanțare
ﬁind asigurată din bugetul propriu al Consiliului Județean Bihor.
„Continuăm să facem ceea ce le-am promis
bihorenilor încă de la începutul mandatului
nostru, respectiv reabilitarea și modernizarea
tuturor drumurilor aﬂate în administrarea
Consiliului Județean. Ne-am propus să asigurăm bihorenilor drumuri mai bune și condiții
optime de circulație pe drumurile județene și
ne ținem de cuvânt”, a precizat Ioan Mang,
vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.
 R.C.

