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Desfãºuratã într-un cadru natural de
vis, Conferinþa Judeþeanã a Sindicatului
Liber din Învãþãmânt Bihor a început cu
salutul d-lui preºedinte prof. Ioan Þenþ:
„Bine aþi venit Acasã!“ Adicã, Acasã la noi,
sindicaliºtii din învãþãmânt. Într-o vilã
demnã de orice staþiune de munte din þarã
ºi nu numai.

La aceastã conferinþã au participat
invitaþi din toatã þara. Printre aceºtia se
numãrã preºedintele FSLÎ – Aurel Cornea,
secretarul general – Liviu Pop ºi preºedinþii
organizaþiilor judeþene din Arad, Cluj,
sectoarele Bucureºtiului, etc. Au fost însã
ºi invitaþi din judeþ printre care se remarcã
prezenþa ºi prestaþia inspectorului general
Ioan ªereº. Acesta a urat succes lucrãrilor
conferinþei ºi a subliniat disponibilitatea ºi
dorinþa unei colaborãri fructuoase
inspectorat–sindicat.

Unul din cele mai emoþionante momen-
te a fost omagierea celor cinci membri ai

sabilitatea continuãrii muncii ºi luptei
sindicale deja consacrate în judeþul nostru.
Aºadar, o zi de Bilanþ ºi de Strategie, de
Sfârºit ºi de Început, de Întâlnire ºi
Despãrþire. Conferinþa Judeþeanã SLÎ Bihor
a fost o reuºitã, o Garanþie, o Solidaritate,
o Unitate. Ne caracterizeazã dorinþa de a
Construi ceva nou ºi de a Gospodãri ceea
ce am realizat în scopul ridicãrii nivelului
Învãþãmântului bihorean.

Alexandru POPOVICIU

fostului birou judeþean, care ºi-au încheiat
activitatea didacticã într-un cadru festiv, fiind
felicitaþi de întreaga asistenþã.

Întrunind condiþiile necesare, prezenþa
reprezentanþilor dovedindu-se statutarã,
Conferinþa Judeþeanã s-a desfãºurat într-o
organizare impecabilã.

Preºedinte a fost ales în unanimitate
prof. Ioan Þenþ. Noul birou s-a primenit cu
membri tineri care ºi-au asumat respon-
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CAPITOLUL I.
NUMELE: SINDICATUL LIBER DIN ÎNVÃÞÃMÂNT
BIHOR (S.L.Î).

Art. 1. Definiþia: Sindicatul Liber din învãþãmânt Bihor
este organizaþia socio-profesionalã reprezentativã a angajaþilor
din învãþãmânt din judeþul Bihor, având personalitate juridicã
conform sentinþei civile a Judecãtoriei Oradea nr. 104/1990,
SLÎ Bihor este succesor de drept al întregului patrimoniu mobil
ºi imobil al sindicatelor din învãþãmânt din judeþul Bihor,
precum ºi al patrimoniului Asociaþiei învãþãtorilor secþia
judeþului Bihor conform sentinþei civile nr. 25/2001 a
Judecãtoriei Oradea.

Art. 2. Sediul social: Str. Mihai Eminescu nr. 11, et. 1
camera 35, Oradea, judeþul Bihor.

Art. 3. Componenþa: cadre didactice, personal de îngrijire
ºi întreþinere, personal TESA, alte categorii de de personal
din învãþãmânt ºi domenii conexe cuprinse în organizaþii
sindicale cu sau fãrã personalitate juridicã.

Cadrele didactice pensionate din învãþãmânt se pot
constitui într-o organizaþie a pensionarilor afiliatã la SLÎ Bihor.

Art. 4. Scop. Obiective. Modalitãþi de acþiune:
- a) apãrarea intereselor profesionale, materiale ºi

spirituale, colective sau individuale conform legislaþiei în
vigoare ºi a contractului colectiv de muncã la nivel naþional
ºi judeþean:

- b) sprijinirea perfecþionãrii profesionale;
- c) stabilirea de legãturi strânse între categorii de per-

soane din imitaþiile ºcolare ºi între unitãþi;
- d) studierea problemelor pedagogice, de formaþie

profesionalã a programelor ºi manualelor ºcolare în vederea
creºterii eficienþei lor, pregãtirea liderilor ºi membrilor de
sindicat pe probleme specifice activitãþii sindicale ºi relaþiilor
de muncã;

- e) stabilirea de legãturi ºi acþiuni comune cu organisme
profesionale ale cadrelor didactice, ale pãrinþilor, ale munci-
torilor ºi funcþionarilor în vederea progresului social ºi moral
al tuturor;

- f) asigurarea sãnãtãþii ºi refacerii capacitãþii de muncã a
salariaþilor din învãþãmânt, inclusiv prin crearea de facilitãþi
pentru odihnã ºi tratament, pentru desfãºurarea activitãþilor
turistice, culturale, etc.

Art. 5. S.L.Î Bihor respectã opiniile politice, religioase,
filosofice ale membrilor sãi, care pot sã adere la alte grupãri
de acest fel. Este independent faþã de puterea de stat, de
partidele politice ºi puterea administrativã.

Art. 6. Pentru înfãptuirea acestor scopuri S.L.Î. Bihor va
acþiona prin urmãtoarele mijloace specifice luptei sindicale:

a) negocierea; concilierea; medierea; arbitrajul;
Biroul S.L.Î. Bihor este mandatat cu negocierea

Contractului colectiv de muncã la nivel judeþean:
b) petiþia; protestul; mitingul, demonstraþia
c) sesizarea organelor de justiþie, a conducerii FSLÎ ºi

CSDR în situaþia încãlcãrii drepturilor ºi libertãþilor sindicale
ºi profesionale prevãzute de legislaþia în vigoare ºi de
Contractul colectiv de muncã.

d) greva;
e) alte forme de luptã sindicalã;
f) sprijinirea sindicatelor din unitãþile de învãþãmânt în

acþiunile revendicative la nivel local, prin asistenþã sindicalã
sau juridicã;

g) urmãrirea modului în care reprezentanþii sindi-catelor
sunt invitaþi la ºedinþele Consiliului de administraþie conform
prevederilor din Legea sindicatelor ºi contractul colectiv de
muncã.

CAPITOLUL II.
AFILIERE ªI PARTICIPARE

Art. 7. Afilierea la Federaþia Sindicatelor Libere din
România sau retragerea se face prin decizia Conferinþei
judeþene cu 2/3 din sufragii în prezenþa a 2/3 din reprezentanþii
la conferinþã.

Art. 8. Orice altã adeziune sau participare a S.L.Î. Bihor
se decide de Conferinþa judeþeanã.

Art. 9. S.L.Î Bihor nu poate fi angajat în acþiuni fãrã o
decizie a organismelor responsabile, deciziile fiind supuse
consultãrii ºi aprobãrii membrilor sindicatului.

Art.10. S.L.Î. Bihor se bucurã de autonomie în confor-
mitate cu Statutul, Regulamentul intern ºi deciziile
Conferinþei.

CAPITOLUL III.
MEMBRII SINDICATULUI

Art. 11. Adeziunile sunt primite ºi pãstrate de liderii
organizaþiilor afiliate.

Art. 12. Membrii S.L.Î. Bihor au dreptul
- de a beneficia de dotãrile sindicatului, de ajutoarele ºi

facilitãþile oferite de acesta;
- de a solicita punerea în discuþie ºi a participa la dezbaterea

tuturor problemelor care au tangenþã cu scopurile sindicatului;
- de a beneficia de asistenþã sindicalã în chestiunile care

privesc statutul lor profesional ºi civic;
- de a participa sau de a se abþine de la acþiunile organizate

de sindicat;
- de a se retrage din sindicat fãrã a fi obligaþi sã precizeze

motivele
- liderii sindicali beneficiazã de mãsurile de protecþie

consfinþite prin Legea sindicatelor.

STATUTUL SINDICATULUI LIBER DIN ÎNVÃÞÃMÂNT BIHOR
DOCUMENT ADOPTAT LA CONFERINÞA JUDEÞEANÃ DIN 10 MAI 2008
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Art. 13. Îndatoririle membrilor S.L.Î Bihor:
- de a furniza informaþii corecte atunci când solicitã

sprijinul S.L.Î Bihor sau al liderilor ºcolii;
- de a nu obstrucþiona îndeplinirea hotãrârilor cu care au

fost de acord;
- de a acþiona în toate împrejurãrile în conformitate cu

legile þãrii;
- de a dezvãlui cazurile de încãlcare a legii ºi de a apãra

pe cei care ar putea avea de suferit de pe urma unor acþiuni de
curaj civic;

- de a informa la timp, cu 30 de zile înainte, asupra intenþiei
de a se retrage din sindicat;

- liderii sindicali au obligaþia de a renunþa la mandatul
sindical în momentul dobândirii unui mandat politic.

Art.14. Refuzul cererii de adeziune, aplicarea unor
sancþiuni sau excluderea din S.L.Î Bihor pot fi pronunþate
pentru abateri de la prevederile Statutului, de la disciplina
sindicalã, sau în cazul acþiunilor dãunãtoare intereselor
generale ale sindicatului. Sancþiunile se aplicã de Birou cu
majoritate de 2/3 de voturi din membrii prezenþi ºi pot fi
contestate la Colegiul liderilor care se va pronunþa cu
majoritate simplã.

CAPITOLUL IV:
ORGANIZARE CONDUCERE

Art. 15. S.L.Î Bihor este alcãtuit din organizaþii sindicale
ºi sindicate de la nivelul unitãþilor de învãþãmânt. Aceste
organizaþii sunt conduse de Adunarea generalã a membrilor,
care alege un lider ºi un Birou sindical care au ca preocupare
principalã rezolvarea problemelor de la nivelul unitãþii ºi
asigurarea legãturii cu conducerea S.L.Î Bihor.

Orice altã formã de organizare sau afiliere la S.L.Î. Bihor
se face pe baza prevederilor Regulamentului Interior ºi în
conformitate cu legislaþia în vigoare.

Art.16. Activitatea de conducere a S.L.Î Bihor este
asiguratã de:

- Conferinþa Judeþeanã
- Colegiul Liderilor
- Biroul Judeþean.
Art. 17. Conferinþa Judeþeanã se þine de regulã o datã la 5

ani, la locul ºi ora fixate de Birou, fiind anunþatã cu 10 zile
înainte de convocare.

Conferinþa este statutarã în condiþiile prezenþei a 2/3 din
delegaþi.

Conferinþa extraordinarã poate fi convocatã la cererea a
2/3 din membrii Biroului sau a minimum 33 de lideri sindicali.
Orice problemã ridicatã de cel puþin 1/3 din membrii Biroului
va fi înscrisã obligatoriu pe ordinea de zi a conferinþei.

Art. 18. La Conferinþa Judeþeanã participã:
a) membrii Biroului Judeþean;
b) liderii sindicali ºi delegaþii aleºi de sindicate;
Art. 19. La Conferinþa Judeþeanã organizaþiile vor fi

reprezentate de câte un delegat cu drept de vot la 40 membri.
Deciziile Conferinþei sunt luate prin vot secret sau deschis cu
majoritate simplã.

Art.20. Conferinþa Judeþeanã este organul suprem. Ea
discutã ºi stabileºte principalele orientãri din toate domeniile
de activitate sindicalã, adoptã ºi modificã Statutul ºi
Regulamentul Interior al S.L.Î Bihor, alege Biroul Judeþean
ºi ia în considerare toate problemele care intereseazã
sindicatul.

Colegiul Liderilor îndrumã ºi controleazã activitatea
Biroului, aprobã bugetul ºi execuþia bugetarã, precum ºi
desfãºurarea acþiunilor revendicative de tipul grevelor de orice
fel. Colegiul Liderilor poate revoca pentru motive temeinice,
înainte de expirarea mandatului, pe membrii Biroului.
Revocarea se face cu majoritate calificatã. Biroul Judeþean
aplicã deciziile Conferinþei Judeþene ºi ale Colegiului
Liderilor.

Art. 21. S.L.Î. Bihor este administrat de Biroul Judeþean
în conformitate cu Regulamentul Intern. Biroul desemneazã
conform Statutului ºi Regulamentului Intern delegaþii la
Conferinþa Naþionalã. Membrii Biroului sunt aleºi pe o
perioadã de 5 ani.

Biroul reglementeazã ºi rezolvã problemele curente ale
activitãþii sindicale, executã hotãrârile Colegiului liderilor,
ale Conferinþei Judeþene ºi Federaþiei S.L.Î. Dacã anumite
hotãrâri ale federaþiei nu sunt acceptate de S.L.Î. Bihor, acesta
nu este obligat sã le îndeplineascã dar se va abþine de la
obstrucþionarea lor.

Componenþa biroului trebuie sã reflecte echilibrat
categoriile de aderenþi.

Biroul se compune din:
- un preºedinte
- un prim-vicepreºedinte - un vicepreºedinte
- un secretar executiv
- doi pânã la treisprezece membri
În cazul apariþiei unor conflicte de muncã Biroul este

mandatat cu acþiunile de tip protest sau negocieri. Pentru
celelate forme de protest este necesarã aprobarea acþiunii de
cãtre Colegiul Liderilor.

Art. 22. Conferinþa judeþeanã poate institui funcþia de
„Preºedinte de onoare”.

Art. 23. S.L.Î Bihor poate organiza comisii permanente ºi
provizorii în toate domeniile compatibile cu scopurile
sindicatului.

Art. 24. Membrii comisiilor specializate sunt investiþi într-
un domeniu bine delimitat, potrivit competenþei lor. Comisiile
pregãtesc materiale pentru Conferinþa Judeþeanã, ºi, dacã e
cazul, pentru Federaþia S.L.Î.

Art. 25. La lucrãrile Biroului pot participa cu vot
consultativ ºi alþi membri ai sindicatului ale cãror pãreri sunt
susceptibile sã lãmureascã Biroul asupra unor probleme.

Art. 26. Preºedintele sau unul dintre vicepreºedinþi
sunt singurii autorizaþi pentru a acþiona în numele S.L.Î. Bihor,
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sã semneze actele oficiale ºi sã ducã la îndeplinire acte
juridice. Aceºtia rãspund de activitatea lor în faþa Biroului
Judeþean, Colegiului Liderilor ºi Conferinþei Judeþene.

În cazul absenþei din motive de forþã majorã a preºe-
dintelui, Biroul Judeþean desemneazã un vicepreºedinte care
va îndeplini provizoriu aceste prerogative.

CAPITOLUL V.
BUGETUL

Art. 27. Cotizaþia sindicalã lunarã este fixatã la 1% din
salarul de încadrare ºi se încaseazã odatã cu chenzina a doua.
Cotizaþia va fi depusã la unitãþile CEC din teritoriu în contul
CEC al S.L.Î Bihor. în acest cont vor fi depuse donaþii ºi
sume rezultate din toate activitãþile sindicatului.

Art. 28. Preºedintele, prim-vicepreºedintele ºi vicepreºe-
dintele au calitatea de a semna individual actele referitoare la
buget.

Art. 29. Fondurile S.L.Î. Bihor provin din cotizaþii, donaþii
ºi beneficiile realizate din activitãþile organizate conform Legii
sindicatelor.

Art. 30. Modul de utilizare al acestor fonduri va fi stabilit
de Birou, în conformitate cu normele legale.

Art. 31. Conferinþa Judeþeanã desemneazã o comisie de
cenzori formatã din 3 membri, însãrcinatã cu verificarea
bugetului. Membrii comisiei sunt aleºi pe o perioadã de 5 ani
ºi nu fac parte din Birou.

CAPITOLUL VI.
MODIFICAREA STATUTULUI

Art. 32. Modificarea Statutului ºi a Regulamentului
Interior se face în conformitate cu art. 20 din Statut. Textul
modificãrii propuse trebuie adus la cunoºtinþa Biroului cu
cel puþin 2 luni înainte de data þinerii Conferinþei Judeþene,
având în vedere una din condiþiile:

a) sã poarte semnãtura majoritãþii membrilor Biroului;
b) sã aibã semnãtura a cel puþin 1/3 din liderii S.L.Î Bihor.
Art. 33. În cazul dizolvãrii S.L.Î Bihor fondurile vor fi

blocate pânã la constituirea unui sindicat care sã întruneascã
2/3 din numãrul membrilor de sindicat aderenþi la S.L.Î Bihor,
la data dizolvãrii.

Art. 34. Dizolvarea S.L.Î Bihor nu poate fi pronunþatã
decât în Conferinþa extraordinarã convocatã în acest scop, cu
acordul a 2/3 din membrii aderenþi. Conferinþa judeþeanã
hotãrãºte în acest caz asupra patrimoniului S.L.Î. Bihor.
Bunurile sindicatului nu pot fi repartizate între membrii de
sindicat.

Art. 35. Statutul S.L.Î. Bihor intrã în vigoare începând cu
data aprobãrii lui de cãtre Conferinþa Judeþeanã.

OBIECTIVELE STRATEGICE ALE SLI BIHOR
ÎN PERIOADA 2008-2013

Strategia S.L.Î. Bihor în mod firesc trebuie sã se
inspire din strategia F.S.L.Î. ºi sã se articuleze la aceasta
þinîndu-se cont de specificul nostru.

Dacã la Conferinþa Naþionalã de la Poiana Braºov
din 2007 motto-ul Federaþiei noastre a fost  «Angajaþi
pentru o societate în schimbare», o sã ne permitem sã
preluãm acest motto.

Ca atare uatã care sunt obiectivele principale:
l. În domeniul social:
- asigurarea locului de muncã;
- îmbunãtãþirea nivelului de salarizare prin orice

formã de acþionare (procese, comisii paritare, negocieri);
- continuarea ºi îmbunãtãþirea relaþiilor cu

comunitatea (dialog social).
2. În domeniul profesional:
- cursuri de instruire sindicalã cu liderii din fiecare

unitate ºcolarã;
- participarea colegilor noºtri la diferite forme de

instruire la nivel naþional;
- abordarea de proiecte europene care vizeazã

domeniul educaþional ;
3. în domeniul economic:
- dotarea în continuare a bazelor de agrement

Pãdurea Neagrã, Sovata ºi Eforie Nord;
- crearea de facilitãþi membrilor de sindicat pentru

petrecerea concediilor;
- continuarea procesului pentru obþinerea Casei

învãþãtorului;
4. În domeniul imaginii ºi relaþionãrii:
- continuarea relaþiilor cu colegii din Moldova, Italia

ºi Egipt;
- iniþierea unor relaþii ºi cu alte state europene sau

de pe alte continente;
5. În domeniul cultural ºi sportiv:
- la propunerea colegilor din judeþul Alba dorim sã

demarãm un plan de activitãþi sportive între cele douã
judeþe;

- în urmãtorii 5 ani dorim sã reînfiinþãm Corul
sindicatelor.
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ªCOALA CU CLASELE I-VIII
OLTEA DOAMNA ORADEA

ªCOALA CU CLASELE I-VIII
OLTEA DOAMNA ORADEA

1. ISTORICUL ªCOLII

ªcoala cu clasele I-VIII „Oltea Doamna”, situatã în
str. Parcul Traian, nr. 16, funcþioneazã în localul fostului
Liceu de Fete „Oltea Doamna”. Corpurile clãdirii în care a
funcþionat acest liceu au fost construite de Primãria Oraºului
Oradea, în anul 1820, pentru folosinþã proprie. Curând,
localul a fost cedat ªcolii civile de stat care a funcþionat cu
4 clase. Între anii 1897-1901 s-a construit încã un corp de
clãdire.

În timpul Primului Rãzboi Mondial, ºcoala a funcþionat
ca spital. Dupã rãzboi a devenit liceu, funcþionând cu 3 clase.
Din 23 iulie 1919 liceul a funcþionat cu 8 clase, 12 profesori
ºi 332 de elevi. În anul 1921 ºcoala a primit denumirea de
Liceul de Fete „Oltea Doamna”; avea atunci un numãr de
303 eleve. Dupã Dictatul de la Viena (1940), ºcoala a
funcþionat ca liceu maghiar. În anul urmãtor, o parte din
liceu a fost cedatã bisericii reformate, iar alta a devenit spital.

Eliberarea oraºului Oradea (la 12 octombrie 1944) a dus
la redeschiderea liceului. În anul 1948 acestuia i s-a schimbat
denumirea în Liceul de Fete nr. 1, iar în anul 1959 liceul s-a
unificat cu Liceul nr. 4 (actualul Colegiu Naþional „Mihai
Eminescu”). Clasele superioare au trecut la noul liceu, iar
clasele gimnaziale au rãmas în sediul vechiului liceu, sub
denumirea de ªcoala Generalã nr. 4. În anul 1980,
patrimoniul ºcolii s-a îmbogãþit cu o nouã clãdire.

Dupã 1990, ºcoala a revenit la vechea denumire ºi s-a
continuat modernizarea începutã în anii anteriori. În 2007

Str. Parcul Traian nr. 16, 410044, Oradea
telefon/fax: 0259/412094 • telefon: 0259/415997; 0359/454282

e-mail: olteadoamna1@adslexpress.ro; scoala.oltea@rdsor.ro

Conducerea ºcolii:
Director - prof. Mircea Mitran
Director adjunct - prof. Györi Péter

în ºcoalã învãþau 1484 elevi, îndrumaþi de 80 de
cadre didactice. ªcoala beneficiazã de dotãri
moderne, printre care ºi un cabinet de informaticã
utilat prin eforturi proprii.

Prin aceastã ºcoalã au trecut, ca elevi sau
profesori, personalitãþi ca Ana Blandiana, Florica
Ungur ºi mulþi alþii.

2. PROFESORI CARE AU
INFLUENÞAT DEZVOLTAREA ªCOLII

Directori:

1959-1960 • Achim Ecaterina - profesor de
matematicã
1960-1961 • Szabó Lajos - profesor de limba
maghiarã
1961-1965 • Demian Ecaterina - profesor de
istorie

1965-1983 • Pantea Lazãr - profesor de limba românã
1983-1990 • Iacobescu Lucia - profesor de limba românã
1990-1998 • Mãhãra Nadia - profesor de geografie
1998 - prezent • Mitran Mircea - profesor de matematicã

Directori adjuncþi:

• Pantea Livia - profesor de geografie
• Corbu Maria - profesor de biologie
• Debelka Venczel - profesor de matematicã
• Gyõri Péter - profesor de fizicã

Directori educativi:

• Bugnariu Rozalia; Babãu Florica; Crãciun Elena;
Maghiar Carmen; Codãu Mariana.

Printre cadrele didactice valoroase ale ºcolii se numãrã
ºi învãþãtorii: Balogh Maria, Deszi Rozalia, Coltãu Doina,
Manga Elena, Ile Maria, Moldovan Maria, Nazadt Irina,
Costruþ Florica, Fora Maria, Simuþ Silvia, Mitran Viorica,
Foltuþ Rodica, Codorean Gabriela, Pavel Lucia, Vonea
Laura, Popescu Laura, Moº Mirela, Silaghi Ileana, Petca
Luminiþa.

3. PERSONALITÃÞI CARE AU VIZITAT
ªCOALA

În ºcoalã au avut loc diverse manifestãri culturale:
întâlniri cu scriitori (Viorel Horj, Horváth Imre, Alexandru
Andriþoiu, Teodor Criºan, etc.); cu actori ai Teatrului de
Stat Oradea (Valentin Avrigeanu, Doru Fârte), cu profesori
universitari (Viorel Faur).

 Constantin BUTIªCÃ
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Clãdirea C s-a construit în anul 1914; are o suprafaþã
ocupatã de 481 m², o suprafaþã desfãºuratã de 962 m² ºi 10
sãli de clasã. A fost complet reabilitatã.

În total existã deci 36 sãli de clasã, 6 cabinete (douã
cabinete de informaticã, cabinete pentru matematicã, limbi
moderne, istorie, geografie) ºi 3 laboratoare (fizicã, chimie,
biologie).

Sala de gimnasticã s-a construit în anul 1920; are o
suprafaþã ocupatã de 459 m² pe un singur nivel (parter).
Sala de gimnasticã are 3 vestiare ºi 3 bãi. S-au construit
alte vestiare, moderne, corpul de clãdire cu sala de sport
intrând în programul de reabilitare.

6. NUMÃRUL DE ELEVI ªI DE CADRE
DIDACTICE

În prezent, în unitate sunt încadrate un numãr de 65 de
cadre didactice (41 profesori ºi 24 învãþãtori). Dintre acestea,
44 au gradul didactic I, 11 au gradul didactic II, 6 au
definitivatul ºi 4 sunt debutante. Existã 4 persoane încadrate
ca personal didactic auxiliar ºi 16 ca personal nedidactic.

La ciclul primar sunt 24 de învãþãtori ºi existã 24 de
clase, în care învaþã 460 elevi. La ciclul gimnazial existã
21 de clase, în care învaþã 540 elevi. Existã clase cu predare
în limba maghiarã iar orele se desfãºoarã numai dimineaþa.

ªcoala are o asistentã medicalã cu program permanent,
un medic cu o jumãtate de normã, un psiholog ºi un logoped,
cu câte o jumãtate de normã fiecare.

ªcoala a fost vizitatã de cãtre un ministru al învãþã-
mântului (Liviu Maior), de cãtre un preºedinte al statului
(Ion Iliescu), de cãtre primarul Municipiului Oradea (Petru
Filip) ºi de cãtre oficialitãþi ale municipiului Oradea ºi ale
judeþului Bihor.

4. SUCCESE ÎNREGISTRATE DE ªCOALÃ
Elevii ºcolii au obþinut rezultate bune ºi foarte bune la

examenele de capacitate ºi testare naþionalã, dovadã a
muncii susþinute de ei ºi de cadrele didactice (în 2003 au
promovat 91,1% din absolvenþi, în 2004 - 92,4%, în 2005 -
90,2%, în 2006 - 92%, în 2007 - 95%).

De asemenea, elevii au participat la olimpiade ºi
concursuri ºcolare, unde au obþinut un numãr mare de premii
ºi menþiuni la fazele locale ºi judeþene, iar unii dintre ei
(Rebacic Delia - limba românã, Popa Carmen - educaþie
tehnologicã, Moga Ioana - chimie, etc.) au reprezentat
judeþul nostru la faza naþionalã a olimpiadelor ºcolare.

Rezultate deosebite au obþinut ºi echipele sportive ale
ºcolii (echipa de baschet bãieþi - locul II la faza naþionalã;
echipa de ºah - locul VII la faza naþionalã; echipa de tenis
de masã - locul I ºi II la faza judeþeanã, etc.).

5. STRUCTURA BAZEI MATERIAE
Clãdirea A s-a construit în anul 1980; are o suprafaþã

ocupatã de 573 m² ºi o suprafaþã desfãºuratã de 2864 m².
Clãdirea are 5 nivele, un numãr de 13 sãli de clasã, 6 cabinete
ºi 3 laboratoare.

Clãdirea B, s-a construit în anul 1820; are o suprafaþã
ocupatã de 583 m² ºi o suprafaþã desfãºuratã de 1167 m².
Clãdirea are 2 nivele ºi 13 sãli de clasã.

7. IMAGINI DIN ªCOALÃ

Activitate la clasa I

Activitate la clasa a III-a

Rezultatele unei activitãþi în ciclul
primar

Directorul ºcolii în holul clãdirii A
Activitate în sala de sport

Trofee sportive

(Material extras din vol. I al lucrãrii „ªcoli orãdene“)
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8. LIMBA ROMÂNÃ

„Mult e dulce ºi frumoasã
Limba ce-o vorbim…”

Noi, dascãlii, suntem deopotrivã pedagogi, psihologi, medici,
antrenori, pãrinþi de ocazie, pãstrãtori ai credinþei. Noi ºtim cã,
dacã vom pune dragoste ºi adevãr în ceea ce facem, ceea ce vom
construi va dura o veºnicie.

„Ostaºii þãrii anonimi” - asta suntem în cele din urmã. Pãºim
pe calea tot mai anevoioasã a vieþii, luminându-ne zarea ºi
încãlzindu-ne sufletul cu ceea ce am ºtiut sã facem mai bine ºi
mai bine: SÃ FORMÃM OAMENI.

Strãdania noastrã nu a fost în zadar; roadele muncii noastre
nu s-au lãsat aºteptate. Am obþinut:

Locul I pe judeþ ºi calificarea la etapa naþionalã a
Olimpiadei de limba ºi literatura românã (2007) prin eleva
Derecichei  Georgia, pregãtitã de prof. Crãciun Scumpa;

Locul I pe judeþ ºi calificarea la etapa naþionalã a
Olimpiadei de limba ºi literatura românã (2008) prin eleva Crãiuþ
Lisa, clasa a VIII-a A, pregãtitã de prof. Tanc Mirela;

Locul I la Concursul ± POEZIE, prin eleva Pandrea
Cristina, clasa a VI-a B, în anul 2007, pregãtitã de prof. Babãu
Lucia;

Locul I pe þarã la concursul „Poveºti de la bunica”, prin
eleva Sabãu Teodora, clasa a VIII-a A, pregãtitã de prof. Tanc
Mirela.

Pe lângã orele din program, profesorii de limba românã
organizeazã consultaþii ºi cercuri literare. Amintim Cercul de
creaþie organizat de d-na prof. Tanc Mirela ºi Cercul de lecturã
susþinut de d-na prof. Crãciun Scumpa.

În ºcoala noastrã existã multe talente, copii cu o capacitate
creativã de excepþie, care au participat, de-a lungul anilor, la
diferite concursuri de creaþie.

În anul 2008, la Concursul epistolar  cu tema „De ce are
nevoie lumea de toleranþã” eleva Pele Oana din clasa a VII-a B,
pregãtitã de prof. Babãu Lucia s-a calificat la etapa naþionalã.
Elevii Buzulicã Ioana, Demian Bianca, Pater Alexandra ºi ªimon
Vlad  au obþinut locurile II ºi III la acelaºi concurs.

În cadrul catedrei de limba ºi literatura românã am organizat
diverse  concursuri: Cel mai bun recitator, Concursuri de creaþii
literare (poezii ºi eseuri) dedicate Sãrbãtorilor de iarnã ºi
Sãrbãtorilor Pascale, Concursul de culturã generalã între clase
paralele Uniunea Europeanã (prof. ªtef Mihaela).

Organizãm de asemenea excursii tematice: în iunie 2007, în
cadrul unui proiect de parteneriat, s-au vizitat ºcoli din judeþele
Satu-Mare (ªcoala Bãlcescu-Petõfi) ºi din judeþul Suceava
(ªcoala cu clasele I-VIII din Frumosu), dar ºi atelierul de ceramicã
„Marginea”, Cetatea Suceava, Muzeul Bucovina (Suceava),
Ipoteºti ºi Bojdeuca din Þicãu, Casa memorialã „Mihail
Sadoveanu” (Vânãtori-Neamþ). Excursia a fost organizatã de
d-nele prof. Babãu Lucia, Codãu Mariana ºi Iosa Ana.

Tot în  Moldova,  d-na prof. Crãciun Scumpa a organizat o
excursie, având ca obiectiv cunoaºterea locurilor cu rezonanþã
afectivã pentru profilul literar al unor scriitori: I. Creangã, M.
Eminescu, M. Sadoveanu. Copiii au aflat date importante privind
viaþa acestor mari scriitori.

Anul trecut în iunie, d-nele prof. Tanc Mirela ºi Forosigan
Maria, împreunã cu clasele a VI-a C ºi  a VIII-a A au pornit „Pe
urmele lui Ioan Slavici”, la ªiria, de unde s-au documentat în
vederea realizãrii momentului omagial din 18 ianuarie 2008, cu
ocazia împlinirii a 160 de ani de la naºterea marelui prozator. La
momentul omagial au fost invitate personalitãþi ale oraºului
nostru: decanul Facultãþii de Litere (prof. dr. Ioan Simuþ),
prodecanul acestei facultãþi (prof. dr. Ioan Derºidan) ºi inspectorul
de specialitate Radu Mazilescu.

Sub genericul „Eminescu ºi Vulcan”, în 15 ianuarie 2008, a
avut loc la noi la ºcoalã un medalion literar-muzical  care i-a
avut ca invitaþi pe Iuliana ºi Florian Chelu, activitate organizatã
de d-na. prof Babãu Lucia.

Prof. Tanc Mirela
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În afara orelor din program, profesorii de matematicã din ºcoalã
organizeazã ore de consultaþii ºi pregãtire în vederea tezelor cu
subiect unic.

Este de remarcat faptul ca la testele naþionale la obiectul
matematicã s-au obþinut rezultate foarte bune. În anul ºcolar
2006/2007 am avut promovabilitatea de peste 95% la matematicã.

Au avut ºi note de 10: Costruþ Emil, note de 9,95: Blage Iulia,
Demian Andrei, 9,90: Hava Daniela, Buzaº Andrei, Danciu Bianca,
Derecichei Georgia, 9,85: Fetean Andrei, 9,75: Pop Anda. În acest
an la tezele unice date la clasele a VII-a ºi a VIII-a rezultatele sunt
bune. S-a remarcat clasa a VII-a B, cu media 9,06 (13 note de
10), clasa a VIII-a A cu media 8,53 (3 note de 10), clasa a VII-a C
cu media 8,30 (6 note de 10).

La concursul de testare a cunoºtinþelor, s-a remarcat: Pele Oana,
Pandrea Cristina, Marin Carina, Moca Alexandra din clasa a VII-a
B, Restea Patricia din clasa a VII-a C, Crãiuþ Lisa din clasa a VIII-a
A, Aciu Adela clasa a VI-a D, Fãrãgãianu Alexandru a VI-a D.

La concursul „Lumina Math” s-a remarcat eleva Hozan Olivia
din clasa a VII-a C, care a ocupat locul II pe judeþ.

La concursul „Canguru” am avut un numãr mare de elevi
înscriºi; în acest an au participat 82 elevi din clasele V-VIII.

Am avut anual rezultate bune chiar ºi la nivel naþional, elevul
Nagy Gergely a câºtigat o tabãrã .

9. MATEMATICA

Am început, stângaci ºi cu mari emoþii,
ale elevilor ºi profesorului deopotrivã, în
septembrie 2007.

A fost suficientã lansarea ideii, pentru
ca entuziasmul irezistibil al unor elevi „cu
dor ºi drag” de fizicã sã mã impulsioneze ºi
sã mã convingã a porni la drum cu prima
clasã de excelenþã în ªcoala „Oltea
Doamna”. Ne-am consultat, am întocmit un
program de acþiune, ne-am pus la punct
materialele ºi culegerile de probleme, am
întocmit liste ºi, surprinzãtor poate, a trebuit
fãcutã selecþie pentru cã numãrul doritorilor
era mai mare de 25.

Ce conta cã programul propus le va rãpi
o parte din week-end, cã vor trebui sã
renunþe la unele îndeletniciri mai... como-
de? Veneau la Clasa de excelenþã la fizicã.

10. FIZICA - DE CE CLASÃ DE      EXCELENÞÃ?EXCELENÞÃ?EXCELENÞÃ?EXCELENÞÃ?EXCELENÞÃ? Prof. Marioara Mocan

Se manifesta astfel dorinþa  de a descoperi
lucruri noi, pentru care timpul orei normale
nu era suficient, pentru a face mai multe
experienþe interesante, pentru a fi mai buni
în confruntãrile cu elevii din alte ºcoli, la
concursuri ºi olimpiade.

Fericiþi dascãlii care au asemenea copii!
S-a creat astfel o clasã nouã la „Oltea

Doamna”, o clasã cu elevi de vârste diferite,
dar cu preocupãri, idealuri ºi dorinþe comu-
ne. Iar rezultatele n-au întârziat sã aparã.
Între sutele de copii din tot judeþul, care au
participat în acest an la etapa judeþeanã a
Olimpiadei de fizicã, elevii noºtri au obþinut
douã premii III la clasa a VIII-a (Oprea
Claudiu si Sabãu Teodora), la clasa a VII-a
douã menþiuni (Reºtea Patricia, Raþiu
Naldo), la clasa a VI-a trei menþiuni (Tiºe
Andrei, Foia Maria, Todor Sergiu).

Dar beneficiile sunt mult mai multe:
copiii s-au descoperit pe ei înºiºi. ªi-au mãrit
încrederea în ceea ce pot face. S-au format
ºi consolidat deprinderi de muncã în echipã.
Se manifestã acþiuni de întrajutorare ºi
voluntariat; comunicarea între elevi dar ºi
cu profesorul  devine tot mai eficientã. S-au
creat altfel de relaþii profesor-elev ºi între

elevii participanþi, de încredere, de respect,
de muncã, de... dependenþã de fizicã.

Iatã ce noteazã eleva  Lavinia-Roxana
Ghenþ din clasa a VIII-a:

Combinând utilul cu plãcutul învãþam
sã ne simþim bine. Clasa de excelenþã ne
ajutã sã ne descurcãm mult mai bine atât
la orele de fizicã, dar în special la
olimpiadele ºi concursurile ºcolare.

Le mulþumim celor care ne-au dat
posibilitatea sã avem ºi noi o astfel de
clasã, pentru cãldura cu care ne întâm-
pinã de fiecare datã în primitorul nostru
laborator de fizicã ºi îi mulþumim d-nei
profesoare pentru micile atenþii «dulci» pe
care le primim cu prilejul unor zile
importante.

La olimpiada de matematicã am avut în fiecare an rezultate
foarte bune la etapa localã ºi rezultate bune la etapa judeþeanã.
Au obþinut premii ºi menþiuni elevii: Birãu Carla, Berghian Larisa,
Moca Alexandra, Marin Carisa, Pele Oana, Bulzan Sergiu, Berecki
Norbert, Acin Adela, Todor Sergiu, Hozan Olivia, Puºcaº Cecilia,
Oprea Claudiu-Iulian, Crãiuþ Lisa.

Publicaþii ale prof. Mihai Miculiþa

- 10 ar- 10 ar- 10 ar- 10 ar- 10 articole de specialitate apãrticole de specialitate apãrticole de specialitate apãrticole de specialitate apãrticole de specialitate apãrute în diferite reviste de specialitateute în diferite reviste de specialitateute în diferite reviste de specialitateute în diferite reviste de specialitateute în diferite reviste de specialitate
[8 în “Gazeta matematicã”(GM) ºi 2 în “Revista de matematicã din
Timiºoara”(RMT)].

- peste 200 de probleme - peste 200 de probleme - peste 200 de probleme - peste 200 de probleme - peste 200 de probleme publicate în diferite reviste din     þarã (majoritatea în
GM)     ºi 7 probleme  7 probleme  7 probleme  7 probleme  7 probleme în revista “Mathematical Reflections”(SUA). “Mathematical Reflections”(SUA). “Mathematical Reflections”(SUA). “Mathematical Reflections”(SUA). “Mathematical Reflections”(SUA).

- peste 25 de comunicãri la diferite conferinþe ºi simpozioane naþionale.- peste 25 de comunicãri la diferite conferinþe ºi simpozioane naþionale.- peste 25 de comunicãri la diferite conferinþe ºi simpozioane naþionale.- peste 25 de comunicãri la diferite conferinþe ºi simpozioane naþionale.- peste 25 de comunicãri la diferite conferinþe ºi simpozioane naþionale.
- 2 cãrþi:- 2 cãrþi:- 2 cãrþi:- 2 cãrþi:- 2 cãrþi:

1). INTRODUCERE ÎN GEOMETRIA TETRAEDRULUI INTRODUCERE ÎN GEOMETRIA TETRAEDRULUI INTRODUCERE ÎN GEOMETRIA TETRAEDRULUI INTRODUCERE ÎN GEOMETRIA TETRAEDRULUI INTRODUCERE ÎN GEOMETRIA TETRAEDRULUI, apãrutã la Ed. Minied
din Iaºi - 1994
2). ANALOGII TRIUNGHI-TETRAEDRUANALOGII TRIUNGHI-TETRAEDRUANALOGII TRIUNGHI-TETRAEDRUANALOGII TRIUNGHI-TETRAEDRUANALOGII TRIUNGHI-TETRAEDRU, apãrutã la Ed. Paralela 45, Piteºti -
2000. Aceastã a doua carte este scrisã împreunã cu prof. univ. dr. Dan
Brânzei (ºeful catedrei de geometrie de la Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iaºi).
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Biologia trebuie sã fie pentru elevi o disciplinã interesantã ºi utilã.
Interesantã se poate face doar dacã la fiecare lecþie stârnim curiozitatea
elevilor, oferind motive de mirare. ªi biologia oferã la tot pasul astfel
de motive! Doar sã avem dorinþa de a le scoate la luminã!

Desfãºurarea lecþiilor de biologie în laboratorul de biologie,
amenajat ºi dotat cu un bogat material didactic asigurã realizarea
obiectivelor disciplinelor biologice.

Orele de biologie oferã elevilor cel mai mare volum de informaþii
utile ºi cele mai potrivite momente pentru a-ºi forma convingeri ºi
deprinderi de pãstrare a sãnãtãþii. Sãnãtatea este bunul cel mai de
preþ al fiecãruia dintre noi. De aceea este important sã conºtientizãm
acest lucru de la o vârstã fragedã, pentru a putea sã ne dezvoltãm
obiceiuri care sã menþinã organismul într-o formã cât mai bunã. Cu
educaþia pentru sãnãtate rãmân deopotrivã datoare copiilor, familia
ºi ºcoala. Numai din partea unor copii sãnãtoºi se poate aºtepta un
randament ºcolar optim, iar mai târziu o bunã integrare profesionalã
ºi socialã. Tocmai din aceste motive, în ºcoala noastrã a fost introdusã
ca disciplinã opþionalã „Educaþia pentru sãnãtate”, care completeazã
nivelul cognitiv al elevilor, contribuind la formarea unor atitudini ºi
comportamente responsabile privind starea de sãnãtate.

În contextul „ noilor educaþii”, educaþia ecologicã este o formã
de educaþie care printr-un sistem de acþiuni specifice, asigurã formarea
unei conºtiinþe ecologice. În anul ºcolar 2007-2008 „Oltea Doamna”
a fost ºcoalã pilot în care a fost introdusã disciplina opþionalã
„Educaþie ecologicã ºi de protecþie a mediului”. La elaborarea
conþinuturilor acestei discipline au participat ºi cadre didactice din
ºcoala noastrã. În aprilie, disciplina „Educaþie ecologicã ºi de protecþie
a mediului” a fost lansatã la nivel naþional, primind avizul M. E. C.,
chiar la Oradea.

11. BIOLOGIA – „Educaþie ecologicã ºi de protecþie a mediului“

Buna colaborare între profesorii de biologie ºi elevi s-a concretizat
în rezultatele deosebite obþinute la Olimpiadele de biologie, faza
judeþeanã:

Oprea Claudiu (clasa a VII-a A) ºi Letai Daniel (clasa a VII-a B) au
obþinut la faza judeþeanã, în 2007, premiul I, iar Sabãu Teodora ºi
Bota Daniel, tot din clasa a VII-a A, au obþinut premiul al treilea.
Aceste rezultate au încununat sfârºitul de carierã didacticã a
profesoarei Aurora Bulzan.

Tot  la faza judeþeanã a Olimpiadei de biologie din anul ºcolar
2006-2007 eleva Stejeran Denisa din clasa a VII-a C, pregãtitã de prof.
Claudia Zbârcea, a obþinut premiul întâi.

La faza judeþeanã a olimpiadei din acest an , elevele din clasa a
VII-a B, Oana Pelea ºi Carina Marin au obþinut premiul I, iar Daiana
Mustãþea premiul al doilea. Elevele au fost îndrumate de prof. Claudia
Zbârcea.

Educaþia fizicã ºi sportul constituie o
componentã esenþialã a educaþiei. ªcoala este
instituþia da bazã unde educaþia fizicã se poate
exercita ºi dezvolta. Un copil sãnãtos,
armonios dezvoltat, va avea întotdeauna o
gândire pozitivã, va avea o mai bunã capacitate
de învãþare, va avea mai mult curaj în
abordarea problemelor de viaþã.

De aceea, catedra de educaþie fizicã ºi
sport din ºcoala noastrã, sprijinitã permanent
de conducerea ºcolii, desfãºoarã o activitate
bogatã ºi diversificatã. Componenþii catedrei
sunt Iosa Ana, Bondar Emil ºi Kuibus Sanda,
fiecare desfãºurând pe lângã orele de educaþie
fizicã ºi alte activitãþi sportive pe ramuri de
sport (ºah, baschet fete ºi fotbal).

La proiectul “Lumea Dansului” care s-a
desfãºurat recent, ºcoala a fost reprezentatã
de douã formaþii de hip-hop  formate din elevii
claselor a VII-a B ºi C, a VI-a A ºi C ºi a VIII-a
A ºi o formaþie de majo-rete (fetele din clasa
a V-a C). Un alt proiect, “Aleargã pentru

La crosurile organizate de Ziua Copilului
ºi în cadrul Toamnei Orãdene, participarea
elevilor a fost în numãr mare.

Competiþiile de street-ball organizate de
cãtre Primãrie în colaborare cu Direcþia
pentru Tineret ºi Sport au fost gãzduite de
ªcoala «Oltea Doamna», echipele de bãieþi
ocupând locul I în ultimii trei ani, iar cele de
fete locurile II ºi III.

Formaþiile de dans modern au fost
prezente în aceste competiþii de street-ball la
închiderea sau deschiderea  acestora, cu
ocazia “Zilei Adolescentului”, “Toamnei
Orãdene”, concursului de Majorete etc.

Nu lipsesc nici sporturile de iarnã, schiul
ºi sãniuºul. An de an iniþiem copiii în practi-
carea lor, iar printr-o colaborare cu “Palatul
Copiilor” am obþinut participarea copiilor la
“Serbãrile Zãpezii”. Am reuºit sã obþinem
locul I prin eleva  Ivaºcu Petra. În fiecare
vacanþã de iarnã organizãm tabere de schi în
Slovacia, weekend-uri de schi ºi sãniuº la
Arieºeni.

12. EDUCAÞIA FIZICÃ

sãnãtatea ta” ne-a adus locul II la fete ºi locul
III la bãieþi la clasele III – IV.

Ne mândrim cu locurile obþinute la
campionatele organizate de Ministerul Edu-
caþiei ºi Cercetãrii, dupã cum urmeazã:

La ºah – elevul Letai Daniel ne-a
reprezentat la Faza naþionalã în 2007. Sasca
Francesca ºi Mureºan Sergiu s-au clasat pe
locurile I ºi III la faza pe municipiu în acest an.

La tenis de masã – elevul Molnar
Gergely Zsolt, în 2006 s-a clasat pe locul I la
faza naþionalã.

O performanþã deosebitã pentru
baschetul ºcolar a fost obþinutã în 2004 de
elevii Ungur A., Magiar O., Palut T., Khal Adib,
Taut T.,  Morar S., Pascoi M., care au devenit
vicecampioni naþionali.

La fotbal – locul I pe municipiu ºi IV
pe judeþ în 2007 ne îndeamnã sã muncim
pentru performanþe superioare în viitor.
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13.3. Mica pictoriþã
În clasa a IV-a D, îndrumatã de

doamna învãþãtoare Laura David, învaþã
o fetiþã ce s-a remarcat prin talentul ei
în diferite concursuri de picturã. Numele
ei este Iftime Alexandra, iar lucrãrile
ei au fost premiate în cadrul concur-
surilor de creaþie “Micul Picasso” ºi “ªi
eu mãnânc sãnãtos!”

13.1.      ª ª ª ª ªcccccoooooaaaaalllllaaaaa          nnnnnoooooaaaaassssstttttrrrrrããããã
Nu ºtiu dacã aceastã compunere valoreazã mult, dar

vã voi spune o poveste pe scurt. În acest castel fermecat
se învaþã de toate: se învaþã cum sã citeºti o carte.

În fiecare an aici vin copii mici ca niºte pitici.
Înþelepciunea trebuie culeasã citind ºi acasã ºi la

ºcoalã.
Încã de când am pãºit nesigurã pe prima scarã am

ºtiut cã am în faþã o lume specialã. ªi dupã prima zi de
ºcoalã chiar ºtiam: nu o iubeam, o adoram!

Am nouã ani ºi sunt elevã la ªcoala
“Oltea Doamna” din Oradea, în clasa
a III-a B, la doamna învãþãtoare Viorica
Mitran, un dascãl extraordinar.

Îmi place mult la ºcoalã, iar mate-
riile mele preferate sunt matematica ºi,
bineînþeles, muzica.

Povestea mea a început pe vremea
când aveam 6 ani, vârstã la care, ca orice
copil ambiþios, visam sã ajung celebrã.
Dragostea pentru muzicã mi-a fost
cultivatã de cãtre doamna profesoarã
Valeria Miºcuþia, de la grupul Vivere,
cea cu care am început sã studiez canto.
Aici am descoperit pentru prima datã
tainele unei lumi melodioase, care avea sã-mi dezvãluie
cele mai înalte culmi ale succesului. Acum sunt membrã a
grupului de soliºti Meda Music ºi studiez cu doamna
profesoarã Meda Horjan.

În plan artistic am participat la numeroase concursuri
ºi spectacole: etapele de selecþie finalã ale Festivalului
Naþional de Creaþie ºi Interpretare “Mamaia Copiilor”,
ediþiile a VI-a ºi a VII-a – Bucureºti 2006 ºi 2007.

Au urmat ºi premiile:

Premiul II – Festivalul de muzicã
pop pentru copii, cu participare
internaþionalã, “Cerbul copiilor”,
Sinaia 2007;

Premiul III – Festivalul Naþional
de muzicã uºoarã pentru copii
“Ursuleþul de aur”, Baia Mare, 2007;

Premiul III - Festivalul Naþional
de muzicã uºoarã pentru copii “Delfinul
de Aur”, Nãvodari, 2007;

Premiul Special - Festivalul
Internaþional de muzicã uºoarã pentru
copii “Suflet de stea”, ediþia a IV-a,
2007.

Apoi, alãturi de colegii mei din grupul “Vivere”, am
obþinut Premiul I la Festivalul Naþional de creaþie ºi
interpretare “Mamaia copiilor”, ediþia a VI-a, Mamaia
2007.

Pe lângã spectacole, am avut ºi apariþii: la TVR 1,
TVR 2, TV Transilvania, TVS Oradea, dar ºi prezenþe la
Radio Cluj.

Îmi place la fel de mult sã cânt ºi sã dansez.
Am mulþi prieteni, dar prietenii mei cei mai buni sunt

colegii de clasã. Ei sunt pentru mine o adevãratã familie!

Cât depre materiile mele preferate nu sunt acelea unde
trebuie sã facem referate. Sunt acelea unde trebuie sã îþi
pui mintea sã munceascã, nu sã leneveascã.

Ne asemãnãm cu niºte albinuþe hãrnicuþe. Mereu
silitori ºi conºtiincioºi o sã ajungem la fel de deºtepþi ca
niºte moºi.

Deci am spus cât de mult îmi place la ºcoalã, nu plec
niciodatã de acolo cu mintea goalã!

13. CLASELE MICI

13.2.          MMMMMiiiiicccccaaaaa           s s s s sttttteeeeeaaaaa

Andreea Spoialã,
clasa a IV-a A

Carla-Maria Marin
clasa a III-a B

ªCOLI ORÃDENE
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Andrei RAÞ,
Cls. a III-a B

13.5. Primãvara

Soare, ploi ºi iarãºi soare,
Pãsãrele cãlãtoare
Se întorc din depãrtare.
Albinuþe, fluturi mii
Trec în zbor peste câmpii,
Printre râset de copii.
Zânã dragã,primãvarã.
Bine-ai venit la noi,
în þarã!

13.6. Doi mari prieteni

Prieten este codrul
Cu bravii sãi stejari,
Amici au fost odatã
Doi dintre cãrturari.

Pe unu-l chema CREANGÃ,
Pe celãlalt MIHAI,
Legaþi au fost de þarã,
De mândrul nostru plai.

Stãteau la sfat
Din zori ºi pânã-n noapte
ªi unul dintre ei povestea
Întâmplãri ºi mândre fapte
Din copilãria sa.

Vãzând câtã dibãcie
Are CREANGÃ la umor,
L-a-ndemnat MIHAI sã scrie
“Cartea Amintirilor”.

Astfel s-au împrietenit
Marii noºtri scriitori
ªi-amândoi au devenit
Pentru noi, nemuritori!

13.4. De dragul ºcolii noastre

Cerul senin ºi curat se scaldã-n lumina dimineþilor de primãvarã. Razele
limpezi de soare mângâie uºor mugurul cel rozaliu de cais.

O furnicã iese grãbitã-n prag, bucuroasã cã a trecut viscolul tãios ºi
gerul cumplit. Ciocârlia-ºi spalã-n zori în lacrimi de rouã cristalinã faþa,
apoi îºi înalþã în lumini albe de soare zboru-i ºi trilu-i fermecat.

În curtea ºcolii dragi, care-ºi creºte copiii ca o mamã bunã, salcia
pletoasã îºi apleacã ramurile-i crude mângâind pãmântul jilav. La rãdãcina
ei, printre trandafirii înmuguriþi, pãpãdiile aurii au întins o horã a bucuriei
pe covorul verde al firului de iarbã.

În pauzã, glasuri cristaline de copii rãsunã vesele-n vãzduh, ducând cu
ele semn curat de pace ºi luminã.

E luna lui april, luna concursurilor ºcolare pentru care noi, copiii clasei
a III-a B, îndrumaþi de buna doamnã-nvãþãtoare Mitran Viorica, ne-am
pregãtit din timp. “Micul matematician” ne-a-nvãluit în cifrele-i de-o
ºchioapã, dar nu ne-a dat mari bãtãi de cap. La o aruncãturã de bãþ a fost
“Eurojunior”, care ne-a pus cunoºtinþele la-ncercare, dar noi, de dragul
primãverii, i-am încercuit rãspunsurile-i corecte, l-am înfãºurat în albul
ghiocelului plãpând ºi, prin geamul larg deschis, fluturii coloraþi l-au înãlþat
spre limpezimea de azur. Zbenguindu-ne pe-afarã, ne-am întâlnit cu
“Cangurul” de care ne era atât de dor, el fiind pentru noi o revedere plãcutã.
În toiul desfãºurãrii concursul “Smart”, din gustul lui savurãm aproape zi
de zi, desluºindu-i adevãratele provocãri de culturã generalã. ªi aºa, din
concurs în concurs, am ajuns în pragul vacanþei de Paºti, care ne-a despãrþit
pentru câteva zile de ºcoala noastrã dragã.

Pe adieri de vânt primãvãratic cu miresme-mbãtãtoare încãrcat, îmi
voi trimite dorul meu viu de aceastã ºcoalã ºi de dascãlii ei, care mã cuprinde
ºtrengãreºte în fiecare vacanþã.

Vlad RADA,
Clasa a III-a B

 

13.7. A pierdut cineva ceva?

Cu ocazia zilei de 8 Martie, trei
elevi ai clasei a III-a B: Copil Fran-
cisca, Ursu Luca ºi Morgovan
Denis, membri ai trupei de teatru
din cadrul Palatului Copiilor, aflaþi
sub îndrumarea doamnei profe-
soare Ivanov, au prezentat o scene-
tã intitulatã: “A pierdut cineva
ceva?” În scenetã este vorba
despre o fetiþã care ºi-a pierdut în
pãdure un cerceluº de argint, iar
animalele pãdurii o ajutã sã-l caute.
Pânã la urmã, totul se sfârºeºte cu
bine.

Sceneta a fãcut parte dintr-un spectacol dedicat tuturor femeilor, alãturi
de o mulþime de cântece ºi dansuri, prezentãri de modã.

Spectacolul a avut un real succes sfârºindu-se cu aplauzele ºi felicitãrile
celor din jur.

ªCOLI ORÃDENE

Luca URSU,
Ursuleþul din scenetã

ªtefana ZETOCHA,
Clasa a IV-a A
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Comuna Avram Iancu este aºezata în extremitatea de
sud-vest a judeþului, la 58 km de Oradea. ªcoala din
comunã dispune de douã clãdiri: ciclul primar îºi
desfãºoarã activitatea în localul vechi, într-o clãdire
ridicatã in  anul 1936, iar ciclul gimnazial învaþã într-o
clãdire nouã, modernã, cu etaj, opt sãli de clasã,
laboratoare de fizicã-chimie, biologie ºi informaticã,
construitã în anul 1970. Ambele clãdiri au fost moder-
nizate ºi dotate cu mobilier nou, calculatoare performante,
xerox, fax etc. De-a lungul timpului, la ºcoala din Avram
Iancu s-au remarcat cadre competente, adevãraþi maeºtri
în formarea minþii, dar ºi a sufletului generaþiilor de elevi.
ªcoala are o bogatã tradiþie în organizarea de  activitãþi
extrascolare, excursii, drumeþii,concursuri ºi serbãri. Vã
prezentãm în aceastã paginã una din cele mai proaspete
experienþe din viaþa acestei ºcoli, un proiect  care  îmbinã
fericit tradiþionalul ºi modernul, relatat chiar de cei – mai
exact cele- care l-au conceput ºi finalizat,  un grup de trei
învãþãtoare, Goina Ana, Blaj Doina ºi Sule Nicoleta de
la ªcoala cu Clasele I-VIII din comuna Avram Iancu.

În urmã cu trei ani, am înfiinþat cercul de folclor
Cântec, joc ºi voie bunã  deoarece,organizând diferite
serbãri, ne-am dat seama cã sunt numeroºi copiii care
iubesc folclorul. În cadrul acestui cerc copiii au învãþat
cântece ºi dansuri populare româneºti, au venit în contact
cu obiceiuri ºi tradiþii specifice sãrbãtorilor religioase ;
au cules de la bãtrânii satului obiceiuri ºi tradiþii referitor

la desfãºurarea clãcilor ºi a ºezãtorilor pe vremea
bunicilor ºi  strãbunicilor .

Prin activitãþile cercului am cãutat sã readucem în
conºtiinþa copiilor ºi a contemporanilor noºtri tezaurul
de folclor bãtrânesc local. Am considerat  cã
valorificarea, conservarea ºi transmiterea tezaurului
nostru folcloric local este o datorie de onoare a noastrã,
a celor care mode-lãm suflete, deoarece trebuie sã ne
cunoaºtem întâi rãdãcinile ºi sã-i respectãm pe înaintaºi
pentru a ne câºtiga încrederea în noi ºi respectul de sine.

Pentru a face cât mai atractive activitãþile cercului
ne-am gândit sã iniþiem proiectul Datini, tradiþii ºi
obiceiuri locale în parteneriat cu Primãria comunei
Avram Iancu, Bihor – ca partener intern – ºi cu ªcoala
Generalã Bilingvã ºi Biblioteca Méhkerék, Ungaria – ca
partener extern, unde am gãsit dascãli deosebiþi ºi
receptivi la iniþiativa noastrã de parteneriat. Am vrut sã
împãrtãºim bucuria de a cânta ºi juca dupã ritmurile
dansurilor populare cu membrii grupului folcloric
românesc din Méhkerék, Ungaria – localitate în care
majoritatea populaþiei este de etnie românã.

Scopul proiectului, la care participã membrii cercului
Cântec, joc ºi voie bunã ºi membrii cercului folcloric
românesc din Méhkerék, este conservarea, valorificarea
ºi transmiterea tezaurului de folclor local în comuna
Avram Iancu din România ºi localitatea Méhkerék din
Ungaria.

În activitãþile propuse în proiect elevii sunt implicaþi
direct în acþiuni comune pentru a face schimb de
impresii, pentru a învãþa unii de la alþii cântece ºi

“Datini, tradiþii ºi obiceiuri locale”
- proiect educativ internaþional desfãºurat la ªcoala cu clasele I-VIII din Comuna Avram Iancu -

PROIECTE
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dansuri populare româneºti, pentru a gãsi punþi de
comunicare între elevii celor douã ºcoli partenere ºi
între cadrele didactice implicate în acest parteneriat.
Am socotit cã în acest fel tradiþiile româneºti vor fi mai
bine promovate ºi peste hotare, elevii vor putea identifica
asemãnãri ºi deosebiri între tradiþiile din þara noastrã
ºi din alte þãri din Uniunea Europeanã.

Proiectul educativ internaþional Datini, tradiþii ºi
obiceiuri locale se deruleazã pe durata unui an. A fost
aprobat de Inspectoratul ªcolar Judeþean Bihor la
începutul lunii februarie 2008 ºi se va încheia la sfârºitul
lunii ianuarie 2009. Beneficiarii direcþi ai acestui proiect
sunt elevii de la  cele douã ºcoli care sunt implicaþi în
activitãþi, iar beneficiarii indirecþi sunt locuitorii celor
douã localitãþi: comuna Avram Iancu, România, ºi
comuna Méhkerék, Ungaria. Bugetul necesar realizarii
acestui proiect se ridicã la suma de 500 lei, sursa de
finanþare fiind Primãria comunei Avram Iancu, partenerul
nostru intern.

În cadrul acestui proiect ne-am propus ºase activitãþi,
din care în luna februarie 2008 am efectuat primele douã.
Prima a fost lansarea proiectului, activitate deschisã de
cãtre d-na director Caba Ioana de la S 08 Avram Iancu,
care a salutat iniþiativa echipei de proiect alcãtuitã din
înv. Goina Ana, Blaj Doina ºi Sule Nicoleta, ºi a prezentat
invitaþii: de la ISJ Bihor d-na  mentor Liliana Vidican,
d-nul Blaj Gheorghe, lider pe zona Salonta–Tinca din
partea SLÎ Bihor, primarii din cele douã localitãþi, dl.
Matica Teodor din Avram Iancu, ºi dl. Martin Teodor din
Méhkerék, precum ºi partenerii noºtri Ruzsa Zoltán,
directorul ºcolii din Méhkerék, ºi Netye György, instructor
de dansuri populare. În partea a doua a activitãþii membrii
cercului Cântec, joc ºi voie bunã  au prezentat o  Clacã
la o casã nouã, iar cei din grupul folcloric Méhkerék o
suitã de dansuri populare româneºti învãþate de la bãtrânii
satului Méhkerék din Ungaria.(vezi imagini ).

A treia activitate s-a þinut la Méhkerék unde noi, cei
din comuna Avram Iancu, am prezentat Obiceiuri ºi
tradiþii Pascale, tehnici de împestrire a ouãlor pricesne.
Aceastã activitate a avut loc în Sãptãmâna Mare, când la
ªcoala Generalã Bilingvã si Biblioteca din Méhkerék s-a
sãrbãtorit Sãptãmâna limbii materne .

A patra activitate se referã la realizarea unui muzeu
etnografic în comuna Avram Iancu, pe care sperãm sã-l
putem inaugura în luna octombrie, ca o moºtenire de suflet
pe care noi, cei de azi, o lãsãm urmaºilor noºtri.

A cincea activitate va avea loc în luna decembrie 2008
la Méhkerék, Ungaria, unde membrii cercului  Cântec,
joc ºi voie bunã  vor prezenta datini ºi obiceiuri de Crãciun
iar cei din Méhkerék vor cânta colinde  specifice localitãþii
în jurul Pomului de Crãciun.

În luna ianuarie 2009 va avea loc diseminarea rezul-
tatelor proiectului, printr-o conferinþã finalã, cu invitaþi
de la Inspectoratul ªcolar Judeþean Bihor, de la Primãriile
celor douã localitãþi, de la mass-media localã. Cu acest
prilej se va analiza modul în care au fost realizate
activitãþile acestui proiect.

În Sãptãmâna Mare am fost la Méhkerék sã prezentãm
tradiþiile noastre de Paºti, neschimbate pânã azi. La noi e
obiceiul ca în Vinerea Mare sã ne adunãm mai mulþi vecini
la un loc, femei ºi fete tinere, sã vopsim ºi sã împestrim
ouã. Fetele tinere învaþã de la femeile mai în vârstã cum
sã vopseascã ouãle ºi tehnici de împestrire, de pildã
împestrirea cu cearã cu un instrument numit bizarca pe
oul cald, care se vopseºte apoi  în coji de ceapã. O altã
tehnicã tradiþionalã este împestrirea cu apã tare: ouãle
sunt vopsite în mai multe culori, apoi, cu ajutorul unei
scobitori ºi cu apa tare sunt împestrite cu diferite motive,
brâul, cârcelul de viþã, coada de pãpãdie, crenguþa de brad,
frunza de stejar, grebla, naiul, crucea, prescura, drumurile,
flori, o întreagã lume. Femeile mai în vârstã explicã celor
tinere semnificaþia fiecarui motiv. Dupã ce ouãle au fost
împestrite se ung cu slãninã sau ulei ca sã aibã luciu. În
timp ce se împestresc ouãle se cântã cântece religioase ºi
se discutã despre sacrificiul lui Iisus. În acest fel cei tineri
învaþã de la bãtrâni aceste obiceiuri ºi duc mai departe
tradiþia.

Dupã finalizarea proiectului sperãm sã continuãm
relaþiile de prietenie ºi colaborarea cu ªcoala din
Méhkerék ºi, de ce nu, sã realizãm în parteneriat ºi alte
proiecte educaþionale. De asemenea va continua acti-
vitatea cercului Cântec, joc ºi voie bunã, iar muzeul
etnografic va fi deschis ºi îmbogãþit cu noi exponate.

Echipa de proiect :
Învãþãtoarele: Ana Goina, Doina Blaj, Nicoleta ªule

Director: Ioana Caba

PROIECTE
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Ce a fãcut sindicatul pentru membrii sãi?Ce a fãcut sindicatul pentru membrii sãi?Ce a fãcut sindicatul pentru membrii sãi?Ce a fãcut sindicatul pentru membrii sãi?Ce a fãcut sindicatul pentru membrii sãi?
Toate majorãrile/indexãrile salariale din 1990 încoace
au fost obþinute prin negocieri ºi acþiuni sindicale,
începând de la HG 307/93, prima hotãrâre de guvern ce
asigura o majorare de salariu, trecând prin toate acþiunile
pentru respectarea salarizãrii personalului bugetar
(marea grevã din ianuarie-februarie 2000, soldatã cu o
majorare de 81%, greva din 2005 care a impus majorarea
procentului din PIB acordat învãþãmântului, mitingurile
ºi semnãturile adunate pentru iniþiative legislative care
sã optimizeze salarizarea), acþiunile în justiþie pentru
recuperarea unor drepturi, chiar recentele tichete-cadou,
cu toate discuþiile stârnite, sunt rezultate ale acþiunilor
sindicatului în favoarea membrilor sãi.
Cele mai multe din prevederile profitabile ale Legii
Învãþãmântului ºi ale Statutului Personalului Didactic
au fost propuse ºi impuse de sindicate: sporul de fidelitate,
de muncã educativã, de uzurã neuropsihicã. Mai sunt
destule prevederi pentru care e nevoie de luptã, pentru
cã guvernanþii, de orice culoare politicã ar fi, nu fac
cadouri; dar sindicatul e prezent prin reprezentanþii sãi
la toate nivelurile la care se iau decizii. Inclusiv în
negocierile pentru noile legi ale învãþãmântului, chiar
dacã au refuzat semnarea celebrului Pact pentru
Educaþie, considerat o capcanã politicã ºi un mod de a
amâna deciziile la sfântu-aºteaptã.
Contractul Colectiv de Muncã se negociazã ºi se încheie
cu reprezentanþii sindicatelor. În mod normal ºi-ntr-un
normal stat de drept nu existã loc de muncã fãrã contract
de muncã.
Reprezentanþii sindicatelor apãrã interesele membrilor
în Consiliul de administraþie al Inspectoratului ªcolar ºi
al fiecãrei unitãþi ºcolare, în Comisia de disciplinã a
Inspectoratului ªcolar. Toate acþiunile de miºcare a
cadrelor, de la concursuri la reducerile de activitate, se
fac în prezenþa observatorilor desemnaþi de sindicate.
Sindicatele se preocupã de monitorizare reformei, pentru
a reduce impactul social al acesteia în privinþa locurilor
de muncã, limitând succesivele restructurãri ºi eliminând
perspectiva concedierilor colective.
În plan social sindicatul a rezolvat nenumãrate cazuri
de ajutorare a colegilor aflaþi la nevoie.
Problema biletelor de odihnã ºi tratament a fost rezolvatã
an de an prin acþiunea directã a sindicatului, chiar dacã
biletele sunt de la MMPS; pentru rezolvarea pe viitor a
acestei probleme SLÎ Bihor s-a strãduit sã îºi facã pro-
priile baze turistice ºi sã recupereze Casa Învãþãtorului.

Ce va face în continuare sindicatul pentru membrii sãi?Ce va face în continuare sindicatul pentru membrii sãi?Ce va face în continuare sindicatul pentru membrii sãi?Ce va face în continuare sindicatul pentru membrii sãi?Ce va face în continuare sindicatul pentru membrii sãi?
Pe lângã continuarea acþiunilor de mai sus, va acþiona
prin toate mijloacele legale, inclusiv prin justiþie, pentru
a-i obliga pe guvernanþi sã îºi respecte angajamentele
asumate
Va acþiona pentru o abordare realistã a reformei
învãþãmântului, de la problemele de restructurare pânã
la programele ºcolare.

Va iniþia activitãþi de colaborare ºi solidarizare cu alte
organizaþii sindicale din învãþãmânt ºi domenii conexe.
Va cãuta sã micºoreze distanþa dintre conducerea
sindicalã ºi membri, astfel ca informaþia sã circule optim,
iar sindicaliºtii sã simtã cã fac parte dintr-o organizaþie
puternicã ce luptã pentru drepturile lor. Locul Buletinului
de Informare va fi luat de revista SLÎ Bihor, ”Sindicatul
ºi ºcoala”.

Ce aºteaptã sindicatul de la membrii sãi?Ce aºteaptã sindicatul de la membrii sãi?Ce aºteaptã sindicatul de la membrii sãi?Ce aºteaptã sindicatul de la membrii sãi?Ce aºteaptã sindicatul de la membrii sãi?
Un grad mai mare de implicare, pentru cã forþa unui
sindicat stã în numãrul dar ºi combativitatea membrilor
sãi. Acþiunile sindicale nu sunt apanajul Biroului SLÎ
sau ale liderilor, cu toþii suntem sindicaliºti ºi trebuie sã
ne informãm ºi sã acþionãm pentru drepturile noastre.
Întrebarea “de ce profitã nesindicaliºtii de drepturile
obþinute de sindicat” ar trebui pusã nu sindicatului ci
acelora care, economisind o sumã care nu face nici cât
un litru de vin la butoi, se mulþumesc sã stea deoparte ºi
sã beneficieze de eforturile altora, emiþând în acelaºi
timp, pe la colþuri, opinii foarte sindicale. Dacã, sãnãtoºi
fiind, contrubuim pentru sãnãtate, tineri fiind,
contribuim pentru pensii, activi fiind, contribuim la
fondul de ºomaj, putem contribui cu acel 1%  pentru
locul ºi condiþiile noastre de muncã sau pentru colegii
aflaþi în dificultate.
Un grad mai mare de optimism sindical, conºtientizarea
faptului cã sindicatul luptã pentru drepturile lor, chiar
dacã nu câºtigã fiecare meci, de exemplu nu obþine atâtea
tichete cadou câte a convenit cu conducerea
Inspectoratului; de multe ori nu e vorba de culesul unor
roade, ci de un episod al unei lupte care e departe de a fi
luat sfârºit; mai importantã e convingerea cã problemele
pe care le ridicã nu rãmân vorbe în vânt ci ajung la
urechile cui trebuie, chiar dacã nu întotdeauna sunt
dispuse sã le ºi asculte. În alte domenii, în momente de
crizã, oamenii se adunã în jurul sindicatului;numai în
învãþãmânt se poate auzi, când nu se obþine imediat ceva
palpabil, “eu ies din sindicat”.
Mai multã solidaritate, mai ales la acþiunile greviste,
începând cu depunerea listelor de semnãturi pânã la
participarea efectivã, fãrã a pune din prima clipã
întrebarea “Ne taie ziua?”. Lipsa acestei solidaritãþi a
fost printre motivele suspendãrii prea-timpurii a unor
greve sau prezenþa slabã a unor ºcoli la mitinguri ºi
pichetãri. Poate cã uneori v-aþi simþit înºelaþi, mai ales
de ambiþiile politice ale unor foºti lideri sindicali, care
pânã la urmã nu s-au prea dovedit vrednici în posturile
ocupate. Dar ideea de sindicalism nu poate ºi nu trebuie
sã fie compromisã de aceste izolate exemple, aºa cum
încãlcarea de cãtre unii a jurãmântului militar nu
compromite armate sau încãlcarea oricãreia din cele zece
porunci n-a compromis ºi nu compromite credinþa.

TREI ÎNTREBÃRITREI ÎNTREBÃRITREI ÎNTREBÃRITREI ÎNTREBÃRITREI ÎNTREBÃRI
ªI MAI MULTE RÃSPUNSURI

ATITUDINI

prof. Eduard TESLER
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Misterioasa flacãrã a reginei
Loana e un roman în cel mai pur stil
postmodernist, în care inserþiile tex-
tuale dar ºi fotografice contribuie la
sporirea impresiei de autenticitate.
Dar, spre deosebire de alte opere ale
autorului, Insula din ziua de ieri sau
Numele trandafirului, care transpor-
tau cititorul într-o lume îndepãrtatã
atât în ceea ce priveºte timpul cât ºi
concepþiile, aceastã carte se plaseazã
temporal într-un trecut atât de apro-
piat încât pentru unii cititori e tangibil
chiar prin repere biografice. Din acest
motiv, sau poate dintr-o concesie a
autorului faþã de convenþiile (dacã or
fi existând)  postmoderniste, cartea
are ºi se citeºte într-un ritm mult mai
alert, cu nerãbdarea întoarcerii ºi
descifrãrii urmãtoarei pagini, ca un
adevãrat best-seller.

Giambattista (Yambo) Bodoni,
anticar sexagenar din Milano, por-
neºte în cãutarea ºi recuperarea amin-
tirilor propriei existenþe, pierdute în
urma unui accident vascular cerebral.
Readus la viaþã de medicul Grattarolo,
îºi aminteºte tot ce a învãþat, autori,
titluri, citate, dar nu ºtie nici cum îl
cheamã ºi face din nou cunoºtinþã cu
familia sa, soþie, copii ºi nepoþi. Ne-
mulþumit de ceea ce numeºte memorie
de hârtie, cu sprijinul familiei ºi acor-
dul doctorului se întoarce în locurile
cândva irevocabil pãrãsite ale copi-
lãriei, într-un loc cu nume semnifi-
cativ, Solara, pentru cã tot restul e
cufundat într-o inexpugnabilã ceaþã.
Aici, în podul casei bunicilor, îºi cautã
adevãrata memorie tot printre hârtii,
printre ziarele bunicului, caietele ºi
cãrþile de ºcoalã, dar mai ales printre
nenumãrate publicaþii, reviste ºi
literaturã pentru copii ºi nu numai.
Dar toate aceste documente, pe care

o datã cu personajul le consultã ºi
cititorul, dezvãluie tabloul unei lumi,
o lume nu tocmai îndepãrtatã, cea a
anilor ultimului rãzboi mondial, a
ascensiunii ºi prãbuºirii fascismului
italian. Poate copilul de atunci nu a
înþeles sau i-a fost indiferent, dar adul-
tul observã schimbãrile de ton ºi chiar
de nume ale personajelor în funcþie
de comanda politicã, pãtrunderea bru-
talã a rãzboiului în lumea satului, de
naturã a provoca naratorului o traumã
psihicã care îl va face sã nu se mai
întoarcã în sat ani buni, pânã e retrimis
în speran-þa vindecãrii. Cât despre
cititorul român, când observã cum era
pregãtit la ºcoalã micul Yambo ca sã
devinã luptãtor fascist ca apoi, peste
câþiva ani sã asculte tiradele anarhiste
ale lui Gragnola, nu credem cã nu se
va gândi cã ºi el a fost supus, cu nu
prea mult timp în urmã, unor asemã-
nãtoare împachetãri ºi spãlãri ale cre-
ierului, întru slava momentului istoric
ºi a puternicilor zilei.

Faptele se reconstituie greu, cu
ajutorul bãtrânei Amalia, care îngri-
jise de casã ºi atunci ºi acum, iar
cãutarea nu depãºeºte lumea copi-
lãriei ºi adolescenþei. Probabil cã atât
îl intereseazã pe autor, o lume coloratã
ºi schimbãtoare, a cãrei cruzime e
greu de regãsit în coperþile discurilor
sau reclamele filmelor de atunci.
Prima experienþã eroticã, mai mult
decât platonicã, asociatã cu lectura ºi
spectacolul  cu Cyrano de Bergerac,
e reconstituitã cu ajutorul prietenului
Giani, ºi creeazã un prim moment de
tensiune, chiar înainte de întoarcerea
la oraº, cititorul având impresia cã în
sfârºit memoria personajului revine la
normal.

Dar într-un roman postmodernist
nu se întâmplã minuni, ºi în partea a

doua aflãm cu surprindere cã perso-
najul a avut un al doilea atac cerebral,
e o legumã, dar are memoria întreagã.
ªi toate fragmentele disparate adunate
în prima parte a romanului se înºiruie
logic ºi chiar captivant, pânã la întâm-
plarea traumatizantã care pune capãt
copilãriei. Alte ºi alte imagini, chiar
halucinatorii, însoþesc textul, care se
apropie de acelaºi punct culminant al
iubirii pentru Lila Saba, al cãrei chip
nu vrea sã se lumineze cu nici un chip.
De altfel imaginea acestei iubiri
adolescentine, alãturi de povestea
“mai tare ca gudonul” a rãzbunãrii
bunicului ºi aventura din Vallone
când, cu ajutorul cãlãuzei–copil
Yambo sunt salvaþi niºte dezertori din
armata germanã, sunt printre cele mai
captivante pagini ale romanului.

Cine e însã aceastã misterioasã
reginã Loana, ºi la ce serveºte la fel
de misterioasa ei flacãrã? E un perso-
naj ºi titlu de povestire, din aceeaºi
lume a copilãriei, o povestire despre
care ºi personajul spune cã e insipidã,
dar l-a captivat eufonia titlului ºi
puterea  pe care o are personajul, de a
reface, ca ºi strãvechea Isis, imaginea
iubitului din fragmentele rãmase. E
flacãra pe care o cautã ºi personajul,
care vrea sã refacã din crâmpeie ima-
ginea propriei vieþi. ªi, când pare gata
sã reuºeascã, sã regãseascã imaginea
pierdutã a iubitei, moare. De parcã
aceastã Lila ar fi un înger al morþii,
cãruia îi vezi faþa numai în clipa de
pe urmã ce îþi este datã. Sau, ca sã
folosim ºi noi o reminiscenþã livrescã,
iubirea dintre Lila (despre care aflãm
în roman cã a murit de tânãrã) ºi
Yambo, cel care îºi cautã memoria,
se împlineºte în cer ca la Mircea
Eliade.

Un best-seller pentru noul mileniu:

UmberUmberUmberUmberUmbertototototo EcoEcoEcoEcoEco Misterioasa flacãrã a reginei Loana

CÃRÞI - REVISTE - BIBLIOGRAFII

 prof. Eduard TESLER

Roman ilustrat, traducere de ªtefania Mincu, Ed. Iaºi-Polirom-Constanþa-Pontica, 2004
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Ce s-ar fi întâmplat dacã o ºcoalã micã,
precum ºcoala SÎNMARTIN, n-ar fi existat niciodatã ?

Situatã pe ruta Oradea-Beiuº, la o aruncãturã de bãþ de
municipiul reºedinþã de judeþ, Oradea, între Oradea ºi
staþiunea internaþionalã Bãile Felix, localitatea SÎNMARTIN
îºi etaleazã potenþialul prin noile case ºi vile care înfloresc,
dând peisajului o alurã arhitecturalã modernã si lãsând
trecãtorului un gust de prosperitate.

Remarcatã ºi printr-o formã arhitecturalã unicã, ºcoala
SÎNMARTIN se lanseazã în sistemul educaþional de la
momentul în care a fost pusã în funcþiune, adicã începând
cu anul ºcolar 1998-1999, urmând sã întruneascã, imediat
dupã aceea, punctajul necesar pentru a deveni ºcoalã
reprezentativã.

Totuºi, ce s-ar fi întâmplat dacã ºcoala SÎNMARTIN, n-
ar fi existat niciodatã ?

Haideþi sã analizãm !
În primul rând, mulþi dintre oaspeþii oficiali, de diverse

culori politice ºi culturale, n-ar fi avut prilejul sã poposeascã
ºi sã se întâlneascã cu elevi, pãrinþi ºi profesori, în numeroase
rânduri, pentru o strângere de mânã sau pentru adresarea
unor cuvinte de laudã la adresa ºcolii ºi a directorului ei, pe
atunci: prof. Viorel Potre.

Apoi, schimburile de idei, ocazionate popasurilor fãcute
de vizitanþi din Suedia, Anglia, Belgia, Carolina de Nord,
etc, pe teme cultural-religioase, au deschis porþile ºcolii spre
lumea întreagã.

Apoi, sã nu uitãm cã o astfel de ºcoalã devenea o
necesitate, la momentul în care s-a început evaluarea
randamentului unei ºcoli care urma sã funcþioneze cu un
program de 3 schimburi, datoritã numãrului mare de elevi,
pe care prin acest nou program, practic, îi trimitea spre
ºcolile din oraº.

ªi sã continuãm !
Fãrã a exista ºcoala SÎNMARTIN, nimeni nu s-ar fi

gândit la un proiect atât de revoluþionar precum cel al sãlii
de sport din incinta scolii, care urma sã atragã fonduri
guvernamentale pentru finanþare ºi sã se inaugureze în anul
ºcolar 2004–2005 spre a deveni apoi pepiniera micilor
premiaþi, dar ºi un loc de agrement ºi bunã dispoziþie pentru
împãtimiþii de sport, susþinându-se astfel, ca orice proiect
de duratã, din punct de vedere financiar.

Cu siguranþã, n-ar fi existat cineva atât de prompt în
dorinþa de a susþine cauza unor entitãþi sociale defavorizate,
precum cea a romilor de la Rontãu 2 ºi Haieu, ºcoli arondate

ºcolii de centru SÎNMARTIN, astfel încât sã se îngrijeascã
de crearea ºi punerea în funcþiune a Centrelor de zi cu
caracter social de la cele douã ºcoli în 2002 ºi 2004.

Nimeni n-ar fi alimentat mai frumos visul devenit
realitate, al copiilor ºcolii SÎNMARTIN, acela de a avea un
laborator de informaticã bine echipat, acela de a avea acces
la internet în ºcoalã, acela de a se bucura de o bibliotecã
reabilitatã an de an prin fonduri de carte.

Nimeni n-ar mai fi iniþiat proiecte care sã susþinã centrul
de documentare ºi informare de la Haieu, inaugurat în anul
ºcolar 2007–2008.

Nimeni nu s-ar fi gândit la zecile de proiecte cu caracter
educativ, lingvistic, cultural, social, spiritual, folcloric ºi
ecologic pe care sã le ducã la îndeplinire cu ajutorul copiilor
din ºcoalã ºi al pãrinþilor implicaþi.

Nimeni n-ar fi gândit un plan de salubrizare ºi igienizare
a sãlilor de clasã ºi a punctelor sanitare din ºcoalã ºi nici n-
ar fi achiziþionat mobilierul necesar, creând astfel un ambient
plãcut, adecvat necesitãþilor de învãþare ale elevilor, care
chiar simt diferenþa, iar plãcutul devine util în ochii lor.
Nimeni nu s-ar fi preocupat de modul standard de pãstrare
a alimentelor distribuite zilnic elevilor din ºcoalã.

Nimeni n-ar fi pornit reparaþii capitale, care au survenit
în urma cerinþelor insistente, vizând  nevoile de reparaþii
capitale a ºcolilor arondate la ºcoala SÎNMARTIN, este
vorba de ºcolile de la Haieu si Cordãu.

Ba mai mult, fãrã preocuparea pe care au avut-o de-a
lungul vremii cadrele didactice din ºcoalã, n-ar fi existat
copii care sã aibã medii aproape de maxime la examenele
de capacitate, n-ar fi existat elevi suficient de motivaþi care
sã obþinã la testele naþionale recente medii de trecere într-o
proporþie de 99%, n-am fi avut reprezentanþi la fizicã ºi
chimie la olimpiadele naþionale din aceastã minunatã zonã,
vizitatã de mii de turiºti români ºi strãini, aflaþi în trecere
spre Bãile Felix ºi Bãile 1 Mai.

Iar spiritul de competiþie nu s-ar fi sãdit în sufletul atâtor
copii îndrumaþi în diverse concursuri ºi competiþii sportive
cu ocazia diverselor ocazii: 1 Iunie – Ziua Copilului, 9 Mai
– Ziua Europei, campionate între ºcoli la handbal, olimpiade
ale jocurilor sportive de iarnã sau de varã. ªi nici n-ar fi
existat în Bihor o singurã echipã de baseball, provenind de
la ºcoala SÎNMARTIN.

 prof. Silvia PETRESCU

ªCOLI BIHORENE
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ªi pentru a susþine aceeaºi dozã de fair play, voi spune
cã toate aceste lucruri s-au întâmplat datoritã tuturor cadrelor
didactice din ºcoala SÎNMARTIN ºi din ºcolile arondate,
cãrora le mulþumesc anual peste 1000 de copii, din cele 3
nivele de învãþare: grãdiniþã, ciclul primar ºi ciclul
gimnazial.

Cu scuzele de rigoare cã mulþi dintre aceºti oameni nu
se vor regãsi în acest articol, nominal, pentru cã sunt peste
80, voi aminti pe unii dintre ei : Violeta Dicu, Domnica
Pantea, Ileana ºi Viorel Potre, Viorica Marc Bulzan,
Olimpia Marc, Delia Rogojan, Dumitrela Merge, Ramona
Bala, Laura Ban, Aurina Man,Viorel Bot, Ileana Vlad,
Viorel Galea, Livia Bondar, Aurelia Rogojan, Nicolae ºi
Mihaela Pintea, Ion Vraciu, Viorica ºi Gheorghe Berindea,
Rozalia Dãrãban, Elena Stiubea, Mariana Jurca, Dorin
Chifor, Alina Pantea, Gabriela Osvald, Adina Vilceanu,
Ioana Matica, Silvia Petrescu, Florica Dalacsi, Traian Bot,
Monica Dãrãban, Adina Pãºcutã, Florina Sãrac, Gabriela

Ocuparea prin concurs naþional a posturilor
didactice/catedrelor declarate vacante:

- validarea fiºelor de înscriere de cãtre candidaþi (prin
semnãturã), conform graficului stabilit de inspectoratul ºcolar;

Perioada: 30 iunie-9 iulie 2008
- extragerea din aplicaþia Ministerului Educaþiei, Cercetãrii

ºi Tineretului a situaþiei preliminare cu numãrul total de posturi
didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitulari-
zabile pe specialitãþi ºi numãrul total al candidaþilor înscriºi;

Termen: 10 iulie 2008
-desfãºurarea concursului (locul va fi anunþat public cu cel

puþin 30 de zile înainte);
Termen: 16 iulie 2008

- transmiterea situaþiei statistice a derulãrii concursului
(numãrul candidaþilor prezenþi si numãrul candidaþilor absenþi)
la Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului;

Termen: 16 iulie 2008 ora 12.00
- afiºarea rezultatelor finale.

Termen: 25 iulie 2008

Etapa I – repartizarea computerizatã, la nivel judeþean, a
candidaþilor care au obþinut cel puþin nota/media 7,00 (ºapte),
pe posturi didactice/catedre titularizabile:

- depunerea ºi verificarea opþiunilor (cu fiºa martor) de cãtre
candidaþii care ºi-au validat fiºa de înscriere;

Perioada: 28-29 iulie 2008
- repartizarea computerizatã, în ordinea descrescãtoare a

mediei obþinute la concurs, pe posturi didactice/catedre vacante
titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul
naþional care au obþinut minim nota/media 7,00 (ºapte);

Termen: 30 iulie 2008
- emiterea ºi comunicarea deciziilor de numire pe post/

catedrã.
Termen: 31 iulie 2008

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate
vacante/rezervate, prin concurs, în unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar din judeþele nominalizate în Hotãrârea de
Guvern nr. 1942 din 10 noiembrie 2004:

- organizarea concursului cu probe scrise ºi a probelor
practice/orale în profilul postului.

Perioada: 27 iunie-15 iulie 2008
- repartizarea candidaþilor admiºi la concurs.
Perioada: 16-29 iulie 2008

Notã. Absolvenþii promoþiei 2008 pot participa la proba
scrisã în cadrul concursului organizat pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din judeþele nominalizate
în Hotãrârea de Guvern nr. 1942 din 10 noiembrie 2004, numai
dupã prezentarea adeverinþei de absolvire.

Publicarea pe portalul Ministerului Educaþiei, Cerce-
tãrii ºi Tineretului a listei cu posturile didactice/catedrele
netitularizabile rãmase vacante, inclusiv a celor titulari-
zabile rãmase neocupate care au devenit netitularizabile ºi
a posturilor didactice/catedrelor rezervate ºi afiºarea
acestora la inspectoratul ºcolar,

Termen: 4 august 2008

Detaºarea la cerere, a persoanelor interesate ºi/sau prin
continuitate:

-depunerea contestaþiilor la inspectoratul ºcolar privind
punctajele acordate;

Perioada: 30 iunie – 1 iulie 2008
- soluþionarea contestaþiilor de cãtre consiliul de admini-

straþie al inspectoratului ºcolar;
Termen: 2 iulie 2008

- comunicarea soluþiilor la contestaþii;
Termen: 3 iulie 2008

C A L E N D A R U L
miºcãrii personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar

pentru luna iulie, anul ºcolar 2008 – 2009

CALENDAR

ªCOLI BIHORENE

Filimon, Bucur Potre, Janeta Zghimbe, Loredana Pantea,
Anca Dukai, Monica Bar, Ioana Bucur, Florica Moldovan,
Mãrioara Sãrac, Florica Bala, Ioan ºi Cornelia  Antal,
Georgeta si Simion Sarba... etc.

Cu siguranþã cã lucrurile nu se vor opri aici. În continuare
se aflã în derulare un proiect vizând amenajarea curþii
interioare a ºcolii sprin crearea unei piste de alergare precum
ºi a unui campus de agrement pentru elevi.

ªi tot în fazã de studiu ºi derulare se aflã ºi proiectul de
creare a punctelor termice în ºcolile arondate, aºa cum existã
deja fãcut un proiect tehnic pentru o nouã clãdire a ºcolii,
care sã presteze acelaºi rol educaþional.

Dar în mod cert, vom încheia acest articol îndreptând
mulþumirile zecilor de generaþii de elevi, spre cei care au
fost în fruntea valului miºcãrilor spre mai bine, spre
profesorii coordonatori, adicã directorii de ºcoalã de la
SÎNMARTIN: Toma Sandici, Viorel Potre, Dorin Chifor ºi
în prezent Mariana Jurca.
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Clasa a III-a, ora de Religie. Se
apropie 8 Martie iar copiii con-
fecþioneazã inimioare, floricele pentru
Mama. Într-una din bãnci
„locatarul’’nu se sileºte prea mult ºi
cu un aer nerãbdãtor întreabã
profesorul:

- Da’ nu ne rugãm?
- Ba da, i se rãspunde. Ceea ce

faceþi voi acum cu mãnuþele ºi ochii
ºi inima voastrã e tot o rugãciune! Dar
tu de ce nu…? ªi fãrã sã aºtepte toatã
întrebarea izbucneºte iar:

- Pentru cã Mama e în Italia! Nu
vine decât pe 24 Martie. N-am mai
vãzut-o de la Crãciun…

În ochii bãieþelului scânteiazã dor
ºi dragoste ºi ca douã mãrgãritare
douã lacrimi se rostogolesc pe obrajii
lui. Se lasã o liniºte asurzitoare. Dintr-
o bancã se îndreaptã spre el o fetiþa
ce purta în braþe un fluture uriaº ºi îl
depune pe masa lui ca pe un altar.

Mai erau în clasã ºi alþii care ºtiu
bine data promisã revederii ºi trãiesc
aºteptând sã trãiascã…

Dascãlul ca o Fereastrã curatãDascãlul ca o Fereastrã curatã
Am crezut dintotdeauna cã oamenii buni sunt Ferestre curate:

Mama, tata, prietenii, copiii… Ferestre prin care trece lumina fãrã
sã ºtii de unde vine: din înlãuntru sau din afarã.

Am crezut din totdeauna cã Dascãlii sunt Ferestre curate. Cã
Lumina pe care o lasã ei sã treacã este tocmai ca Lumina vitraliilor
ce definesc Sfinþii: Oameni prin care trece lumina.

Oricum s-au numi ei de-alungul timpului Iisus, Budha, Socrate,
Aristotel, Gandhi, Bãdiþa Vasile, Domnul Trandafir, Onisifor Ghibu,
Spiru Haret, Iosif, Ioan, Lucia, Maria oricum se vor fi numind în
continuare vor fi Ferestre curate prin care trece Lumina.

Ce minune sã ai în faþa ochilor tãi, în Luminã, toate culorile ºi
sã nu le vezi totuºi de atâta Armonie!

Ce minune sã ai în faþa ochilor tãi în Dascãlul- Fereastrã curatã
toate pe care le-a citit, toate florile pe care le-a mirosit ºi sã nu le
vezi de atâta Dragoste!

Toatã viaþa am crezut cã Dascãlul face parte din familia elevilor
sãi, cã e o rudã mai mare ºi învaþã odatã cu ei sã dãruiascã ºi sã se
dãruiascã . Cã orele sunt reuniuni de familie iar vacanþele cãlãtorii
din care se întorc alþi elevi, alte rude, alþi prieteni…

Cred cã dascãlul este o Fereastrã curatã. Lãsaþi-o aºa! N-o
împodobiþi cu perdelele cele mai sofisticate, nici cu ghivecele cele
mai scumpe! Singura lor podoabã este Lumina care trece prin ei!

Profesorul ºi-a dres atunci vocea
ºi a recitat urmãtoarele versuri:

Rugãciune pentru pãrinþi
Doamne cât este de bine,
Când e mama lânga mine,
Doamne cât este de rãu
Când nu-l am pe tatãl meu.
Tata, mama, mã iubesc,
Pentru mine ei trãiesc
Þine-i Doamne îndurã-te
La mulþi ani cu sãnãtate.
Fã-le parte tot de bine
Sã se bucure de mine

No comment…

Þine-i Doamne fericiþi.
Pe pãrinþii mei iubiþi
Sã mã poatã creºte bine,
Sã se bucure de mine!

La auzul acestora, flãcãul nostru
care între timp colora de zor una din
aripile fluturelui, a susurat vioi:

- Aºa-i cã mã ajuþi s-o învãþ? Ai
sã mã asculþi la fiecare orã pâna am
sã o ºtiu ca sã i-o pot recita mamei în
24 Martie.

- Sigur! Mai vrea cineva sã înveþe
poezia asta?

 prof. Alexandru POPOVICIU

Felicitãri tuturor dascãlilor de 30 iunie!Felicitãri tuturor dascãlilor de 30 iunie!Felicitãri tuturor dascãlilor de 30 iunie!Felicitãri tuturor dascãlilor de 30 iunie!Felicitãri tuturor dascãlilor de 30 iunie!
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Parabola pescãruºului

Odatã, un pescãruº s-a oprit din zbor în apropierea
capitalei din Lu. Ducele din Lu s-a dus el însuºi în
întâmpinarea sa ºi l-a adus în templul strãmoºilor, unde a
oferit un banchet în cinstea lui. Muzicienii au cântat pentru
el melodia “Jiu shao”, în timp ce de mâncare i s-a oferit
carnea animalelor, jertfite în marele sacrificiu regal, tai
lao. Pescãruºul însã a privit cu tristeþe ºi nedumerire aceste
lucruri, n-a îndrãznit sã mãnânce o singura îmbucãturã
sau sã bea o singurã cupã, iar dupã trei zile a ºi murit:
cãci ducele s-a ângrijit de pescãruº aºa cum s-ar fi îngrijit
de sine, ºi nu aºa cum trebuie sã fie îngrijitã o pasãre.
Pentru a îngriji o pasãre potrivit felului ei se cuvine s-o
laºi sã-ºi dureze cuibul în adâncul pãdurii, sã rãtãceascã
pestre ostroave ºi sã pluteascã peste râuri ºi lacuri; ea
trebuie hrãnitã cu þipari mici ºi cu alþi peºti mãrunþi ºi
trebuie lãsatã sã zboare în stol  alãturi de suratele ei ºi sã
se opreascã dupa cum îi e voia. Pescãruºului nu-i plãcea
sã audã nici mãcar vorba oamenilor, cum oare sã poatã sã
îndure atâta gãlãgie (sunetele muzicii ºi zgomotele întregii
ceremonii)?

Zhuang zi, “Bucuria desãvarºitã”

Din folclorul scandinav

Învaþã de la apã sã ai statornic drum.
Învaþã de la flãcãri cã toate-s numai scrum.
Învaþã de la umbrã, sã treci ºi sã veghezi.
Învaþã de la stâncã cum neclintit sã crezi!
Învaþã de la soare cum trebuie s-apui.
Învaþã de la piatrã cât trebuie sã spui.
Învaþã de la vântul ce-adie pe poteci,
Cum trebuie pe lume, de liniºtit sã treci.
Învaþã de la toate, cã toate-þi sunt surori,
Trecând frumos prin viaþã, cum poþi frumos sã mori.
Învaþã de la vierme cã nimeni nu-i uitat,
Învaþã de la nufãr sa fii mereu curat.
Învaþã de la flãcãri ce-avem de ars in noi.
Învaþã de la râuri sã nu dai înapoi.
Învaþã de la umbrã sã fii smerit ca ea.
Învaþã de la stâncã sã-nduri furtuna grea.
Învaþã de la Soare ca vremea sã-þi cunoºti.
Învaþã de la stele cã-n cer sunt mii de oºti!
Învaþã de la greier când singur eºti sa cânþi …
Învaþã de la Lunã, sã nu te înspãimânþi.
Învaþã de la vultur, când umeri þi-s grei.
ªi du-te la furnicã sã vezi povara ei!
Învaþã de la floare sã fii gingaº ca ea.
Învaþã de la miel sã ai blândeþea sa.
Învaþã de la pãsãri sã ai blândeþea lor.
Învaþã de la toate, cã totu-i trecãtor…
Ia seamã fiu al jertfeiprin lumea-n care treci
Sã-nveþi din tot ce piere, cum sã trãieºti în veci!

Zâmbiþi, vã rog!

”Încearcã sã-þi alegi o slujbã care sã-þi placã. Aºa nu
va trebui sã munceºti niciodatã” Rooswelt

 “Am avut parte de o copilãrie fericitã! Din pãcate, ca
majoritatea copiilor a trebuit sã-mi întrerup educaþia
pentru a merge la ºcoalã.”

Gabriel Garcia Marquez

O doamnã din lumea bunã cumpãrã intr-o zi o conservã
mai sofisticatã pe care nu reuºeºte sã o deschidã. Citeºte
instrucþiunile de câteva ori ºi … nimic. Îl roagã atunci pe
grãdinar sã o ajute. Dupã câteva încercãri acesta reuºeºte
sã deschidã conserva iar doamna miratã la culme îl
întreabã:

- Cum ai reuºit sa faci asta?
- Pãi, dacã nu ºtiu sã citesc a trebuit sã-mi folosesc

mintea!

Pe vremea când mureau consecutiv preºedinþii la ruºi
se întâlneºte un elev din Rusia cu unul din România ºi se
destãinuie.

Rusul:  Mãi, române, ce miºto la noi, a murit Brejnev
10 zile n-am fãcut ºcoalã; doliu naþional, funeralii,
mitinguri etc.

Nu trece mult, moare Cernenko iar n-am fãcut ºcoalã
10 zile, doliu naþional... ºi uite-aºa aproape un trimestru…”

Românul (îngândurat): Hmm, eu mã tem cã prostul
acesta al nostru va muri în vacanþã!

Moralã: De ce se teme românul nu scapã!

G.P.S.
”Telefonul te face sã fii la drumul primului venit. În

fiecare zi eºti þinta unei noi agresiuni. Posesorul de telefon
este omul cel mai nenorocit de pe lume, lipsit de orice
apãrare. Dat pe mâna tuturor nepoftiþilor de pe pãmânt,
el nu are nici o soluþie, în afarã de impoliteþe, ba chiar de
grosolãnie, care însã nu e lesne de pus în practicã. Pentru
asta trebuie sã ai daruri speciale ºi o tradiþie de imper-
tinenþã, de tupeu. Or, pãrinþii mei m-au crescut în cultul
timiditãþii ºi al reþinerii.”

Emil Cioran, Caiete III, pagina 338

(paginã propusã de prof. Alexandru POPOVICIU)
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SPUSE PE LA COLÞURI
(Joc de vacanþã)

ORIZONTAL: 1) Loviturã de colþ – Cu coadã ºi niºte dinþi alb-
negri. 2) Prefix... dulce – Un team care te încolþeºte. 3) ªi-aratã
colþul (pl.) – Pune mingea la colþ. 4) Cornul lui Brookins! – Celulã
specificã unei ciuperci. 5) Uºiþe! – Bunã învoialã. 6) Ascuþit la minte
– Dorinþã din ochi. 7) Echipã orãdeanã – Prind peºte – Colþ de þarã!
8) Intrat în colþ. 9) Niºte dinþate – Cel din dreapta! – Eu, exclusivistul.
10) Baie în copaie – Murmur cristalin printre colþi de stâncã. 11)
Haine de slujbã – Mahomed din colþul ringului.

VERTICAL: 1) În patru colþuri – Încolþeºte pe terenul de fotbal.
2) Ghebã – Peºte de apã dulce. 3) Teren de lupte conduse din colþ...
– ...ºi transmisie pe la colþuri. 4) Acaret – Iuþite de cãþei. 5) Un ºut
la colþul porþii – Puþin arþãgos. 6) Nehotãrâre. 7) Hârâialã – „Calcã“
pe bec. 8) Urzeºte pe la colþuri. 9) Doi colþi! – A se pricepe – Urcã
pânã în vârful copacului. 10) Cautã colþul porþii – Minge la colþ,
mãestrit pusã. 11) Îþi vine de hac – Încolþiþi de creditori.

Dicþionar: ASCA; ICO; OAN; OLAT, AITE.


