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Vineri, 9 decembrie 2016

Filarmonica din Oradea în Cetatea Eternă

Chemare către armonie
Ziua de 1 Decembrie 2016 a
fost sărbătorită într-un mod
special de către comunitatea
românească din capitala Republicii Italiene, Roma. Românii au avut ocazia să asiste
la un spectacol deosebit susţinut de Filarmonica de Stat
din Oradea.

Ambasada României în Italia a organizat marele eveniment pe data de 1 Decembrie,
cu ocazia sărbătoririi Zilei
Naţionale a României. Auditorium Parco Della Musica,
sala Petrassi, unul din cele mai
prestigioase complexe muzicale din Europa, a fost locul
în care sufletele celor invitaţi
s-au delectat cu partituri ale lui
Enescu, Verdi, Rossini, Bartok
şi mulţi alţii. Sala prestigioasă
a găzduit peste 600 de persoane, printre care reprezentanți
ai Parlamentului, ai Guvernului și ai Președinției Republicii Italiene, membri ai corpului diplomatic și ai mediului
academic, oameni de afaceri,
jurnaliști, precum și membri ai
comunității românești din Italia. În discursul de deschidere,
ambasadorul George Bologan
a menționat importanța pe care
o are ziua de 1 Decembrie în
acest an, în contextul marcării a 100 de ani de la intrarea
României în Marele Război.
Aniversările cu conotații istorice, a menționat ambasadorul, sunt momente privilegiate
pentru a reflecta asupra rostului și rolului nostru în lume,
raportându-ne la exemplele

înaintașilor care s-au inspirat din marile idealuri și au
fost protagoniștii timpului lor.
,,Am decis să organizez acest
eveniment pentru a onora memoria celor care au crezut în
marile idealuri şi au avut curajul să fie protagoniştii pe scena
istorică a vremurilor prin care
au trecut. În acelaşi timp, este
un cadou musical pentru toţi
prietenii României”, a precizat
ambasadorul Bologan. Totodată, reprezentantul României a
menționat rolul și contribuția
comunității
românești
în
țesutul social și economic italian. Ambasadorul Bologan
a arătat legăturile profunde
dintre România și Italia, unite prin Parteneriatul strategic
consolidat, dar mai ales prin
apartenența lor la Uniunea Europeană și prin împărtășirea
valorilor și a idealurilor pe
baza cărora membrii fondatori
au inițiat proiectul european,
în urmă cu peste 60 de ani. La
finalul concertului, secretarul
de stat din cadrul Ministerului
Justiției Italian, Cosimo Maria
Ferri, a transmis un mesaj din
partea Guvernului Italian și
al premierului Matteo Renzi.
Cu acest prilej, reprezentantul Guvernului de la Roma a
menționat cooperarea excelentă între România și Italia, atât
la nivel bilateral, cu accent pe
diplomația economică, cât și în
cadrul UE și NATO. În final a
apreciat conceptul și mesajul
manifestării de diplomație culturală organizat de ambasadă.

Călătorie spre
România

Compoziţiile muzicale bine
alese au răsunat pe parcursul
celor aproximativ două ore
de spectacol, acompaniate de
imagini pitoreşti din România,
aflate în concordanţă cu tema
fiecărui recital. Spectacolul a
condus auditoriul prin tot ceea
ce înseamnă România, istorie,
tradiţie, oameni. De la momentul 0 al Statului Naţional Unitar
Român, Marea Unire, moment
ilustrat audio prin uvertura
lui Giuseppe Verdi, La Forza
del Destino, acompaniat de
imagini sugestive din timpul
Marelui Război, de la Marea
Unire, dar şi de portretele celor
doi conducători Carol I şi Ferdinand, la dansurile populare
româneşti ilustrate audio de
compoziţii precum Sei Danze
Romene, de Bela Bartok, sau
Danze Popolari Romene della
Transilvania, de Constantin
Silvestri. În acest periplu, Filarmonica din Oradea a condus

auditoriul pe Valurile Dunării,
cu un ,,mic ajutor” din partea
compozitorului Iosif Ivanovici.
Aşadar, spectacolul, în complexitatea sa, a permis spectatorilor să descopere o altfel de
Românie, o Românie pictată în
mii de nuanţe, dar, în acelaşi
timp, unită şi liberă. Evenimentul de la Roma a fost organizat cu sprijinul Consiliului
Judeţean Bihor, care a asigurat
deplasarea Filarmonicii în Italia. Alături de Filarmonica din
Oradea, a fost prezent şi preşedintele Consiliului Judeţean
Bihor, Sandor Pasztor, care s-a
arătat foarte mulţumit de organizarea evenimentului şi de
faptul că a fost rostit numele
Oradei şi cel al Bihorului pe
scena grandioasă a sălii Petrassi. La final, invitaţii au luat
parte la o recepţie organizată
de Ambasada României în foaierul complexului Parco della
Musica.
n Alina-Maria BALAJ

Şcoala Agenţilor Poliţiei de
Frontieră

Gest făcut din inimă
120 de elevi alături şi cadre didactice de
la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de
Frontieră „Avram Iancu” Oradea desfăşoară în zilele de 6 şi 14 decembrie 2016, între
orele 08.00 – 15.30, o acţiune umanitară de
donare de sânge la Centrul de Transfuzie
Sanguină Oradea, în cadrul unui program
mai amplu desfăşurat la nivel naţional.
Cunoscând care este nevoia de sânge în unităţile spitaliceşti din întreaga ţară, elevii școlii
au dorit ca în zilele postului Crăciunului să se
alăture programului. Conform organizatorilor,
pentru elevi este un sentiment frumos să ştie că
acest gest va alina o suferinţă, va crea şansele
reuşitei unei operaţii sau aduce noi speranţe de
viaţă.
Acţiunea benevolă se va finaliza prin achiziţionarea unor alimente cu tichetele obţinute,
care de asemenea vor fi donate în preajma
Sărbătorilor de iarnă unor case de copii instituţionalizaţi, case de bătrâni care au nevoie de
sprijin.
„Participarea elevilor la această acţiune îi
ajută să devină mai maturi şi mai conştienţi de
importanţa acestui gest, iar pe viitor unii dintre
ei vor deveni donatori de sânge consacraţi”, se
afirmă într-un comunicat semnat de purtătorul
de cuvânt al Şcolii de Pregătire a Agenţilor
Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea,
comisar şef Eugen Micheş.
n V. I.

Colegiul Național „ Avram Iancu” Ștei

Mobilitate de proiect în Polonia
Patru elevi, Giulia Crișan
(clasa a VI-a), Elena Oana
Popa (IX-B), Cosmina Oana
Călin (IX-D), Ramina Georgiana Galea (IX-A) și doi
profesori, Adela Bara și Andreea Fărcuț, au participat,
în perioada 27 noiembrie –
3 decembrie, în Polonia, la
prima mobilitate în cadrul
proiectului „Stai la școală și
vei avea un loc de muncă grozav”.
Colegiul Național „Avram
Iancu” Ștei a obținut finanțare
europeană între școli, Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, cu
denumirea „Stay at school,
your job will be cool”, care
se va derula pe parcursul a
23 de luni, având ca parteneri pe: Spojena skola internanta Zdana – Slovacia (țara
coordonatoare); Zepsol Szkol
Integracyjnych w Radomiu –
Polonia; Zakladni skola logopedicka s.r.o. – Cehia, valoarea
totală eligibilă a proiectului fiind de 19.300 euro. Din partea
CN „Avram Iancu” Ștei echipa
de contractare și implementare a proiectului 2016-1-SKO1KA219-022574-2 este compusă din prof. Cristian Adrian
Andru – responsabil de pro-

iect; prof. Emanuel Vasile
Coroiu – responsabil finaciar;
prof. Andreea Dumbravă – responsabil cu materialele didactice și psiho-pedagogice; prof.
Adela Bara IT – responsabil;
prof. Alina Florina Niculae
– responsabil cu promovarea
și diseminarea; prof. CorneIa
Miheala Frai – responsabil cu
pregătirea și linvistica culturală. În cadrul acestui proiect
principalul obiectiv este prevenirea abandonului școlar
pentru elevii dezavantajați
(rromi, marginalizați din punct
de vedere social și economic) precum și cei cu cerințe
educaționale speciale (cu
deficiențe de intelect, cazuri
logopedice, deficiențe de auz)
din ţările Europei Centrale.
Astfel, prima mobilitate de
proiect cu tema „Competențe
practice – atelier centrat pe
abilități de comunicare”, la
care au participat cele patru
unități de învățământ implicate, s-a derulat în orașul polonez Radomiu, unde, în prima
zi, toate delegațiile au fost primite de directorul instituției
de învățământ poloneze, după
care elevii, împărțiți pe grupe,
au vizitat școala. Pe parcursul
zilei de marți toate delegațiile

Liceul Tehnologic „Horea”
din Marghita

Se modernizează
accelerat

au vizitat o școală profesională
de artă fotografică, estetică și
igienă și de croitorie, precum
și una cu profil mecanic, fiind
primiți și la primăria orașului,
iar seara au făcut diferite chestionare despre proiect. Ziua de
miercuri a fost dedicată unui
tur al orașului Varșovia. Joi,
elevii au avut întâlnire cu un
expert în orientare profesională discutând despre cele mai
căutate meserii, dar și despre
rata șomajului. Fiind 1 decembrie, Ziua Națională a României, profesorii și elevii șteieni
au împărțit celorlalți colegi
de proiect câteva panglici cu
tricolorul țării noastre, expli-

cându-le semnificația acestei importante zile din istoria
poporului român. Ultima zi a
fost dedicată unor vizite la un
laborator de poliție și un liceu
de muzică, dar și o întâlnire cu
părinții elevilor polonezi, unde
s-au discutat concluziile despre activitățile derulate în proiect. Festivitatea de premiere a
tuturor participanților a avut
loc seara, unde a fost specificat
faptul că a doua mobiltate de
proiect va avea loc în România
(aprilie 2017) având ca temă
„Competențe digitale – atelier
centrat pe abilități digitale de
bază”.
n Ionel POPA

La final de an calendaristic, Liceul Tehnologic „Horea” din Marghita este implicat
într-un amplu program de modernizare. Se
lucrează la finalizarea asfaltării căilor de
acces din şcoală şi la amenajarea unei staţii
moderne pentru autobuzele şcolare, care să
confere elevilor siguranţă şi confort.
O altă lucrare importantă aflată în desfăşurare priveşte modernizarea reţelei de distribuţie
a gazelor precum şi a sistemului de încălzire al
şcolii, cu efecte importante asupra flexibilizării
şi eficientizării acestuia.
„Cu foarte mari eforturi, dar cu satisfacţii
deosebite, vom finaliza tot în luna decembrie
construcţia unui corp de clădire modern unde
elevii noştri vor putea studia în condiţii deosebite”, susţine director Remus Sabău.
Faţă de ultimii ani, unitatea de învăţământ
s-a schimbat mult, şcoala oferind astăzi condiţii
excelente tuturor celor care vor să înveţe.
n V.I.

