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Elevii beiuşeni l-au cinstit
pe Domnitorul Unirii

Socializare prin momente cultural-artistice

Cetăţeni activi la puterea a treia Teatru istoric, în
semn de omagiu

Asociaţia Caritas România, împreună cu Federaţia CARPO Omenia, prin
Programul de Cooperare
Elveţiano-Român
„SwissRomanian Cooperation Programme”, a pus bazele proiectului „Cetăţeni activi la
puterea a treia”.

Ține de firesc, de tradiție, ca ultima decadă a lunii ianuarie să fie dedicată aniversării
Unirii Principatelor și omagierii marilor
înaintași care au pus piatra de temelie a
statului român modern.

Proiectul se derulează în
toate regiunile ţării prin activităţile organizate de membrii Parlamentului seniorilor,
în scopul creării condiţiilor
favorabile pentru o îmbătrânire activă, demnă şi pentru
a participa activ la influenţarea deciziilor politicilor publice în vederea îmbunătăţirii
standardului de viaţă al persoanelor vârstnice. Grupul
de lucru format în colaborare cu membra Parlamentului Proiectul se derulează în toate regiunile ţării
Seniorilor din zona de vest a
desfăşurat diverse activităţi moniului Imobiliar din cadrul an Bojani şi Maria Geambaşu, acompaniaţi de prof. Ioan
destinate persoanelor vârstni- Primăriei Oradea
În
cadrul
aceluiaşi
proiect,
Fluieraş, au interpretat melodii
ce. Scopul acestor activităţi a
în
12,
17
şi
19
ianuarie,
s-au
pe versurile poetului. Surpriza
fost socializarea prin momendesfăşurat
activităţi
culturalacestor întâlniri a reprezentatte cultural-artistice şi discuţii
artistice reunite sub generi- o interpretarea, sub forma unui
interactive pe diverse teme
cul „Prin Eminescu, sufletul dialog, a unui fragment din
propuse. La propunerea direcnostru rămâne mereu tânar”. „Scrisoarea a III-a”, de către
torului ASCO, Arina Moş, a Aceste manifestări au fost Leontina Costruţ şi Doina Ilideputatului Florica Cherecheş ocazionate de sărbătorirea escu. O activitate specială, cu
şi a pastorului spiritual refor- „Luceafărului poeziei româ- acelaşi scop, a avut loc şi la Bimat Vincz Judit, la întâlnirea neşti”, numărul participanţilor blioteca Judeţeană „Gheorghe
organizată cu reprezentanţii fiind foarte mare. Poezii ale Şincai” - filiala Dacia, la care
organizaţiilor şi instituţiilor lui Mihai Eminescu au fost au participat numeroase perabilitate să ofere servicii per- recitate de prof. Octavia Vesa, soane vârstnice iubitoare de
soanelor vîrstnice, desfăşurată prof. Doina Iliescu, Leonti- poezie. Au recitat: prof. Octaîn data de 12 decembrie 2016, na Costruţ, Mioriţa Săteanu via Vesa, prof. Nona Herdean,
grupul de lucru a acţionat prin şi astrolog Livia Tăutu. Prof. prof. Maria Carţiş, prof. Vioactivităţi desfăşurate în Cen- Hortenzia Belicciu şi prof. rica Şuşu, Leontina Costruţ,
trele Sociale Multifuncţionale Octavia Vesa au evocat viaţa Irina Indre, Mioriţa Săteanu.
pentru Persoanele Vârstnice şi capodoperele „Poetului ne- Din volumele de poezii persodin Ioşia, Nufărul şi Rogerius, pereche”. De asemenea, prof. nale, Leontina Costruţ, Nona
în colaborare cu Direcţia Patri- Maria Matei, studentul Adri- Herdean şi Ioana Precup au ci-

tit versurile dedicate poetului
Mihai Eminescu. În aşteptarea
Zilei Unirii Principatelor Române, a fost mobilizat un grup
mare de persoane vârstnice
pentru a cunoaşte şi a primi
mai multe informaţii despre
acest eveniment. Astfel, la
Muzeul Militar, în prezentarea directorului Mircea Dulcă,
participanţii au aflat cum s-a
realizat Mica Unire.
Pentru luna februarie, grupul de lucru va avea în vedere
mobilizarea persoanelor vârstnice la masa rotundă care va
avea loc în data de 14 februarie, începând cu ora 12.00, la
Clubul Democraţiei din cadrul
Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Şincai” Oradea.
n R.C.

Trei elevi premiați la un concurs național

Trei ore pe săptămână pentru copiii
din centrele de plasament

Tineri antreprenori la Aleşd
Trei elevi de la Colegiul
Tehnic „Alexandru Roman”
din Aleșd au înființat, recent,
o firmă de exercițiu, având
ca obiectiv principal producerea și comercializarea de
produse unicat, cu ajutorul
caricaturilor sau a anumitor
desene, pe o gamă cât mai
variată de produse: pahare,
ceasuri, cutii pentru bijuterii
etc.
La inițiativa profesoarei
Georgeta Luca, cei trei elevi Camelia Ilea, Melania Marușca

și Marian Șerban - au creat
o firmă de exercițiu, „Carica
Print”. Pentru început, tinerii
și-au propus să devină cât mai
cunoscuți pe plan local, iar,
ulterior, pe o arie mai extinsă,
astfel încât să poată „transforma” caricaturile într-un trend.
Până acum, singurii sponsori
ai firmei au fost familiile celor
trei elevi. La sfârșitul anului
trecut, cei trei elevi au participat la un concurs național, care
se baza pe un plan de afaceri
și un scurt video în care să
prezinte pe larg ceea ce fac.
În urma concursului, tinerii au
obținut mențiune.
„Când am trimis planul de
afaceri și adresa la care poate fi vizionat acel filmuleț, nu
credeam că vom obține vreun premiu la concurs. Colegii
mei au fost mai optimiști decât
mine în privința rezultatelor.
Ziua în care am aflat rezultate-

Așa s-a întâmplat și la Beiuș, unde manifestările festive au început la 22 ianuarie, cu
spectacolul organizat de Casa de Cultură și a
continuat cu ceremonia din 24 ianuarie, din
fața Monumentului Martirilor Bihorului Ioan
Ciordaș și Nicolae Bolcaș.
Aniversarea Micii Uniri trebuia marcată și
prin activități ale elevilor, cei care se formează
acum ca oameni, ca români. Astfel, joi, 26 ianuarie, catedra de istorie și științe sociale de la
Colegiul Național „Samuil Vulcan” Beiuș și-a
propus să-l omagieze pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, făuritorul României moderne,
prin două scenete jucate de câțiva talentați
elevi vulcaniști. Despre scopurile celor două
momente de teatru istoric, puse în scenă de
tinerii vulcaniști, a vorbit profesoara Silvia
Șora. Aceasta a subliniat că organizatorii și-au
propus să promoveze, în rândurile elevilor, dragostea și admirația față de marile personalități
ale neamului și, în ultimă instanță, dragostea
față de țară.
Tot Silvia Șora a anunțat succint programul
manifestării artistice de la Colegiul Național
„Samuil Vulcan”, precizând că prima piesă prezentată de elevi – „Eminescu și Alexandru Ioan
Cuza” – aparține lui Stelian Popescu. Cea de-a
doua scenetă jucată joi, a fost celebra piesă a
lui Vasile Alecsandri, „Cuza Vodă și Moș Ion
Roată”. La final, elevii vulcaniști participanți la
eveniment, fie liceeni, fie din clasele gimnaziale, s-au prins în Hora Unirii.
n Dan ISPAS

Se caută voluntari

Programul educațional Ajungem Mari
lansează un nou apel la voluntariat către cei
care vor să le dăruiască copiilor din centrele
de plasament timp și cunoștințe, pentru a-i
ajuta să ajungă oameni mari, responsabili și
independenți.

le a fost o zi în care mi-am pus
gândurile cap la cap și mi-am
dat seama că trebuie să fiu mai
încrezătoare în ceea ce fac”,
ne-a declarat Camelia Ilea. Nu
peste mult timp, cei trei elevi
vor participa la un alt concurs,
cu mai multe criterii.
„La fel ca pentru primul
concurs, voi munci cot la cot

împreună cu colegii mei și ne
vom da toată silința pentru a
ne afla printre câștigători. Sunt
sigură că experiența fiecărui
concurs ne este de folos, de
aceea îmi doresc să participăm
la cât mai multe asemenea
competiții”, a mai spus interlocutoarea noastră.
n L.I.

Apelul la voluntariat se adresează tinerilor
peste 16 ani și adulților din toate domeniile,
persoane cu inițiative, responsabile și implicate,
spontane și dornice să facă mici minuni pentru copiii din centre. Voluntarii nu trebuie să
aibă experiență de predare pentru că înainte de
începerea activităților în centre participă la un
training în care învață despre nevoile copiilor și
cum să lucreze cu ei. Proiectul se desfășoară în
București și în alte 25 de județe, printre care și
județul Bihor, iar voluntarii merg săptămânal în
centre de plasament, în echipe de câte doi, și îi
învață pe copii ce îi pasionează prin metode nonformale și multă joacă. Voluntarii pot susține
ședințe de pregătire școlară (matematică, engleză, istorie etc.), ateliere creative (muzică, dans,
arte plastice, teatru etc.) sau cultură generală,
educație pentru sănătate sau educație civică. Pe
lângă cursuri și ateliere, voluntarii îi pot ajuta
pe copii să descopere lumea din jur prin ieșiri
educative în afara centrelor, la teatru, la film, în
vizită la muzee sau în parcuri. Înscrierea pentru
următorul modul se face până pe 10 februarie
prin completarea unui formular online – https://
goo.gl/forms/1U894xSmu5wL9ql02.
n R.C.

