Concursul „La vremuri noi, om nou” – ediţia a V-a
Marţi, la C.N. „M. Eminescu”
Concursul „La vremuri noi, om nou” – ediţia a V-a
Marţi (24 ianuarie 2012), la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Oradea s-a
desfăşurat cea de-a V-a ediţie a Concursului judeţean tematic „La vremuri noi, om
nou”.
În deschiderea evenimentului, directorul colegiului, doamna profesor Maria
Oniţa, a salutat prezenţa dnei inspector şcolar de specialitate, Elisaveta Roşu,
a delegaţiei Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi, a colegilor profesori
de istorie şi elevilor participanţi la momentul aniversar dedicat zilei de 24
Ianuarie 1859, după care s-a oprit puţin la menirea dascălului în general şi a
profesorului de istorie în special.
„Dragi elevi, nu este uşor să fii profesor şi mai ales profesor de istorie, pentru că tot ce faci în fiecare oră, cu fiecare
generaţie înseamnă implicare totală, o părticică din sufletul şi mintea ta ca profesor rămâne elevului, generaţiilor care
vin şi pleacă. Să ştiţi că fiecare eveniment prezentat trebuie susţinut cu multă atenţie şi foarte multe argumente, în
limitele adevărului istoric. Acestea sunt doar două dintre criteriile pe care profesorul de istorie trebuie să le respecte,
formând prin demersul său didactic cetăţenii de mâine, buni cunoscători ai trecutului, ai marilor înaintaşi, oameni
iubitori de neam şi ţară, oameni responsabili pentru binele naţiunii lor”. În încheiere, doamna director le-a dat un sfat
elevilor: „învăţaţi istoria popoarelor lumii, cunoaşteţi-vă propria istorie, indiferent de meseria pe care o veţi avea,
pentru că numai aşa veţi înţelege prezentul şi veţi putea avea un viitor frumos, iar în comportamentul vostru daţi
dovadă de onoare, demnitate şi responsabilitate!”
În intervenţia sa, doamna inspector şcolar Elisaveta Roşu, felicitându-i pe concurenţi pentru truda lor de a cunoaşte şi
aprecia valorile, a punctat cele două mari idei-deziderat care i-au călăuzit pe înaintaşii noştri, şi pentru care au luptat:
libertate şi unitate, îndemnându-i să ducă mai departe mesajul de respect faţă de valorile trecutului!
13 echipaje şi 39 de învingători!
Doamna profesor Cristina Marian şi echipa sa de profesori şi elevi organizatori au salutat şi au făcut cunoscuţi
membrii celor 13 echipaje concurente: Lic. Teologic Ortodox „episcop Roman Ciorogariu” (Alexandru Carţiş,
Alexandru Vereş, Sebastian Bocioc, prof. Florin Oros),C. Ec. „Partenie Cosma” (Denisa Dobra, Bianca Gabrian,
Diana Galiş, prof. Claudia Cotuna), Lic. T. „Lucian Blaga” (Delia Birta, Ioana Girz, Denisa Izvor, prof. Otilia
Filip), C.T. „Traian Vuia” (Mădălina Alexandra Albuţ, Cristina Fl. Copil, Sorin Florin Chiş, prof. Corina Precup), C.N.
„Iosif Vulcan” (Cristina Dume, Iulia Toderici, Roxana Urdea, prof. Alexandrina Crăciun), Gr. Şc. Sanitar „Vasile
Voiculescu”(Geanina Buzle, Nicoleta Piscoi, Hamos Tunde, prof. Sorin Grecu şi Traian Nistor), C.T. „Dimitrie
Leonida” (Ionuţ Ivan, Narcisa Demeter, Cristian Găvruţa, prof. Elisabeta Ungur), C.T. „Constantin Brâncuşi” (Ana
Iancu, Cristina Varga, Anamaria Zbârcea, prof. Ionel Mustăţea), C.T. „Andrei Şaguna” (Emil Rus, Anamaria Mate,
Maria Victoria Stelea, prof. Olivia David şi Felicia Dragoş), Lic. T. „Onisifor Ghibu” (Ioana Paul, Florina Chiş, Ioana
Carţiş, prof. Luminiţa Feşnic), C.T. „Transilvania”(Diana Seutiuţ, Monica Mic, Robert Fazecaş, prof. Ioan Adorian

Ienci), Lic. Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu” (Patricia Blaga, Bereczki Renata, Dorina Boroş, prof. Mihaela
Olău) şi C. T. „Alexandru Roman” Aleşd (Răzvan Cherteş, Rebeca Maliţa, Bianca Tanc, prof. Anca Toderaş).
Membrii echipajului Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi, în calitate de invitaţi speciali, ne-au prezentat, în
afara concursului, câteva aspecte inedite din bogăţia de evenimente a momentului omagiat – 24 Ianuarie 1589.
Monica Maria Aştefănoae a prezentat „o mică nuanţă” a oraşului Iaşi, Alexandra Ciucanu s-a oprit asupra alegerii lui
Cuza, Marina Mădălina Ifrim a vorbit despre ecoul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza, iar profesorul lor de istorie, dl
Aurel Rusu, s-a referit la parteneriatul pe care îl au cu gazdele şi organizatorii concursului, Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” din Oradea, arătându-se încântat şi onorat de tot ce a aflat despre parteneri, de primirea deosebită care li
s-a făcut şi de modul cum a fost organizat evenimentul, lansând invitaţia ca şi orădenii să poftească a vizita dulcele
târg al Ieşilor, Iaşul marilor prietenii, Iaşul celor trei uniri... Tot în afara concursului, gazdele (reprezentate de Andrei
Luca Istodor, Mihai Haş, Georgiana Daniela Hulea, Diana Iovanovici, Oana Pelea şi toţi elevii clasei a X-a B,
îndrumaţi de prof. Cristina Marian, Roxana Vac, Coralia Ursuţ şi Daniela Duma), au fost protagoniştii momentelor
artistice de început şi de final, cuprinzând o scenetă şi o horă a unirii, precum şi un moment folcloric bihorean (cu
Oana Pelea).
Pe podium: Ghibu, Vuia şi Voiculescu, menţiune – Partenie Cosma
Mulţi s-au dovedit campioni pe parcursul derulării concursului („Pedagogiştii” şi cei de la „Blaga”, economiştii şi cei de
la „Ghibu”, fiind neînvinşi după primele şase întrebări), dar, la capătul celor 10, pe locul I nu mai erau aceleaşi patru
echipaje, la egalitate de puncte (9 puncte), ci: C.E. „Partenie Cosma”, C.T. „Traian Vuia”, Gr. Şc. Sanitar „Vasile
Voiculescu” şi Lic. T. „Onisifor Ghibu”. După întrebările de baraj, pe podium au urcat: Onisifor Ghibu – I,Traian
Vuia – II şi Vasile Voiculescu – III; Partenie Cosma – menţiune.
Graţie generoşilor sponsori (Librăria Humanitas Oradea – reprezentată de Cristina Nistor, Editura Curtea Veche
Bucureşti, Editura CD Press Bucureşti, Fundaţia Magazin Istoric Bucureşti, Direcţia Taberelor Bihor şi Comitetul
reprezentativ al părinţilor de la C.N. „Mihai Eminescu”), organizatorii au premiat toate echipajele participante. (Ovidiu
DAN)

