COLEGIUL MILITAR LICEAL “MIHAI VITEAZUL”

Despre noi...IX A
Suntem treizeci de stele
Pe un cer sau un hol negru
Privim spre răsărit şi ne-ndreptăm spre soare
Sau spre platou, la-nviorare.
La catalog sclipim inconştient
Dar nu la rubrica pe care scrie corigent
Ne naştem la chimie din nuclei
Vreo 5 zeiţe şi încă 25 de zei.
Şi-n vise ştim Războiul Punic
Ne-nfiorăm de testul unic
Şi de progresii ne e prea plin caietul
La Cupa de Instrucţie noi am extras biletul.
Nu vrem plantoane…dar primim.
Printre adolescenţi miopi ne regăsim.
Miopi de somn de astă dată
Şi logica fundamentală tot nu-i adevărată
Dar suntem primii la engleză, asta-i clar
Fără nici un „but” sau „dar”.
Ne învârtim pe lângă soare
Vreo 30 de sisteme planetare
E bine, ne-am intrat în ritm
Şi ne avântăm în algoritm.

El. Diana Bâlc

Ne înfruntăm cu zmeii vectori de viteză,
Ştim mii şi mii de verbe la franceză
Dar toate-s puse în paranteză.
Noi defilăm ca nişte mici Napoleoni
Şi nici la muzică nu suntem chiar afoni
Ne desenăm copacii toamna
Şi aşteptăm instrucţia cu arma.
Visăm celule eucariote
Ne sunt prea pline carnetele de note.
Am vrea acasă, la părinţi…
Căci suntem la religie nişte sfinţi
Fugim pe bază de te miri
Gândindu-ne la învoiri.
Dar bravi şi mândri ne-ndreptăm spre ţară
Căci braţul ne rămâne şi visele ne zboară
Vom învăţa să creştem sub drapel
Înaintăm puternici şi-ncet urcăm spre ţel.
Noi suntem 30 de săgeţi ochind aceeaşi ţintă
Arcaşul ne-narmează cu dragoste şi zel,
Chemăm o stea alături, prezentă la apel
Şi ne răspunde doamna dirigintă.

Suntem o clasă unită, colectivul este complet, treizeci de suflete împreună pentru steagul tricolor, în
drum spre a-şi atinge ţelul.
Vrem să ajungem în frunte, să fim în vârful piramidei, să devenim exemplu pentru ceilalţi şi să nu
irosim nici o clipă din anii pe care îi vom petrece în colegiul militar unii alături de alţii.
Suntem silitori, rezolvăm progresii şi chiar algoritmi, călătorim prin Univers şi în timp până la
sumerieni, studiem logica, creăm poezia şi proza, pictăm cu gândul, iar dimineaţa intonăm din inimă
„Deşteaptă-te române!”
Suntem ambiţioşi , vrem să luăm premii la concursuri, să luăm cupele de aur şi locuri pe podium.
Încercăm să fim mai buni pentru a ajunge la astfel de rezultate.
Avem speranţa că vom avea succes, că vom reuşi, că vom fi mereu uniţi,
iar inimile noastre vor rămâne la fel.

El. Georgiana Brânzea
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La ordinea lunii:
NUMĂR EDITAT DE CLASA a IX-a A
1 Decembrie—Ziua României
Oriunde în lume se găseşte chiar şi numai un singur român,
sărbătoarea are importanţă; dar aici, la Alba Iulia, unde s-a născut
România Mare, farmecul sărbătorii e unic.
Sărbătorim anul acesta 92 de ani de la împlinirea visului de veacuri al poporului
român - Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, actul istoric fundamental al devenirii şi
afirmării noastre în plan intern şi internaţional ca stat naţional unitar.
Triumful acestui măreţ ideal a fost posibil atunci,la Alba Iulia, prin coagularea
tuturor energiilor creatoare ale naţiunii noastre într-un impresionant efort de voinţă şi
conştiinţă, curaj şi inteligenţă politică,spirit de dăruire şi sacrificiu.
Armata a fost unul dintre pilonii de nădejde pe care s-a construit edificiul
naţional, militarii slujind cu arma în mână, la fel ca în toate
momentele fierbinţi ale istoriei noastre, cauza Marii Uniri şi
contribuind, prin efortul lor, la realizarea proceselor de
transformări economice şi sociale, trecând peste greutăţi şi
demonstrând tărie în împlinirea tuturor idealurilor.
Cu această ocazie, au avut loc ceremonialuri de
depunere de coroane de flori la statuile unor personalităţi marcante ca: Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, regele Ferdinand,
regina Maria şi la cea a întâiului unificator de neam şi ţară,
Mihai Viteazul. Printre cei prezenţi s-au numărat şi
veterani de război (în frunte cu g-ral. (r) Ion Radu, la cei
89 de ani ai săi), cadre militare în rezervă şi în retragere
sau disponibilizate.
Garda de onoare a fost formată din cadre ale
unităţilor militare din localitate şi elevi ai Colegiului
Militar Liceal „Mihai Viteazul”. La finalul ceremoniilor sa păstrat un moment de reculegere în memoria celor care s
-au jertfit pentru Marea Unire.
Întreaga ceremonie s-a încheiat cu defilarea
Gărzii de onoare, formată din elevi ai Colegiului Militar “Mihai Viteazul”, comandată
de lt. Gabriel Butuza.
La fel ca acum 92 de ani, Biserica, prin slujitorii ei, se află în mijlocul evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României.
Cu această ocazie, 3 ierarhi au fost prezenţi la Alba Iulia unde, la Catedrala Reîntregirii Neamului, s-a oficiat de la ora 9:30 Sfânta Liturghie. Alături de Înaltpreasfinţitul
Părinte Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei au slujit: Preasfinţitul Nicodim, Episcopul
Severinului şi Strehaiei şi Preasfinţitul Gurie,
Episcopul Devei şi Hunedoarei.
În cuvântul de învăţătură din cadrul Sfintei
Liturghii Preasfinţitul Nicodim a vorbit despre
credinţa înaintaşilor noştri care au făcut posibilă
Marea Unire a românilor de la 1 Decembrie 1918.
La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia
Sa a oferit o cruce pentru mireni şi o gramată
arhierească comandantului Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, colonelul
Marcel Domşa.

Meditează
“Voinţa şi
puterea nu
ajung.
Omul trebuie
să ştie ce vrea şi ce
poate.”
ARTHUR
SCHOPENHAUER
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Gânduri de sărbătoare...
Mesajul comandantului, colonel Marcel Domşa
Acum, la ceas aniversar, urez tuturor românilor să rămână mereu uniţi în cuget şi-n simţiri, cu dorinţa de libertate,
aidoma lui Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare şi Iancu de Hunedoara. La Mulţi Ani România!
Mesajul doamnei director adjunct, profesor Dorina
Trifon
În sufletul oricărui român din municipiul Alba
Iulia, ziua de 1 Decembrie are o semnificaţie deosebită.
Inimile tuturor celor care trăiesc şi învaţă în
Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” bat în acelaşi
ritm cu inimile românilor din Cetatea Marii Uniri.
Suntem deosebit de mândri că trăim aici şi
sperăm ca, prin toate eforturile noastre, să reuşim să
fim o stea luminoasă pe emblema oraşului nostru.
Întâmpinăm Marea Sărbătoare prin activităţi
specifice unei instituţii de învăţământ: concurs pe teme
de istorie, competiţii sportive, depuneri de coroane şi,
mai ales, prin trăirea profundă a sentimentului naţional.
La mulţi ani, România!
Mesajul preotului militar Bratu Constantin
Evocând astăzi, din perspectiva celor 92 de ani,
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, omagiul şi
recunoştinţa noastră se îndreaptă către poporul întreg,
către jertfelnicia şi înţelepciunea celor ce au luptat şi au
lucrat pentru unitatea naţională.
Biserica Ortodoxă Română a avut o contribuţie
majoră pentru ideea de unitate naţională, prin păstrarea
conştiinţei unităţii spirituale a neamului românesc. A
cultivat în sufletele românilor conştiinţa trează că ei au
aceeaşi limbă care-i uneşte.
Mitropoliile Ţării Româneşti şi Moldovei erau în
strânse legături cu Mitropolia Transilvaniei prin
întâlnirea şi dialogul ierarhilor, a preoţilor, a călugărilor
şi a credincioşilor, prin frăţească ajutorare, prin tipărirea
cărţilor de slujbă şi de învăţătură în limba poporului,
înţeleasă de toţi, înscriind şi consfinţind în predosloviile
lor unitatea bisericească şi naţională a tuturor românilor.
Fie ca Sfânta Treime, ocrotitoarea marilor
catedrale transilvănene, simboluri ale dorinţei de unitate
naţională (Alba Iulia, Sibiu şi Blaj), să ne ajute să lucrăm
permanent pentru unitatea naţională, pentru convieţuire
paşnică şi cooperare demnă cu toate popoarele lumii.

Colonel Urian Gheorghe – locţiitorul comandantului
An de an, cei mai tineri “ostaşi” ai României, elevii
Colegiului Militar Liceal “Mihai Viteazul” au răspuns: “servesc
patria”, fiind prezenţi la toate manifestările dedicate Zilei
Naţionale a României. Am fost şi suntem o instituţie parteneră şi
de încredere pe plan local şi nu numai.
Întotdeauna elevii colegiului nostru au reuşit să se alinieze detaşamentelor de militari sosiţi la Alba Iulia pentru parada militară, să reprezinte instituţia în cadrul căreia se instruiesc, cu
onoare şi demnitate şi, în acelaşi timp, să facă faţă cerinţelor
disciplinelor de curs din programul orar zilnic. Pentru acest
lucru îi felicit şi le urez succes şi în continuare.
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României,
le urez tuturor purtătorilor de uniformă militară,
de la elev la general, şi tuturor celor care muncesc zi de zi în
Armata României: sănătate, fericire, prosperitate şi împlinirea
aspiraţiilor de mai bine.
La Mulţi Ani România! De ziua ta, Colegiul Militar
Liceal “Mihai Viteazul” Alba Iulia prezintă onorul!

Mesajul doamnei prof. Fărcaş Paraschiva
Va rămâne în memoria noastră,, a tuturor
românilor ca Ziua cea Mare, zi în care peste 100.000 de
transilvăneni s-au adunat la Alba Iulia, cetatea de
suflet a tuturor românilor, pentru a demonstra că cea
mai mare dorinţă a lor este UNIREA.
Astăzi, la 92 de ani de la Marea Unire
încercăm să retrăim aceste sentimente înălţătoare, să
simţim bucuria acelor zile. Nu putem aduce un omagiu
mai frumos celor ce au înfăptuit unirea, decât
recunoştinţa şi admiraţia noastră sinceră.
Să ne cinstim înaintaşii şi să fim mândri că
astăzi în Cetatea Unirii putem sărbători Ziua Naţională
a României.

Mesaje adresate elevilor
Căpitan comandor Ioniţă Mihai, promoţia 1986:
Aş dori să le urez colegilor de breaslă să-şi urmeze drumul onorant pe care l-au ales, pentru că numai perseverenţa şi
munca le vor aduce succesul. Aşa cum spunea Virgiliu: Munca stăruitoare le biruie pe toate.
Elevilor Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul” le urez mult noroc la examene şi aştept să văd ieşind pe poarta
colegiului o nouă generaţie de absolvenţi, pregătiţi să intre în rândurile armatei spre a-şi îndeplini ţelul spre care au făcut deja
primii paşi.
Locotenent-colonel Piele Marcel, promoţia 1986:
Ca şi absolvent al Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul” am trecut şi eu printre beretele albastre ale elevilor
militari ce astăzi salută trecerea drapelului de luptă al unităţii. Le doresc astfel să persevereze, să înveţe şi să lupte spre a deveni
ofiţerii capabili de care ţara are nevoie.
Un sfat personal - o misiune în teatrele de operaţii este prilejul perfect pentru a completa pregătirea, deci nu ezitaţi.
Locotenent-colonel Radu Vebert, promoţia 1986:
Vă doresc să vă gândiţi, în primul rând la voi înşivă, la onoarea de a respira adolescenţa în Colegiul Militar Liceal
„Mihai Viteazul”. Trebuie să trăiţi frumos anii ce vă stau înainte, să fiţi mândri de profesorii voştri, nişte oameni extraordinari şi
de uniforma ce o purtaţi astăzi şi să profitaţi din plin de toate facilităţile pe care vi le oferă colegiul.
Noi, foşti absolvenţi, ne bucurăm că am avut onoarea să visăm la Colegiul Militar şi vă urăm să ne urmaţi exemplul.

El. Diana Fara

Artileria în sărbătoare
Sărbătorim 167 de ani de existenţă a Artileriei Române Moderne.
Este una din înălţătoarele zile de mândrie, cinstire şi credinţă, de iubire şi
recunoştinţă care nutreşte imboldul spre noi împliniri al tuturor tunarilor, cei
care veghează şi apără teritoriul naţional.
În fiecare an, la 10 noiembrie, Forţele Terestre Române sărbătoresc
Arma Artilerie, una dintre cele mai puternice arme, destinată sprijinului cu
foc al operaţiilor forţelor luptătoare, constituind mijlocul principal de lovire
cu foc a obiectivelor terestre şi de la suprafaţa apei. Data de 10 noiembrie
1843 constituie o dată memorabilă în istoria artileriei române ce marchează
începutul procesului devenirii artileriei moderne în tara noastră. Prin
Porunca Domnească nr. 198, s-a legiferat înfiinţarea primei baterii de artilerie a Ţării Româneşti şi încadrarea acesteia cu ofiţerii, subofiţerii şi militarii necesari. Primul comandant al primei baterii de artilerie a fost căpitanul Pavel Lenz, iar locotenenţii Scarlat Ciocârlan şi Nicolae Haralambie,
primii săi subalterni.
Pe drumul deschis de Gheorghe Bibescu, continuat prin gurile de
foc din timpul lui Mircea cel Bătrân, Ioan Vodă, sau Ştefan cel Mare, de
ceilalţi renumiţi inventatori şi pasionaţi ai artileriei, Konrad Hass şi Henri
Coandă, o întreagă pleiadă de constructori şi specialişti de înaltă clasă au
trudit generaţie după generaţie şi au ridicat necontenit prestigiul şi faima artileriei române .
În prezent, artileriştii sunt angajaţi în procesul de restructurare şi
modernizare conceptuală şi operaţională, factor determinant pentru creşterea
puterii combative a unităţilor, a capacităţii de reacţie şi acţiune a forţelor.
Prin amabilitatea domnului locotenent-colonel dr. Corneliu DINCO,
comandantul Batalionului 136 Geniu din Alba Iulia, iată ce am aflat:
Ce este artileria?
Artileria este arma destinată pentru sprijinul cu foc al operaţiilor
forţelor luptătoare, constituind mijlocul principal de lovire cu foc a
obiectivelor terestre şi de la suprafaţa apei.
Artileria, deşi era o armă în plin proces de afirmare în armatele altor
state, la noi se remarcă doar 6 baterii (4 Moldova şi 2 Muntenia), care au
fost reorganizate în câte un divizion pentru fiecare provincie, iar acestea,
ulterior au format împreună primul regiment de artilerie. Politica militară a
lui Al.I.Cuza s-a materializat atât în legile organizării armatei române, cât şi
în măsuri importante care au dus la înfiinţarea SMG, a primelor
comandamente militare (din Moldova, Muntenia şi Oltenia) care au început
să funcţioneze încă din 1860 şi să-şi desfăşoare activitatea după un
regulament propriu (1863), precum şi prin apariţia primelor comitete
consultative şi inspectorate de armă.
De ce artilerie şi rachete?
Prin complexitatea activităţii desfăşurate ca artilerist reuşeşti să-ţi
creezi o imagine corectă asupra câmpului de luptă modern prin obligativitatea
cunoaşterii manualelor de tactică a tuturor armelor. Artileria este arma care
prin activităţile desfăşurate în colaborare cu celelalte arme asigură sprijin şi
siguranţă.
Prin disciplinele studiate în Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie înveţi
lucruri utile în viaţa civilă cum ar fi topografie, matematică aplicată, tehnică
de calcul etc.

El. Diana Fara

Agenda colegiului...

Agenda colegiului...
Exerciţiu militar de amploare la Cincu
Ministerul Apărării Naţionale a desfăşurat în această săptămană un amplu exerciţiu militar de strategie intitulat DACIA
2010 care s-a finalizat cu exerciţii tactice, cu trageri de luptă executate simultan în poligoanele Cincu şi Babadag (judeţul
Constanţa). Acţiunea a fost planificată şi condusă de Statul Major General în conformitate cu standardele şi procedurile NATO şi a
avut ca obiectiv principal antrenarea simultană a structurilor de conducere operaţională de nivel strategic, operativ şi tactic, în
planificarea şi desfăşurarea de acţiuni militare întrunite. Exerciţiile planificate s-au bazat pe scenariul fictiv al unei campanii care
includea acţiuni militare cu întrebuinţarea forţelor într-o operaţie întrunită de apărare pe teritoriul României.
La exerciţiu au participat aproximativ 2.700 de militari din toate cele trei categorii de forţe ale armatei şi peste 200 de
mijloace tehnice., în prezenţa ministrului apărării naţionale şi a mai multor oficialităţi ale structurilor militare.

El. Iulian Coropetchi

Cangurul francofon...

Deşi dificilă, limba franceză considerată limba iubirii
şi a romanticilor le întrece pe toate în frumuseţe.
Elevii Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”,
micii noştri francofoni şi-au putut demonstra aptitudinile
lingvistice prin intermediul concursului Cangurul francofon
organizat în data de 10.11.2010.
Depăşind emoţiile de început, participanţii au trecut
cu brio încercarea şi au făcut încă un pas pe drumul
cunoaşterii.

El. Andrei Goarnă

Ziua internaţională a Toleranţei...

Ziua Internaţională a Toleranţei este sărbătorită în
data de 16 noiembrie. La noi în colegiu activităţile desfăşurate
cu această ocazie s-au înscris în rândul celor cuprinse în
cadrul proiectului „Paşi de adolescent pe muzica timpului”.
Activitatea dedicată Zilei Internaţionale a Toleranţei s-a
concretizat printr-o sesiune de dezbateri pe tema „Toleranţa
în rândul adolescenţilor”. Subiectele atinse de elevii claselor
a IX-a şi a X-a au fost: necesitatea toleranţei în societatea
actuală, limitele toleranţei, documente ONU, documente
legislative privind drepturile omului, prezenţa unor
stereotipuri în societate şi efectele lor asupra relaţiilor
interumane. Nu au lipsit nici jocurile de rol, având drept punct
de pornire proverbul: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!” şi
dictonul „Tratează-i întotdeauna pe alţii aşa cum ţi-ar
convenii să fii tratat tu însuţi.”
Parteneri în acest proiect sunt Colegiul Liceal Militar
„Mihai Viteazul” Alba-Iulia prin comandant, colonel Marcel
DOMŞA, coordonator prof. Maria TEGLAŞ şi Colegiul de
Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov prin director, prof. Dana
ALEXANDRESCU, coordonator parteneriat, prof. Rodica
Ioana OBREJA.
Grupul ţintă cuprinde beneficiari direcţi - elevii şi
profesorii implicaţi în realizarea activităţilor şi beneficiari
indirecţi - elevii şi profesorii din instituţiile partenere.
Profesorii implicaţi în realizarea activităţilor din
colegiul nostru sunt profesor Mihaela Florea, profesor de
informatică şi diriginta clasei a IX-a D şi profesor Cosmina
Mircea, profesor limba şi literatura română şi diriginta clasei a
X-a A.
Dintre elevii clasei a IX-a A au răspuns prezent la
acestă dezbatere: Bâlc Diana, Vînt Călin, Stan Adrian, Nica
Dan, Pârvulescu Cătălin şi, ca invitat, Brânzea Georgiana,
care a declarat: „Toleranţa este ţelul spre care cu toţii ţintim.
Trebuie să învăţăm să fim toleranţi, să putem face parte cu
adevărat din această lume. Trebuie să conştientizăm că nu
putem trăi singuri şi că trebuie să ne acceptăm unii pe
ceilalţi. Fiecare este diferit în felul său”.

El. Călin Vînt

Concurs naţional
“Mesajul meu antidrog”...
Vineri 19.11.2010, la Consiliul Judeţean Alba,
începând cu ora 13.00, a avut loc festivitatea decernării
premiilor Concursului naţional “Mesajul meu antidrog” –
ediţia a VII-a. Ca şi în anii precedenţi, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba are ca
parteneri Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba. Aflat la cea de-a VII-a ediţie, Concursul
naţional “Mesajul meu antidrog”, are drept scop prevenirea
consumului de droguri în mediul şcolar, prin implicarea
elevilor şi a studenţilor în activităţi extraşcolare de
petrecere a timpului liber. Această ediţie a avut
următoarele secţiuni: pagină web, film scurt metraj,
fotografie digitală, spot, eseu literar şi arte vizuale.
Concursul naţional “Mesajul meu antidrog” se
desfăşoară pe parcursul unui an şcolar, fiind organizat în
fiecare an având diferite secţiuni de creaţie artistică,
sportive etc. Ediţia din acest an s-a derulat în perioada
decembrie 2009 – iunie 2010, secţiunile din cadrul
concursului au avut tema “Dependenţi de libertate”. Au
participat 200 elevi. S-au acordat 43 de premii celor mai
bune lucrări, desemnate câştigătoare la nivel judeţean, în
cadrul fiecărei secţiuni, pe categorii de vârstă, iar lucrările
care au obţinut locul I pe fiecare grupă de vârstă (locul I la
gimnaziu şi locul I la liceu) vor merge la faza naţională.
Această manifestare se înscrie în programul
amplu de activităţi, prilejuite de Ziua Naţională fără Tutun
– 18 noiembrie 2010.

El. Cătălin Gavrilă

Concursul de matematică
al revistei Arhimede...

În dimineaţa zilei de 21 noiembrie
2010, Arhimede a revenit din nou în
minţile şi creioanele cu mină ale celor 54
de elevi care au participat la concursul de
matematică ce-i poartă numele, în Colegiul
Militar Liceal „Mihai Viteazul”.
Cea de a VIII-a ediţie a Concursului de
matematică al Revistei Arhimede a surprins elevii militari
în „lupta cu cifrele” care a durat 3 ore, evident învingători
fiind matematicienii noştri. Subiectele au avut o dificultate
medie iar punctajul total la care au aspirat participanţii a
fost de 40 de puncte.
Lucrările premiate vor participa la Concursul
Internaţional al revistei Arhimede.
Felicitări tuturor!

El. Paul Bădilă

Concursul de cultură generală pe tema Marii Uniri...

În colegiul nostru în fiecare an se desfăşoară activităţi dedicate Zilei Naţionale a Unirii. Unul dintre ele este concursul
de cultură generală cu tema: Marea Unire de la 1918.
Astfel miercuri 24 noiembrie 2010 la sala de festivităţi a colegiului nostru s-a desfăşurat concursul interactiv de cultură generală
cu tema Unirii de la 1 decembrie 1918, la care au participat echipajele claselor a X-a.
Clasamentul final al concursului:
În data de 27 noiembrie 2010 a avut loc „Crosul
Locul I – clasa a X-a A;
Unirii”, concurs la care au participat concurenţi din toate
Locul II – clasa a X-a B;
colţurile ţării cu vârste cuprinse între 5 şi 100 de ani. Cele
Locul III – clasa a X-a C;
trei starturi s-au dat din faţa colegiului nostru. La concurs
Locul IV – clasa a X-a D şi a X-a E.
au participat şi elevi din Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul” care au obţinut, şi de data aceasta, rezultate
demne de valoarea colegiului nostru, la fel ca la „Crosul
Internaţional 15 noiembrie”sau alte competiţii sportive. La
categoria sa de vârstă, elevul sergent Barbonie Fabian din
clasa a XII-a D a obţinut LOCUL I, în clasamentul general
situându-se pe locul X. Elevul sergent Lătăianu Dumitru
Curajoşi şi bine pregătiţi din punct de vedere fizic,
din clasa a XII-a A a obţinut LOCUL XII în clasamentul
visăm fiecare să obţinem un loc pe podium, participând la
general şi LOCUL IV la categoria sa de vârstă. Rezultatele
diferite activităţi sportive în Colegiul Militar Liceal „Mihai
au fost admirabile, dat fiind faptul că vremea nu a fost
Viteazul”.
prielnică.
În perioada 12-13.11.2010 la Braşov, s-a desfăşurat
El. Antonio Nechifor
Crosul Internaţional „15 Noiembrie” la care au participat şi
elevii colegiului nostru, obţinând rezultate impresionante. Elevul
sergent Barbonie Fabian din clasa a XII-a D a obţinut LOCUL I
Cât despre noi, clasa a IX-a A, pot afirma că încă
la categoria 16-20 de ani. La aceeaşi categorie, elevul sergent
ne pregătim pentru participarea la diferite concursuri de
Lătăianu Dumitru din clasa a XII-a B a obţinut LOCUL III. Cu
acest gen, fiecare participând la cel puţin o activitate
un an mai mic, dar într-o formă fizică de excepţie elevul caporal
sportivă. Astfel:
Morar Daniel din clasa a XI-a A a obţinut LOCUL IV.
Baschet – Bădilă Paul, Badea Bogdan, Vînt Călin;
Experienţa de un an şi două luni în colegiul nostru se pare că i-a
Atletism – Timiş Daniel;
ajutat pe elevii fruntaşi Roşu Constantin din clasa a X-a D şi
Handbal – Nechifor Antonio, Kociş Tamaş;
Roşu Ioan din clasa a X-a A care au obţinut LOCUL VI şi
Karate – Bota Dragoş, Bitină Ionuţ, Cojocaru
respectiv VII. Noi bobocii ne putem mândri cu doi reprezentanţi
Claudiu;
la categoria 11-15 ani, elevii Marin Adrian şi Bandean Ovidiu
Şah – Nica Dan, Stan Adrian;
din clasa a IX-a B care au obţinut LOCURILE IV şi VI.
Tenis de masă – Pârvulescu Cătălin;
Dintre cei 760 de participanţi, elevii Colegiului Militar
Volei – Băcănaru Silviu, Coropeţchi Iulian, Pop
Liceal „Mihai Viteazul” s-au distins obţinând şapte premii, fapt
Ionuţ, Bozdoghină Ioana, Comşa Paula, Fara
care dovedeşte încă o dată, pregătirea temeinică din colegiul
Diana
nostru.

Sportul în prim plan …

El. Daniel Timiş

El. Gabriel Buricea

Clubul de turism “Beretele albastre”...
În Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” s-a înfiinţat Clubul de Turism
şi Ecologie „Beretele Albastre” care are 69 de membrii, elevi ai colegiului,
coordonat de către psiholog Darius Duriga, prof. Fărcaş Paraschiva şi prof. Macarie
Valer.
Clubul îşi propune ca prin activităţile pe care le desfăşoară să promoveze
valorile militare şi ale colegiului militar albaiulian.
În data de 27 noiembrie 2010 s-a desfăşurat drumeţia pe traseul: Alba Iulia
– Dealul Mamut (cota 748) – Pietrele Ampoiţei – Ampoiţa – Cheile Ampoiţei –
Peştera Liliecilor, un traseu de aproximativ 35 de km. Pe drumul spre Mamut a
plouat, iar în vârf elevii au avut parte de ninsoare şi vânt puternic. Apoi, la Pietrele Ampoiţei au avut parte de vreme însorită.
Însoţiţi şi de profesorul de geografie, elevii au avut parte de ora de geografie în aer liber, aflând foarte multe date despre modul
de formare al reliefului din zona Ampoiţei.
Lecţiile învăţate în această drumeţie au fost multe. De la modul de deplasare într-o zonă cu grohotiş, semnificaţia unei
curbe de mine, orientarea în pădure şi pe teren accidentat doar cu ajutorul unei busole şi a unei hărţi, la acomodarea cu vremea
capricioasă. S-au bucurat de natură şi frumuseţile ei, de ospitalitatea oamenilor locului şi de mâncarea specifică fiecărei zone.
Participanţii au mărturisit că a fost o zi minunată, că şi-au descoperit adevăraţi camarazi, că drumeţiile şi natura sunt
adevărate comori şi surse inepuizabile de frumuseţe, sănătate şi nenumărate bucurii. Parcă simţi viaţa altfel când ţi-ai oxigenat
creierul şi ai făcut mişcare. Oare de ce am uitat să ne bucurăm de aceste minuni ale lumii? De ce încercăm să le înlocuim cu
altceva mai puţin frumos, mai puţin sănătos? Avem nevoie de atât de puţin să fim fericiţi
dar cred că, de cele mai multe
ori, căutăm în alte direcţii. Poate ne lipseşte busola, harta?

El. Ionuţ Biţină

In memoriam...

Recviem...

domnilor comandori Sorin Avram şi Laurenţiu Chiriţă
al căror văzduh a fost mult prea larg ...

Adrian
Păunescu...

Cei doi fii ai lui Icar
Stau în camera-mi pustie
Şi mă-ntreb ce e cu voi,
De ce-aţi apus păsări lunare?
Unde-i fantoma argintie?

A vorbi despre poetul Adrian Păunescu este aproape un sacrilegiu. Cuvintele vin greu, gîndurile
năvală, amintirile par realitate de îndată ce încerci să scrii despre el. Deunăzi ne-a părăsit unul dintre cei
mai mari poeți ai neamului, un om care a ars ca o torță pentru crezul național și pentru conaționalii săi. Cel
mai important omagiu pe care i-l putem aduce îl reprezintă ieșirea noastră din amorțire, redescoperirea
valorilor culturii și responsabilităților noastre naționale. Puterea de a dăinui a unui popor prin istorii –
după cum subliniază istoricul literar Ion Pachia Tatomirescu – nu o constituie „banii”, ci constă în cultivarea
„sfintei grădini” a limbii sale, a valorilor poeziei sale și ale tuturor artelor sale, în capodoperele /
monumentele sale culturale, pe care le lasă moștenire urmașilor și, astfel, întregii umanități. Un om nu a
murit decât atunci când toți ceilalți îl uită.
Despre Adrian Păunescu se poate spune că, pe lîngă faptul că a fost un bun român, a fost un
poet de geniu, un îndrumător şi iniţiator, o "Flacără vie" a evenimentelor culturale, un mare om politic, un
orator iscusit, un om potrivit la locul potrivit, si că el este o conştiinţă românească unică, un talent
excepţional, o valoare pe care cei care au contestat-o nu au cunoscut-o niciodată.
Adrian Păunescu este cunoscut mai ales ca poet şi ca organizator al Cenaclului Flacăra, el fiind
şi unul dintre cei mai prolifici autori români contemporani. În cadrul cenaclului, Păunescu a încurajat
cultura de masă îndrăgită de publicul tânăr, în ciuda numeroaselor sancționări aduse acesteia de către
puterea comunistă; el a inventat sintagmele „generația în blugi” și „muzică tânără” pentru a-și desemna
tinerii spectatori amatori ai unui stil vestimentar nonconformist, respectiv sonoritățile iubite de aceștia, ale
genurilor folk și rock. Adrian Păunescu a fost o personalitate complexă, controversată, cu un mare impact
asupra publicului prin poezia sa grandilocventă şi cantabilă, a fost o figură de mare popularitate a ultimelor
decenii, iar prin dispariţia lui literatura română pierde un poet notabil şi un talentat gazetar.
În schimb, e cu deosebire semnificativ să subliniem că, puțini intelectuali, scriitori si artiști în
genere, s-au deplasat pentru a însoți pe ultimul drum un poet devenit, în cei douazeci de ani de
postcomunism, un soi de trâmbiță a națiunii române, tradată de elite, un nostalgic al epocii de aur.
Poetul basarabean ne-a lăsat moștenire munca sa de-o viată, poemele care ne cer să reflectăm
asupra vieții în care trăim. Începând cu Istoria unei secunde (1972) și continuând cu volumele: Repetabila
povară (1974), Pământul deocamdată(1976), Manifest pentru sănătatea pământului (1980), Iubi ți-vă pe
tunuri (1981), Rezervația de zimbri (1982), Totuș i, iubirea (1983), Manifest pentru mileniul trei (1984), Sunt
un om liber (1989), Poezii cenzurate (1990), Trilogia căruntă (1994) etc, Adrian Păunescu pune în lumina
istoriei literaturii noastre cel mai puternic filon de poezie socială, de poezie politică „la zi”, unde
mesianismul cunoaște cea mai incandescentă încărcătură lirică înregistrată vreodată de la Octavian Goga și
până în prezent.
În poezia păunesciană dăinuie o realitate incredibilă – aşa cum spune și cântecul :
Enigmatici si cuminţi/Terminîndu-şi rostul lor/Lîngă noi se sting şi mor/Dragii noştri, dragi părinţi./
Cheamă-i Doamne, înapoi/Că şi-aşa au dus-o prost/Şi fă-i tineri cum au fost /Fă-i mai tineri decît noi./
Pentru cei ce ne-au făcut /Dă un ordin, dă ceva/Să-i mai poţi întîrzia/Să o ia de la-nceput./
Au plătit cu viaţa lor /Ale fiilor erori/Doamne, fă-i nemuritori /Pe părinţii care mor./
Ia priviţi-i cum se duc/Ia priviţi-i cum se sting/Lumînări în cuib de cuc /Parcă tac şi parcă ning./
Plini de boli şi suferinţi /Ne întoarcem în pămînt/Cît mai sîntem, cît mai sînt,/Mîngîiaţi-i pe părinţi./
E pămîntul tot mai greu/Despărţirea-i tot mai grea/Sărut mîna, tatăl meu!/Sărut mîna, mama mea!/
Dar de ce priviţi aşa /Fata mea şi fiul meu/Eu sînt cel ce va urma/Dragii mei mă duc şi eu./
Sărut mîna, tatăl meu!/Sărut mîna, mama mea!/Rămas bun, băiatul meu!/Rămas bun, fetiţa mea!/
Tatăl meu, băiatul meu,/Mama mea, fetiţa mea!
( Rugă pentru părinți)
Şi a plecat ! Direct în eternitate ! El, domnitorul cuvintelor şi promotorul de valori, patriotulemblemă al acestui popor, iniţiatorul celei mai ample mişcări culturale din istoria României, poetul care a
smuls lacrimi, prin versuri, încă din timpul vieţii…
Rămas bun, Măria - ta!

El. Georgiana Brânzea

Unde-i luciul de metal
Ce străbate printre stele?
Unde-i săgeata de opal,
Mirosind a tinichele?
Gânduri sumbre mă frământă,
Şi cum de-mi răsare-un gând
C-aţi căzut din cerul negru
Printre stele, pe pământ?
Însă viaţa voastră-i colo
Peste ceruri şi văzduh,
Nu prăbuşiţi în praful umed,
Ce-i al morţii aşternut!
Dar aud un cântec sumbru
Cu o lacrimă pe-arcuş:
Aţi căzut prin imn funebru
Sunteţi pulbere şi lut.

Cântecul răsună crâncen
Ca vioara cu o coardă...
Nici metafore morbide
Nu mai curg din pana neagră.
Căci o clipă de sclipire
Ce clipeşte din ochi limpezi
Este moarte-adevărată,
Nu ca scenele din filme.
Nu-i eroism, nici sacrificiu.
Nu sunt nici lauri ce te-mbracă
Şi nici sabie să spună
Ce luptător ai fost odată.
E clipa care nu-i nici clipă,
Dar e momentul grav, cel veşnic
Acela-n care ţii cu dinţii
Să nu te-afunzi în întuneric.
Eu închid ochii-ntr-un spasm
Şi lumina voastră moare.
Voi cădeţi cuprinşi de fiare
Într-o clipă - a unui ceas.
Stau în camera-mi pustie
Şi mă-ntreb ce e cu voi…
Ah! Voi zaceţi pe vecie
Printre lauri, dragi eroi!
El. cap. Andrei Mitrică XI C

JURNALUL NOII GENERAŢII ...
Balul bobocilor
În data de 19 noiembrie 2010, Sala de Festivităţi a
Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul” a găzduit un eveniment
mult aşteptat: Balul Bobocilor. Atmosfera extraordinară a fost
posibilă cu ajutorul colegilor din clasele a XI-a, organizatorii
balului, care au prezentat numeroase momente artistice menite să înlăture emoţiile
participanţilor şi să binedispună auditoriul: dansuri moderne, prezentare de modă,
momente satirice, pantomimă şi oratorie.
Prestanţa inedită a bobocilor a fost peste aşteptări, oferindu-ne un tablou
adolescentin creat din figuri vesele, energice, cu personalitate puternică. Seara plină de
suspans şi emoţie a culminat cu acordarea premiilor mult aşteptate. S-au evidenţiat elevii
din clasa a IX-a A care au primit numeroase premii. Aşadar, elevul Burzo Tudor a obţinut
râvnitul titlu de „mister”, eleva Brânzea Georgiana a fost aleasă pentru titlul de „Miss
Avon”, iar Bozdoghină Ioana şi Pârvulescu Cătălin au obţinut locul III. Reuşita elevilor a
fost sărbătorită de întreg colectivul clasei, la care s-a alăturat şi diriginta noastră, doamna
profesor Iacob Adela.
Câştigătorii titlurilor de miss şi mister au avut amabilitatea de a ne împărtăşi
câteva gânduri din experienţa lor.
Burzo Tudor – IX A: Balul Bobocilor reprezintă pentru mine o experienţă inedită prin
care poţi să îţi începi anii de liceu, dar care m-a ajutat şi să socializez cu prietenii şi colegii
mei. Acest eveniment va rămâne întotdeauna în inima mea.
Bozdoghină Ioana – IX A: Pentru mine Balul Bobocilor a reprezentat o experienţă unică,
de neuitat. A fost plăcut, distractiv, permiţându-ne să ne desfăşurăm creativitatea şi
talentul în faţa unui public numeros şi a unui juriu onorabil. Dincolo de tensiunea probelor
ne-a ajutat să ne cunoaştem, să aflăm mai multe unii de la alţii.
Brânzea Georgiana – IX A: Faptul că am participat la Balul Bobocilor şi am câştigat titlul
de Miss Avon a fost o experienţă plăcută, deoarece a fost încă o ocazie prin care am avut
parte de distracţie împreună cu ceilalţi participanţi. Am avut ocazia să ne dezvăluim
talentele şi simţul artistic, să încântăm spectatorii şi să ne cunoaştem pe noi înşine.

Paşii siguri ai creativităţii...
OPTIMISM
Am decupat razele din hârtie creponată
Acum am păr bălai şi umblu cu capul gol
M-am recompus în vesela-mi sonată
Şi calc râzând pe fa şi mi şi sol.

MI-E DOR
Mi-e dor de cadenţa cea sfântă
De îngerii calzi şi zorii de vară
Visează cu mine, iluzie, şi cântă
Şi intră în mine şi ia-mă afară.

În buzunar mi-am pus rozete parfumate
De-un cântec sufletul mi-e plin
Ţâşnesc în optimism şi poate,
Voi mirosi curând a crin.

De zborul hipnotic mi-e dor, odisee
De norii de ev nemişcat, incolor
De râsul ascuns, de joc şi de zmee,
Ce-mi zboară şi-acum şi mă cheamă de dor.

Am furat cerul şi mi l-am pus la pălărie
Port glas de-azur astăzi în plete
Voi fi în ton cu florile de vie
Căci buzele de nori mi-s bete.

Mi-e dor şi de farmec, de mersul pe vise
Cu zâmbet s-adorm, cu ochii-n poveşti
Dar unde mi-s castele aripi promise ?
Dar ce îmi sunt toate când tu nu mai eşti ?

Pârvulescu Cătălin – IX A: Impresiile mele referitoare la bal sunt de nedescris, căci nici
acum nu realizez cum am putut scăpa de toate acele emoţii. Pot spune totuşi că sunt
mulţumit de ceea ce am realizat şi nu regret nici o clipă că am concurat.

Am fragede aripi într-o mână
Miros mănunchiuri de culori.
Oceanul mi s-a concentrat într-o fărâmă,
Iar eu am pus-o-n vază, lângă flori.
Mă scald-o fericire fără nume
Ştiu pe de rost un vers dintr-un pastel
Şi o să fug cu el să-l strig în lume
Ca să îmi fac din soare un castel.

El. Diana Bâlc

Ar mai fi foarte multe de spus despre bal, dar din păcate spaţiul e mult prea mic,
însă ceea ce ştim sigur este că aceste clipe minunate nu le vom uita niciodată...

El. Paula Comşa

Folk fără vârstă
Radio România Actualităţi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi
Palatul Copiilor din Alba Iulia au organizat spectacolul – concurs pentru elevi
„Folk fără vârstă”, integrat Festivalului Naţional „Ambasadorii Unirii” dedicat
aniversării celor 92 de ani de la Marea Unire. Astfel luni 29 noiembrie 2010 la
Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” s-a desfăşurat spectacolul – concurs
dedicat elevilor creatori şi interpreţi de muzică folk. La acest concurs au participat
şi elevii Colegiului Militar Liceal „Mihai
Viteazul” care au reuşit să câştige admiraţia şi
aprecierea juriului, dar şi premiile oferite de
către S.C. HORA REGHIN.
Fericiţii câştigători din colegiul militar albaiulian sunt: Buricea Daniel – XI D
– Premiul I şi Premiul II la secţiunea duet, unde a cântat alături de fratele său Buricea
Gabriel din clasa a IX-a A.
Daniel a primit şi o chitară din partea sponsorului mai sus amintit.

El. Valentin Voinea

E vremea colindelor, vremea bucuriei,
când minunea naşterii Mântuitorului
cuprinde sufletele şi le înnobilează .
Fie ca farmecul sărbătorilor de iarnă,
cu zvon de cântece şi clopoţei, să vă
aducă bucurie, sănătate
şi spor în toate!

Echipa managerială a Colegiului
Militar Liceal „Mihai Viteazul”
vă urează
„Sărbători fericite”,
alături de un sincer şi călduros
“La mulţi ani !“

