COLEGIUL MILITAR LICEAL “MIHAI VITEAZUL”

Despre noi ... clasa a X-a D
Motto: Învăţaţi să lăsaţi pe chipul vostru să înflorească un zâmbet, este darul pe
care-l oferiţi aproapelui, este darul pe care-l oferiţi întregului Univers!”
(Octavian Paler)
Anul trecut pe mult prea albastrul cer se întrezăreau 25 de stele, cu arderea unui nou început. Una a
căzut, dar celelalte a mers mai departe, chiar dacă unii meteoriţi numiţi „consilii” se izbeau puternic de noi
împrăştiind pietrele pe calea pe care încercam să ne-o croim ....anevoioasă parte.., dar am găsit forţa şi
maturitatea necesară să lăsăm în urmă acea parte din destinul făurit pe albastrul drum. Am mers destul şi iată-ne
şi în anul 2. Sub îndrumarea aceleaşi diriginte, doamna Lucia Lupu, ne-am îmbarcat cu forţe proaspete, fiindcă
sunt cele mai importante în destinul nostru de luptători cu valurile de culoare ale viţii. Scopul nostru e să
transformăm orice val într-un curcubeu, deoarece avem de unde să le pictăm: din culorile sufletului nostru
inocent, mai adăugăm puţină sclipire din zâmbetele de mulţumire şi gata...a ieşit o operă de artă. Asta suntem noi,
cele 24 de pete de culoare ale companiei a III-a.
În ce credem noi?

Bălună Alin: „Munceşte pentru ceea ce îţi doreşti”;
Becheanu Despina: „O persoană trebuie să fie o
mână de fier într-o mănuşă neagră de
catifea.”;
Bota Florin: „Nu crede fără să lupţi, iar dacă ai
făcut-o nu o mai repeta.”
Briciu Darius: „Dedică-ţi sufletul pentru munca pe
care o faci şi vei deveni cel mai bun.”;
Ciobanu Corina: „Ambiţia este cheia succesului”;
Ciurea Ciprian: „Life is a bad joke! Do not take it
seriosly!”
Cojanu Ovidiu: „Cultivă-i omului calităţile ca să-şi
inunde defectele”
Dobre Marius: „Calea spre reuşită este munca”;
Feisan Andrei: „Ochii care nu se văd se uită”
Fundeanu Flavius: „Să nu faci un singur lucru în
viaţă, să faci cât mai multe pentru a fi bun la
toate.”
Ioniţă Tudor: „Fă-ţi de cap, până la cap, doar cu
cap!”
Lăzărean Vasile: „Fiecare zi este o pagină din cartea
vieţii, fă-o cât mai interesantă.”

Mateescu Alin: „Indiferent de ce îţi rezervă viitorul, viaţa
merge înainte”
Mateiaşi Ionuţ: „Trăieşte la maxim fiecare clipă a vieţii.”
Mirică Eduard: „Luptă în aşa fel încât să învingi mereu.”
Mucea Dănuţ: „Priveşte întotdeauna partea plină a
paharului.”
Olcar Deniz: „Zâmbeşte, mâine poate fi mai rău!”;
Pasăre Marius: „Viaţa e arta de a desena fără radieră.”
Pavel Ionuţ: „Glumeşte în iubire, dar nu iubi în glumă.”
Roşu Daniel: „Viaţa e scurtă şi trebuie trăită”
Stroe Iulian: „O minte inteligentă trebuie regăsită
într-un
trup puternic şi ambiţios.”
Şerban Roxana: „Nu uita că niciodată nu eşti singur.”
Ţăpuş Cristian: „Cel mai înalt pisc al gândirii este
cunoaşterea.”
Vâlceanu Liviu: „De obicei, în spatele celor mai cunoscute
obiecte, se ascund cele mai mari secrete.”

FONDAT 1998
Anul XII
Nr. 89
Octombrie 2010

Curier
Periodic de informaţie (in)dependentă de tot ce se întâmplă în şcoală

La ordinea lunii: număr editat de clasa a X-a D
1 Noiembrie, ziua colegiului...

COORDONATOR: Referent Relaţii Publice DANIELA FILIMON
COLABORATORI: Prof. diriginte LUCIA LUPU, prof. TEODORA DĂNCILĂ
Tehnoredactare: ajutor-analist programator ITU AURORA
MEMBRI: colectivul clasei a X-a D

COLECTIVUL DE REDACŢIE:

MACHETARE : ANALIST-PROGRAMATOR

Carmen Cîmpean

“Cel care n-a
luptat
niciodată, n-a
trăit
niciodată.”
BERNARD SHAW
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Colonel Marcel Domşa – comandantul colegiului

•

Mesajul meu este acela de a vă pregăti mereu, de a năzui spre cele mai înalte
aspiraţii, de a avea încredere în cei ce vă învaţă, de a spera într-o lume mai bună, mai
dreaptă, de a vă gândi la cei ce v-au călăuzit în viaţă.
Sfatul meu se îndreaptă spre toţi cei ce poartă frumoasa uniformă a elevului de
colegiu militar: să înveţe, să fie demni, oneşti, încrezători, responsabili, mândri şi nu în
ultimul rând, în toate situaţiile, să facă dovada unor tineri educaţi.

„Mereu mai bine, alături de cei apropiaţi!”
Domnule comandant, pe ce coordonate va evolua Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul” în următorii ani?
Îmi doresc să mă situez, cel puţin, la nivelul predecesorilor mei: general-maior
Cristache Ştefănescu, general de brigadă (r) Viorel Căliman, colonel (r) Voicu Cioara,
oameni de mare valoare morală şi profesională. Îmi doresc, de asemenea, ca tot mai des
să se vorbească elogios la adresa colegiului. Consider o datorie de onoare, aceea de a
conduce prestigioasa instituţie de învăţământ militar preuniversitar şi sunt convins că, în
următorii ani, vom realiza mari şi răsunătoare performanţe pe toate planurile, atât cele
şcolare, cât şi cele extracurriculare. Realizez că acest lucru este posibil în urma unor
analize atente făcute la nivelul instituţiei:corpul profesoral, cadre militare şi civile şi
elevi ai instituţiei.

Agenda colegiului
(pag. 4-6)

Sunteţi primul comandant care a absolvit acest colegiu. Care este
mesajul dumneavoastră către elevi? Ce sfat oferiţi nouă, tinerilor care
am ales să îmbracăm uniforma de elev al colegiului militar albaiulian?

Care este deviza dumneavoastră?
Salutăm cu deosebit respect prezenţa dumneavoastră, absolvenţii veterani, la manifestările dedicate aniversării celor 91 de
ani de la înfiinţarea Liceului Militar “Mihai Viteazul”.
Vă mulţumim că sunteţi un exemplu pentru generaţiile actuale de elevi.
Colegiul Militar Liceal “Mihai Viteazul” a fost, este şi va fi casa dumneavoastră.

Meditează

„Un popor se autodefineşte după felul în care-şi respectă eroii!!”
„Veste cea mare a victoriei voievodului român (de la Şelimbăr) se răspândi ca fulgerul,
producând în sufletele transilvănenilor o emoţie atât de puternică încât pentru unii se transformă în
extaz. Mulţii plecară spre Alba Iulia, unde se sărbătorea intrarea triumfală... Nu fu o întâmplare că
din toţi marii voievozi şi nobili ai Europei ultimelor secole, figura voievodului Mihai fu cea mai
cunoscută şi mai popularizată în apusul şi centrul continentului. Mulţi ar putea justifica faptul prin
frumuseţea sa. Sub acest aspect prezentarea ar fi unilaterală. Descendenţa domnească îi dăduse
nobleţea ce se suprapuse fizicului şi rafinamentul de spirit bine cunoscute ale tatălui său,
domnitorul Pătraşcu cel Bun. De la mamă moştenise o sănătate perfectă, un exagerat curaj şi o
fantastică tenacitate. La această glorioasă moştenire se adăugă şi o educaţie pe care puţini oameni
ai lumii o puteau căpăta. Mihai fusese educat în spiritul culturii apusene a secolului XVI, preluând
rafinamentele nobiliare spaniole, veneţiene şi logica de cristal a culturii germane. Peste toate
acestea el prelua elementele de bun gust şi rafinament ale strălucitului Bizanţ.”
(Dan Lucinescu, Voievodul)
Luni, 1 noiembrie 2010 se împlinesc 91 de ani de la înfiinţarea Colegiului Militar Liceal
„Mihai Viteazul” din Alba Iulia. La această sărbătoare vor participa oficialităţi locale, cadrele
didactice şi militare ale colegiului, veterani şi
absolvenţi ai liceului.
El.frt. DĂNUŢ MUCEA
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*** flash ***
Conform tradiţiei, în fiecare an în
luna octombrie se desfăşoară o serie de
activităţi premergătoare Zilei Colegiului
Militar Liceal „Mihai Viteazul”:

•
•

•

•

Competiţia
sportivă
internă
„Cupa Mihai Viteazul” la atletism,
tenis de masă, baschet, volei şi
handbal;
Concursul de interpretare a
cântecului ostăşesc cu executarea
unor mişcări specifice instrucţiei de
front intitulat „Instrucţie cu cântec” se
va finaliza în data de 27.10.2010
începând cu ora 14:00;
Concursul
de
grafică
şi
caricatură „Coala şi peniţa”, al cărui
vernisaj adună, în fiecare an un număr
mare de admiratori, iar evaluarea
lucrărilor va avea loc în data de
27 octombrie, după ora 15:00.
Sesiunea
de
comunicări
psiho-pedagogice şi metodice a
cadrelor didactice şi militare, în data
de 27 octombrie, după ora 16:00.

La ceas aniversar...
Paşi prin istorie

La 1 noiembrie 2010 Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” aniversează
91 de ani de la înfiinţare, devenind continuatorul de drept al tradiţiei Liceului Militar
„Mihai Viteazul” Târgu-Mureş (1919-1940) şi al Liceului Militar „Mihai Viteazul”
Timişoara (1940-1947), prilej de mândrie pentru toţi cei ce au absolvit ori şi-au
desfăşurat activitatea în această prestigioasă instituţie de învăţământ militar
preuniversitar.
În cadrul instituţiei, conform tradiţiei, se vor desfăşura o serie de activităţi
premergătoare, astfel:
- Cupa „Mihai Viteazul” la volei, handbal, baschet, atletism, tenis de masă;
- sesiunea de comunicări şi referate ştiinţifice ale elevilor (trei secţiuni);
- sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi militare;
- concursul tematic „Instrucţie cu cântec”;
- concursul de lucrări grafice şi caricatură „Coala şi peniţa”;
- întâlnirea elevilor de clasa a XII-a cu absolvenţii promoţiei 2010, care
sunt studenţii academiilor de forţe ale armatei;
- întâlnirea dintre generaţii - absolvenţii veterani din perioada Târgu Mureş
şi Timişoara prezenţi în fiecare an la aniversare;
- spectacol aniversar prezentat de către elevii colegiului.
Activităţile vor culmina cu ceremonialul aniversar din 30 octombrie
începând cu ora 10:00 şi Ziua Porţilor Deschise de la ora 12:00.

Vivat Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” !
Elev fruntaş Mucea Dănuţ
Elev Fundeanu Flavius

Gânduri la ceas aniversar...
Colonel Gheorghe Urian, locţiitorul comandantului
1. Domnule colonel, aveţi multă experienţă în Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”. Ce v-aţi
propus să realizaţi în calitate de locţiitor al comandantului colegiului?
Vreau să continui activitatea pe care a desfăşurat-o domnul colonel Domşa Marcel şi să mă
achit de sarcini în condiţii foarte bune, cel puţin la acelaşi nivel la care am îndeplinit funcţia de şef al
logisticii.
Doresc să implementez atât în rândul personalului subordonat, cât şi al elevilor colegiului, respectarea
cu stricteţe a prevederilor regulamentelor militare. De asemenea, doresc o stare de normalitate, de ordine şi disciplină pentru
desfăşurarea activităţilor specifice colegiului militar. Dacă prevederile regulamentelor sunt respectate, nu va fi cazul
aplicării sancţiunilor pentru încălcarea şi/sau nerespectarea acestora.
O altă activitate importantă ar fi coordonarea subunităţilor de elevi pentru implementarea unui ritm de pregătire
şcolară susţinut în vederea obţinerii rezultatelor foarte bune la învăţătură.
2. Ce schimbări majore au avut loc în perioada de timp de când sunteţi în această instituţie?
Din 1983 de când sunt în această instituţie şi până în prezent au survenit foarte multe modificări şi transformări
mai ales din punct de logistic, cum ar fi domeniul echipării: au apărut uniforme noi pornind de la coifură în loc de bonetă şi
şapca este bască; în loc de veston alb este bluzonul alb. S-a îmbunătăţit substanţial norma de dotare cu materiale de igienă şi
spălat pentru elevi. Apoi, în domeniul hrănirii s-a externalizat acest serviciu, îmbunătăţindu-se calitativ şi cantitativ
produsele normei de hrană, precum şi calitatea serviciilor de hrănire începând din anul 2000. Din punctul de vedere al
cazării, au fost modernizate grupurile sanitare, apa caldă se asigură de trei ori pe zi faţă de o dată pe săptămână. Programul
de încălzire a spaţiilor s-a îmbunătăţit; s-a montat parchet în dormitoare, s-au executat lucrări de înlocuire a geamurilor cu
rame din metal cu termopan la pavilioanele A,B,C, s-a achiziţionat mobilier nou în sălile de clasă, laboratoare, birouri,
cabinete, parţial şi în dormitoare; s-au dotat laboratoarele cu calculatoare, mijloace moderne audio-video, Internet şi
televiziune prin cablu.
Ceea ce nu s-a realizat: dotarea parcului auto cu tehnică nouă sau cel puţin de o calitate mai bună decât cea
existentă, iar la sala de sport, în afara înlocuirilor suprafeţelor de joc, nu s-a mai făcut nimic.
3. Ce îi sfătuiţi pe cei care sunt elevi ai acestui colegiu?
Pentru elevii colegiului aş avea mai multe îndemnuri, dar cel mai important este ca ei să dea dovadă de seriozitate
maximă în tot ceea ce fac, să fie ordonaţi, disciplinaţi, să respecte prevederile regulamentelor în vigoare, să înveţe foarte
bine pentru a ajunge acolo unde şi-au propus înainte de a veni la colegiul militar, adică să urmeze cariera militară
continuând cu academiile şi şcolile de maiştri şi subofiţeri din categoriile de forţe ale Armatei României.
Vivat Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul!

REMEMBER...
ZIUA ARMATEI
Moment
simbolic în istoria
poporului
român,
înscris în calendarul
sărbătorilor noastre de
suflet, ziua de 25
Octombrie este Ziua
Armatei Române, o zi de glorie şi de cinstire pentru
eroismul şi jertfele prin care, de-a lungul vremii oştirea
noastră şi-a îngemănat faptele de arme cu soarta
neamului românesc, îndeplinindu-şi misiunea nobilă de a
apăra unitatea naţională şi integritatea teritorială a
statului român.
La 25 octombrie 1944, glorioasa armată română
elibera ultima localitate românească de sub ocupaţie
străină: oraşul Carei. Prin lupte grele şi sângeroase şi
fapte de eroism, armata română a reîntregit Transilvania
străbună, leagănul naţiunii şi civilizaţiei româneşti, din al
cărui trup fusese răpită partea de nord-vest prin odiosul
dictat de la Viena. Acţiunile militare purtate de armata
română în bătălia pentru Ardeal alcătuiesc un drum
glorios, soldat pe pământul transilvani cu numeroase
jertfe. Mii de militari din cadrul Armatei a IV-a,
comandată de bravul general Dăscălescu şi trupele
Armatei I ale neînfricatului general Atanasiu au căzut
vitejeşte în luptele sângeroase de la Sfântu Gheorghe,
Târgu Mureş, Oarba de Mureş, Păuliş, Turda, Cluj
Napoca, Oradea, Satu Mare, Carei, în total peste 50000
de oameni, morţi şi răniţi. Odată cu încheierea acţiunii de
eliberare a teritoriului patriei, după 25 octombrie 1944
armata română a participat, alături de armata sovietică în
lupta pentru eliberarea Ungariei. Ea a desfăşurat acţiuni
militare pe Tisa mijlocie, pentru eliberarea oraşelor
Debreţin şi Nyiregyhaza şi a participat la marea
operaţiune pentru eliberarea Budapestei, unde şi-a adus o
contribuţie importantă la ruperea centurilor fortificate ale
oraşului şi la nimicirea marilor centre de rezistenţă. A
avut de asemenea, un mare rol în eliberarea oraşului
Miskolc şi în cucerirea munţilor Hegyalya, Bukk, Tatra.
Pe frontul din Ungaria brava armată română a angajat
peste 210000 militari, eliberând 14 oraşe mari şi 1224
comune. În cursul acestor lupte, din rândul ostaşilor
noştri au căzut la datorie 42000 de oameni (morţi, răniţi,
dispăruţi şi prizonieri).
La această măreaţă sărbătoare, cu ocazia Zilei
armatei române, se cuvine ca tuturor eroilor neamului şi
veteranilor de război, care au înfruntat gloanţele şi
vitregia războiului, celor care şi-au dat viaţa pentru
libertatea, unitatea şi integritatea României, să le aducem
un călduros şi pios omagiu şi să le transmitem de peste
timp gânduri de recunoştinţă veşnică din partea
generaţiilor de azi, a noastră, a tuturor.
El.frt. ALIN BĂLUNA
El.frt. MARIUS DOBRE

HOLOCAUST
În data de 14 octombrie 2010, între orele 18:00
şi 19:00, în laboratorul de istorie a avut loc activitatea
de comemorare a Holocaustului. La dezbatere au
participat elevii cercului de istorie. Iată câteva din
lucrurile pe care ni le-au împărtăşit:
Holocaustul reprezintă activitatea guvernului
nazist de exterminare a evreilor şi a altor naţionalităţi
în lagărele de concentrare înfiinţate pe teritoriile
ocupate. Pe lângă evrei, foarte mulţi oameni care
plecau în „Canada” sprijiniţi de guvernul german
ajungeau, de fapt, la Auschitz. Aici erau separaţi de
familiile lor şi împărţiţi în funcţie de starea lor fizică.
Cei în putere erau puşi la munci grele, neplătite şi cu
foarte puţină hrană, iar cei invalizi sau neputincioşi
erau împuşcaţi şi garaţi. Cadavrele erau apoi aruncate
în gropi comune sau arse în crematoriile care „fumegau
continuu”.
Puţini sunt cei care au reuşit să depăşească
toate greutăţile prizonieratului, să uite cine au fost şi să
accepte situaţia, supravieţuind. Ceilalţi răpuşi de
deznădejdea că nu vor mai fi niciodată liberi, au murit
făcând Auschwitz-ul unul din cele mai macabre locuri
din Europa.

El. CIPRIAN CIUREA
El. OVIDIU COJAN
COJANU

AGENDA COLEGIULUI...

AGENDA COLEGIULUI...
Cooperare şcolară europeană

Proiect Eco – „Schimbarea începe cu tine”
În acest an şcolar, în colegiul nostru se va derula un nou
proiect eco – „Schimbarea începe cu tine”. Iniţiatoarea acestui
proiect este doamna profesor Adela Tudor, coordonatorii
acţiunii: doamna profesor Carmen Roman şi consiliul
elevilor.
Proiectul are ca obiective favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul ecologiei
prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, antrenarea elevilor în
îndeplinirea acestora; conştientizarea elevilor privind importanţa educaţiei ecologice; formarea unui comportament etic,
civic, şi a unor deprinderi de conservare a naturii; înţelegerea importanţei sortării selective a deşeurilor în conformitate cu
normele europene.
Activitatea se va desfăşura, în prima fază, prin declarea mai întâi „zona eco” din colegiu, informarea făcându-se
prin afişe şi pliante ce vizează educaţia ecologică. Se va colecta şi sorta selectiv prin turtirea pet-urilor, desfacerea cutiilor
din carton. Se va înfiinţa „Fondul Eco”, care va fi gestionat de consiliul elevilor pentru alte proiecte cu caracter educativ.
Vă aşteptăm pe toţi să vă implicaţi în acest proiect şi să deveniţi ecologişti!
Elev fruntaş Ţăpuş Cristian
Elev fruntaş Mateescu Alin
Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor
Devenită tradiţie, în fiecare an, cu ocazia Zilei Armatei şi a Zilei Colegiului are loc Sesiunea de comunicări
ştiinţifice ale elevilor. Aceasta se desfăşoară pe trei secţiuni: Limbă şi comunicare, Om şi societate. Arte; Ştiinţe reale.
La sesiune participă elevii colegiului din clasele X-XII. Pentru a se familiariza cu cerinţele sesiunii cei din
clasele a IX-a sunt deocamdată doar spectatori. Îi aşteptăm în anii şcolari viitori cu lucrări din ce în ce mai interesante şi
valoroase!
Mult succes tuturor participanţilor!
Elev fruntaş Stroe Alin
Elev fruntaş Briciu Darius

La întoarcerea echipei noastre din Cehia, în cea de-a patra vizită desfăşurată în cadrul proiectului de cooperare
internaţională, am fost interesaţi să aflăm părerea celor care au ştiut să beneficieze din plin de oportunităţile oferite de acest
program. Iată impresiile unora dintre participanţii la proiect.
1. O părere generală despre a patra întâlnire de proiect Comenius.
Săptămâna petrecută în Cehia a respectat, într-o manieră destul de strictă, tematica şi scopul proiectului Comenius,
de promovare a turismului zonal şi regional. Locurile vizitate m-au încântat, dar, totodată, trebuie să remarc şi celelalte
beneficii pe care le implică acest proiect, precum şi posibilitatea de a comunica într-o limbă străină, de a socializa cu alţi
elevi din alte ţări sau de a te descurca în alte circumstanţe.
Modul de a-şi promova turismul şi felul în care s-au prezentat, m-au făcut să cred că cehii pot face bani din piatră
seacă. (Lucru care ne-ar putea avantaja mai mult decât pe ei, dat fiind faptul că ţara noastră are peisaje unice mult mai
pitoreşti ).
Gradul ridicat al responsabilităţii civice din Cehia ne-a impresionat foarte mult; am avut plăcerea de a vizita o ţară
cu adevărat curată. Aceasta ne obligă la cerinţe şi un comportament mai atent.
Vreau să-i îndemn pe colegi în a se implica în astfel de proiecte care oferă posibilitatea de „a schimba mediul şi a
face diferenţa” şi, totodată compară diferite moduri de viaţă.
El.sg.maj. Vijoli Octavian-Dragoş
2. Cum a fost întâlnirea cu partenerii proiectului din celelalte ţări?
În urma schimbului de experienţă din Cehia, întâlnirea cu ceilalţi participanţi ai proiectului a fost, pentru unii
dintre noi, un prilej de a-i revedea pe cei care i-am cunoscut în vară în Polonia, iar pentru ceilalţi posibilitatea de a lega noi
prietenii cu colegi din celelalte şase ţări. Cu toate că această etapă a proiectului a durat doar o săptămână, am reuşit să ne
apropiem unii de alţii şi să ne formăm o părere despre modul de relaţionare a fiecărui echipaj. Prin urmare, putem să
afirmăm că cele mai multe puncte în comun le-am avut cu echipa Poloniei şi am decis să păstrăm legătura chiar dacă a fost,
pentru noi, ultima participare în cadrul proiectului Comenius.
Părerea de rău pe care am simţit-o în momentul plecării întăreşte şi susţine relaţiile de prietenie pe care am reuşit să
le realizăm. Acest fapt face ca schimbul de experienţă să devină un adevărat succes şi, cu siguranţă, o să ne aducem aminte
cu bucurie de prieteniile pe care le-am legat.
El.plt.Gurzău Maria – XII B
El.sg.maj. Oniga Sebastian – XII B
3. Ce activităţi aţi desfăşurat pe parcursul săptămânii?
În prima zi (după prezentare) s-a desfăşurat lecţia de limbă cehă, în cadrul căreia am învăţat câteva cuvinte şi
expresii folositoare pentru orientare. După-amiaza am vizitat berăria din Nova Paka, unde am văzut procesul de obţinere a
berii. Marţi am vizitat şcoala şi muzeul din Nova Paka, după care fiecare echipă a trebuit să pregătească o mâncare
tradiţională. Miercuri am mers într-o excursie la Harrachov, unde am văzut trambulina de ski jumping şi peisaje naturale
deosebite. În partea a doua a zilei am cunoscut echipa naţională cehă de autocross, care şi-a arătat măiestria prin câteva
demonstrări. Joi am vizitat capitala Cehiei, Praga, şi, seara am susţinut un spectacol de folclor la o şcoală parteneră. Vineri,
am vizitat o staţiune de spa în Jicin, după care am văzut două castele şi un canion situat în munţii din apropiere. Am luat
prânzul într-o tavernă medievală la castelul Detenice. În ultima zi, am organizat un stand de prezentare în cadrul târgului de
turism al proiectului, servindu-i pe localnici cu produse şi băuturi specifice româneşti.

Ziua europeană a limbilor străine
Ziua europeană a limbilor străine se sărbătoreşte în fiecare an în data de 26 septembrie, fiind o iniţiativă a
Consiliului Europei pentru sensibilizarea publicului privind importanţa învăţării limbilor străine, pentru a promova bogata
diversitate culturală şi lingvistică a Europei, diversitate care trebuie menţinută şi cultivată, precum şi de a încuraja
învăţarea pe tot parcursul vieţii, în şi în afara contextului şcolar, pentru a servi atât nevoilor profesionale, cât şi pentru a
forma schimburi de experienţă pentru comunicarea cu persoane de alte naţionalităţi.
Cu acest prilej în colegiul nostru se organizează în fiecare an un concurs de către catedra de limbi străine.
Echipajele care intră în concurs în acest an şcolar sunt:
clasa a X-a A– Stan Adina, Covrig Bianca, Mariea Ştefănuţ, Cornea Radu;
clasa a X-a B – Olteanu Alexandra, Rebreanu Doru, Petraşcu Sorin, Duicu Flavius;
clasa a X-a C – Săcădat Iulia, Toma Diana, Roman Horea, Pătruţiu Dan;
clasa a X-a D – Şerban Roxana, Fundeanu Flavius, Olcar Deniz, Bălună Alin;
clasa a X-a E – Popa Lavinia, Trifan Bogdam Pleşa Darius, Puşcă Sorin.
În acest an, concursul a constat în întrebări de cultură generală în limba engleză, franceză şi română la care au
obţinut rezultate foarte bune toţi elevii, iar echipajul clasei a X-a D s-a situat pe primul loc, cu un punctaj foarte bun.
Juriul a fost format din eleve din clasa a XI-a C, foste participante la acest concurs.
Felicitări tuturor!
Elev fruntaş Şerban Roxana
Elev fruntaş Ciobanu Corina

El.plt. Vârlan Alexandra – XII C
El.plt.maj. Curta Emil – XII C
4. Cum vedeţi proiectul pe viitor?
Considerăm proiectul Comenius unul de viitor, benefic tinerilor ce oferă posibilitatea de a socializa cu cei de vârsta
noastră, precum şi de a perfecţiona limba engleză. În toate cele patru întâlniri desfăşurate până acum, nu am putut decât să
ne dăm seama că fiecare întâlnire a fost tot mai complexă, iar în viitor avem convingerea că proiectul Comenius va atinge şi
alte obiective decât cele de până acum.
El.sg. Călugăr Sabina – XII D
El.plt. Curta Claudiu – XII D

AGENDA COLEGIULUI...
Excursia claselor a IX-a

Excursia claselor a XI-a
Excursia elevilor de clasa
a XI-a a avut loc în data de
25 septembrie fiind un prilej de
socializare, de cunoaştere reciprocă şi
destindere în afara programului şcolar.
Iată impresiile unuia dintre
colegii
noştri,
elevul
caporal
Petrindean Adrian, la revenirea din
excursie.
„Am plecat încă de dimineaţă
spre Cluj cu două autocare, însoţiţi de
domnul locotenent Butuza şi domnii diriginţi. Drumul a
fost plin de peripeţii, dar cu atât mai interesant şi
atractiv.
Traseul urmat a fost Alba-Iulia – Turda – ClujNapoca. Obiective vizitate: Grădina botanică, centrul
istoric al Clujului, un centru comercial.
A fost un moment binevenit, atmosfera fiind una
de relaxare şi destindere”.
Elev Ioniţă Tudor Dinu

„Bobocii” noştri au beneficiat de o
excursie organizată în scopul de a se
cunoaşte mai bine, de a comunica unii
cu ceilalţi şi de a se destinde.
Obiectivul vizitat a fost Salina din
Turda. Elevii au fost însoţiţi de
profesorii diriginţi ai claselor a IX-a şi
de cadrele militare ale companiei.
Elevii au avut prilejul de a descoperi
lucruri noi, printre care şi crivacul
acţionat de cai cu care se scotea sare.
De asemenea, ei au vizitat şi Camera ecourilor unde sunetul
se repetă de cel puţin 13 ori. Au admirat şi lacul aflat la 128
metri adâncime, în mijlocul lacului aflându- o insulă de sare.
Excursioniştii s-au distrat plimbându-se cu bărcile
pe lac, au jucat baschet, minigolf şi bowling în locurile
special amenajate în salină, au admirat sala de amfiteatru.
La încheierea vizitei, toţi s-au declaraţi fascinaţi de
frumuseţea locului şi de experienţele interesante prin care au
trecut de-a lungul excursiei şi aşteptând cu nerăbdare
următoarea excursie.
Elev fruntaş Mateiaşi Ionuţ Adrian
Elev Mirică Teofil Eduard

Cupa 25 octombrie
Concursul intern „Cupa 25 Octombrie” are ca scop antrenarea elevilor într-o activitatea sportivă competiţională de
masă. Se desfăşoară în fiecare an cu ocazia Zilei Armatei României la şah şi minifotbal.
Şahul organizat de către profesor Sorin Secăreanu a fost constituit într-un sistem eliminatoriu şi s-a desfăşurat în
data de 3 octombrie.
Rezultatele finale au fost următoarele:
Băieţi:
Locul I – Frăţilă Mădălin – X D
Locul II – Chiriac Adrian – X A
Locul III – Pătraşcu Sorin – X B

Fete:
Locul I – Oltean Alexandra – X B
Locul II – Ciobanu Petruţa – X D

Echipe:
Locul I – clasele a X –a;
Locul II – clasele a XI-a;
Locul III – clasele a IX-a.

Fotbalul a fost organizat şi coordonat de către domnul antrenor Florin Grozav. Competiţia a fost de tip turneu după
tabela Bergle pentru patru echipe. La această ramură s-au obţinut rezultatele:
Locul I – clasele a X-a;
Locul II – clasele a XII-a;
El. Roşu Daniel
Locul III – clasele a XI-a;
El. Pavel Ionuţ
„Instrucţie cu cântec”
Este un concurs tematic şi cu tradiţie, ce se înscrie în rândul activităţilor premergătoarea aniversării Zilei Colegiului. Conform
regulamentului de desfăşurare a concursului elementele specifice instrucţiei de front trebuie să combinate şi executate regulamentar, iar
cântecul ostăşesc este unul ales dintr-o listă stabilită: Imnul colegiului, Drum bun, Treceţi batalioane rămâne Carpaţii, Marşul lui Iancu.
Originalitatea fiecărui exerciţiu cuprinde, de regulă, versuri proprii plutonului prin care sunt surprinse adevăruri, întâmplări hazlii,
dorinţe, îndemnuri. Se simte prezenţa spiritului de echipă şi a solidarităţii.
Anul acesta, finala acestui concurs s-a desfăşurat în data de 27.10.2010 şi a participat câte un pluton din fiecare companie.
Juriul a apreciat şi notat, în urma prezentării fiecărui exerciţiu, următoarele aspecte:
- corectitudinea interpretării cântecului ostăşesc;
- corectitudinea mişcărilor de front;
- numărul elementelor de front folosite;
- respectarea ritmului de execuţie;
- originalitatea prestaţiei.
Notarea a fost făcută cu note de la 1 la 10.
Clasamentul final:
Locul I – XII A – 48 puncte;
Locul II – X B – 38, 5 puncte;
Locul III – XI D – 38 puncte;
Locul IV – IX A – 37, 5 puncte.

Paşii siguri ai creativităţii...
Interviu cu eleva Bâlc Diana
Am auzit şi noi de „micuţa scriitoare” Bâlc Diana din clasa a IX-a A, şi
astfel am hotărât să aflăm despre activitatea sa literară conturară în volumul
„Frânturi de oglindă”.
La ce vârstă ai scris prima poezie?
Prima poezia am scris-o la vârsta de 12 ani, pot spune că nu era chiar o poezie, ci
mai degrabă nişte versuri simple, scrise din suflet.
Care a fost titlul primei poezii?
„Crăiasa Zăpezii”, publicată în ziarul „Pagini aiudene”.
Ce gen de operă ai scris până acum?
Am scris opera ce vorbeşte despre mine. Nu atât forma şi structura mă interesează,
ci cât reuşesc să transmit în cuvinte.
Ce teme au urmărit în opera ta?
Motivul umbrei m-a captivat mereu. Necunoscutul mă fascinează.
Ce te motivează să scrii?
Nu e neaparat vorba de motivaţie, ci de necesitate. E un alt mod de a exista.
Ca sunt momentele foarte inspirate?
Nu am avut niciodată un moment specific. Nu scriu la comandă, inspiraţia e ca un vulcan, odată ce erupe, nu se mai
opreşte.
De ce ai ales titlul „Frânturi de oglindă” cărţii tale?
Pentru că oglinda reprezintă personalitatea mea.
Cine te-a susţinut în lansarea cărţii?
Pot spune că toţi cei din jurul meu, unii m-au ajutat pe plan sentimental, iar alţii financiar.
Cum se împacă sobrietate din armată cu sensibilitatea necesară unui scriitor?
Sunt două laturi ale mele ce mă completează ca om.
Ce planuri ai pentru viitor?
Vreau să scriu cât mai mult şi să mă depăşesc permanent.
Au consemnat elevii fruntaşi Becheanu Despina şi Feisan Andrei
Chiar dacă suntem militari, înainte de toate suntem oameni. Fiind oameni, avem sentimente şi uneori simţim nevoia de a
transmite ceea ce simţim. Luăm foaia, creionul şi mâzgălim hârtia cu frânturi de suflet. Aşa...bucăţică cu bucăţică au
ieşit următoarele creaţii:
Timpul pentru joacă
Un cerc verde, într-un triunghi maro, îndoit sub un pătrat cu colţuri roşii, şi peste cilindru cu linii imaginare gri,
ascuns în steaua neagră ce se află la stânga stelei din dreapta meteoritului „INSPIRAŢIE”, care se află la o gălăgie de ani
lumină de planeta care se află sub satelitul natural al aceleia la est de planeta cea mai depărtată de cea mai apropiată stea
vizibilă cu ochiul liber, deasupra stelei numărul 5, situată la 3 stele dedesubtul stelei cu numărul 7 din dreapta stelei situată la
16 aruncături de băţ de hexagonul de culoare albastră! O vezi?
V-ul din numele tău

Oare ne vom regăsi?
Ieri eram Eu cu Mine
Plângeam iar Ea râdea,
Mergeam împreună şi lumea ne vedea pe amândouă;
Nu eram atente şi nişte vapori de sentimente ne-au
lovit...
Eu am căzut; aproape invalidă...DAR
Ea mergea.....şchiopătând numai ....
Am pierdut-o! Planez în ceaţă!
Nu o pot vedea, globul ocular s-a înecat
Într-un ocean de gânduri...
Nu o pot striga, glasul îmi atinge mutul;
Însă am nevoie de râsul ei pentru
A mă VINDECA!
El.frt. Becheanu Despina

Pleoapele-s închise, corpul părăsit
Sub un prinţ al nopţii abia răsărit.
Sub cerul infinit şi sub luna plină,
Îmi apari în vis, of tânără regină!
Te apropi-ncet şi-ţi cobori privirea,
Braţele-mi întind şi trupul îţi cuprind,
Şi cu vorbele dulci o noapte te alint,
Sărutându-ţi buzele dulci ca mierea.
Dar ceva se-ntâmplă şi te-ndepărtezi
Mă trezesc speriat şi încep să oftez.
Îmi dau seama că a fost doar un vis,
Ş-am inima arsă şi sufletul încins.
Pun capul pe pernă şi-nerc să adorm
Şi-mi vin în minte lucruri care dor
Zâmbetul suav şi sufletul tău rău,
Ochii căprui şi V-ul din numele tău.
El.frt. Vîlceanu Liviu Vlăduţ

