
 

         

Fericirea cuprinde cinci părţi. O parte este a lua hotărâri bune; a 

doua este a avea simţuri bune şi sănătate trupească; a treia este reuşita 

în tot ceea ce întreprinzi; a patra-i reputaţia bună printre oameni şi a 

cincea abundenţa de bani şi a bunurilor folositoare pentru viaţă. 

Platon 

 

 

      

Toţi oamenii mari au fost mai întâi 

copii! 

 

 

 

 

 

Un om care trăieşte în spiritul valorilor ce sprijină viaţa nu va 

încerca să dovedească nimic; nici sfinţenia, nici bunătatea, nici 

puterea sa. De aceea, oamenii de acest calibru trăiesc mai degrabă în 

izolare, dar atunci când cerem exprimarea iubirii, s-ar putea să-i 

întâlnim, iar întâlnirea cu ei ne poate schimba viaţa. 

Octavian Paler 

 

 

 

Liceul Teoretic ,,Aurel Lazăr” 
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        Alunecând printre cuvinte 

     Inscripţionate în vechi biblii, 

Noi, prea grăbiţi, parcă am vinde 

    Vise, tăceri, notiţe de copii. 

      Şi nu umbrim destinul  

                                               

doar cu năzuinţe, 

                     Ci, credem că vom reuşi, 

                  Căci, dintre-atâtea cunoştinţe, 

          Ştim să alegem, să iubim,ce-nseamnă„a trăi”. 

                                   (Alexandra Pintilie, fostă elevă a liceului)  

                                   

 
          

       

Cărţile sunt felul oamenilor de a 

avea aripi ca îngerii... 

                               Andrei Pleşu 

    

       

 

 

PROGRAM ARTISTIC 

 Suflet pentru suflet-mesajul elevilor  

Ştefancsik Alin, preşedinte Consiliul 

Şcolar al elevilor,  

Seica George, Gozner Sebastian 

 Limba noastră- Giulia Bubela, poezie 

 Identitate naţională...dincolo de cuvinte, colaj de cântece 

patriotice, coordonator: prof. Ciprian Zopota. 

 Alexandru Ioan Cuza în contemporaneitate, scenetă: Iarina Cuc, 

Rareş Muntenu, David Cozi, Bercea Raul, coordonator: prof. 

Livia Ghiurcuţa 

 Dans modern Olivia Vese, Andra Sabău, Bianca Pop, Bianca 

Păluţ, Eliza Gubenco, coordonator: prof. Carmen Bubela 

 Moment folcloric: 

- Claca din Bihor - Maria Bocor, Teodora Oniţa, Oana 

Musteaţă, coordonator: prof. Livia Ghiurcuţa 

- Cum mi-i graiul, mi-i şi portul!- Olivia Vese, Cătălin 

Bulgaru, George Ruge, coordonator: prof. Livia 

Ghiurcuţa 

- Cântec mândru din Bihor – Cătălin Bulgaru, prof. 

Ciprian Zopota 

- Jocul bihorean – joc de voie- Olivia 

Vese, George  Ruge 

                          Vă mulţumim! 


