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Guvernanța Kiwanis România, aleasă din Oradea

Iuliana Păcurar este noul
guvernator
În perioada 19-21 octombrie, Oradea a fost gazda
unui eveniment cultural de
excepție - a avut loc Passation, ceremonia transferului
însemnelor către noul guvernator Kiwanis România,
în persoana profesoarei dr.
Iuliana Păcurar, președinte fondator al Kiwanis Art
Oradea.
Kiwanieni din străinătate
și din toată țara au participat
la Gala organizată cu această
ocazie sâmbătă seara, desfășurată la Continental Forum
Oradea.
Kiwaniană din 2003, când
s-a înﬁințat primul club Kiwanis la Oradea, Iuliana Păcurar
a adus unicitate în Kiwanis Internațional, prin crearea unui
club ce sprijină copiii și tinerii înzestrați cu talent artistic,
prin acordarea de burse pentru
participarea la diferite concursuri și organizarea unor cursuri și evenimente inedite pentru copiii talentați (concerte,
expoziții, recitaluri de poezie).
„Deviza mea este Solidaritatea în sprijinul copiilor. Îmi
doresc să spijinim creșterea,
dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a copiilor și să im-

plicăm voluntarii Districtului
Provizoriu Kiwanis România
în acțiuni care să ducă la construirea unor comunități mai
atente la nevoile materiale și
spirituale ale copiilor”, a spus
Iuliana Păcurar, guvernatorul
Kiwanis România pentru anul
2018-2019.
Printre oaspeții de seamă
ai Federației Kiwanis Europa
prezenți la Gala de Passation
s-au numărat vicepreședintele
Christian Decorte și responsabilul pentru Europa al Children Found, Filip Delanote.
„Sunt foarte mulțumit de

echipa din România, a făcut
foarte mult pentru creșterea
Kiwanis la nivel european. Un
bun kiwanian înseamnă să ﬁi
aproape de membrii Kiwanis,
care îți devin prieteni, de copiii pe care îi ajutăm, înseamnă
înțelegere, respect, acceptarea
ideilor celorlalți” a zis Christian Decorte.
Ceremonia transferului însemnelor a debutat cu un deosebit moment artistic susținut
de tineri pianiști, violonști,
ﬂautiști, dar și printr-o expoziție de artă plastică. Eforturile
constante ale copiilor au fost

premiate apoi de Kiwanieni.
„Servim copiii lumii. Încerc
să fac asta ca ﬁind parte din
viața cotidiană, toți suntem o
mare familie care ajută copiii,
inclusiv cu probleme”, a declarat Filip Delanote.
La eveniment au fost de
asemenea prezenți Pier Dragousseau, din partea clubului
parrain France-Monaco, Genevieve Donet - Monteagud, responsabila districtului parrain
pentru România, și Roger Villaume, vicepreședinte al districtului France-Monaco.
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Proiect nou la „Aurel Lazăr”

Tinerii antreprenori, viitorul Europei
Patru licee europene, printre care și „Aurel Lazăr” din
Oradea, și-au unit forțele într-un proiect european care
are ca scop instruirea elevilor pentru a-i face capabili
să identiﬁce nevoile pieţei şi
să dobândească competenţe
antreprenoriale cu scopul de
a crea locuri de muncă.
Cele patru licee sunt din: Suedia - ProCivitas Privata Gymnasium (lider de proiect), Spania - IES Vale de Los Nueve,
Italia - ITIS „S. Cannizzaro”
și România - Liceul Teoretic
„Aurel Lazăr”.
Echipa de proiect de la liceul
orădean are următoarea componență: Gheorghe Tirla – directorul liceului, Carmen Chira – coordonatorul proiectului,
Rodica Juncu, Flavia Oprean,
Emilia Negru, Floare Gavra,
Olga Trif, Vasile Juncu și Gianina Uivaroșan, ﬁecare cu aribuții bine stabilite în vederea
implementării proiectului.
Datorită acestui proiect, elevii vor învăţa să identiﬁce nevoile pieţei şi să dobândească
competenţe
antreprenoriale
pentru a crea locuri de muncă, cum ar ﬁ managementul
de proiect, bugetare, promoții,

marketing, sponsorizare şi modul de a face e-commerce. Elevii își vor îmbunătăţi abilitățile
de utilizare a limbii engleze,
aptitudini în domeniul TIC şi
vor dezvolta competenţe de
secol XXI – gândire critică,
rezolvare de probleme, practici
de cercetare, creativitate, imaginație, inovare, expresie personală, planiﬁcare, auto-disciplina, munca în echipă şi de
conducere.
Primul schimb de elevi a
avut loc săptămâna trecută,
între 15 și 19 octombrie. Au
participat 20 de elevi străini și
21 de la Liceul „Aurel Lazăr”.
Prelegerile și atelierele de lucru concentrate pe tema antreprenoriatului au fost susținute
de profesioniști în domeniu:
Ciprian Roșu (antreprenor –
Business Point Club), Sebastian Dobai și Alina Popa (compania de IT „Qubiz”), asist.
univ. dr. Teodora Tarcza (Universitatea Oradea). Aceste demersuri au fost urmate de o vizită de studiu. Pentru a veriﬁca
gradul de asimilare a cunoștințelor, elevii organizați în grupe
internaționale au conceput și
prezentat ﬁrme de exercițiu.
Nu au fost neglijate nici aspectele culturale. Grupul de

Salvador Dalí, Marc Chagall
și Giorgio de Chirico:

Teme biblice. Graﬁcă
și Obiect

După un important succes în Letonia,
Polonia și Lituania, Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural va găzdui expoziția
„Salvador Dalí, Marc Chagall și Giorgio de
Chirico: Teme biblice. Graﬁcă și Obiect”. 91
de lucrări de graﬁcă (litograﬁe, serigraﬁe, în
ediții numerotate), tapiserie și obiect (bijuterie, medalioane, medalii), în serii numerotate și autentiﬁcate, care evocă preocuparea
artiștilor pentru temele biblice, interpretate
în cheie, suprarealist, la începutul secolul XX.
Vernisajul expoziţiei va avea loc astăzi, 23
octombrie, de la ora 17.00, în Palatul Princiar,
etajul I. Expoziţia va ﬁ vernisată de criticul de
artă Ramona Novicov şi Sorina Jecza, galerist
și președinte al Fundației Triade din Timișoara.
Cele 91 de lucrări cuprind 7 secțiuni tematice: Salvador Dalí - „Paternoster”, Salvador
Dalí - MeDalíoane din seria: Twelve Tribes of
Israel; Salvador Dalí - Serii de MeDalí: The
Ten Commandments; Salvador Dalí - Serii de
MeDalí: The Seven Days of Creation; Alte lucrări religioase de Salvador Dalí, Marc Chagall
- Seria: Cele 12 triburi ale Israelului; Giorgio
de Chirico - Seria: Apocalipsa lui Ioan.
O constantă între preocupările spirituale
ale celor trei artiști, temele biblice și-au găsit
expresia în varii forme ale creației lor, de la
marile capodopere, până la exercițiile din registrul decorativ. Colecția prezentă reﬂectă, într-o gamă largă, manifestări ale acestui traseu
creator. Lucrările expuse stau mărturie pentru
ﬁorul spiritual ce traversează limbajul modern
al artei, animându-l, din interior, cu o forță
de expresie ce continuă, și azi, să vorbească
privitorului. Expoziţia poate ﬁ admirată până
în data de 30 ianuarie. Preţul unui bilet pentru
adulţi este 20 de lei, pentru copii, între 7 şi 14
ani, 10 lei, iar dacă sunt grupuri de şcolari,
preţul scade la 10 lei. Copiii sub 7 ani au acces
gratuit.
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Aleşd

Pescarul Vesel – ediţia
a III-a
Primăria Aleşd, prin Centrul Naţional de
Informare şi Promovare Turistică Aleşd, a
organizat duminică, 21 octombrie, a treia
ediţie a cupei „Pescarul vesel aleşdean”.
20 de elevi din trei țări europene au vizitat Oradea
elevi și profesori s-a deplasat la exprimat la terminarea perioaCetatea Oradiei unde au vizitat dei de schimb de elevi a fost
Muzeul Cetăţii şi al oraşului că s-a terminat prea repede. A
Oradea – locul în care şi-au dat fost o experienţă pe care este
întâlnire trecutul cu prezentul. mare păcat să o rateze un elev
O plimbare culturală i-a fami- de liceu atunci când i se oferă
liarizat pe parteneri cu stilul oportunitatea de a lua parte la
arhitectural „Art Nouveau” și ea. Elevii liceului nostru au cucu cel al diferitelor lăcașuri de noscut oameni frumoşi și buni,
cult din Oradea.
au devenit mai independenți şi
La ﬁnalul activităților elevii responsabili şi au rămas cu nişdin țările partenere au realizat te amintiri şi prietenii pe care
prezentări sub genericul „Re- nu le vor uita. Această experimember Oradea” surprinzând, ență a contribuit la ameliorarea
prin cuvânt și imagine, aspecte abilității de utilizare a limbii
memorabile ale săptămânii de engleze, la dezvoltarea încremobilitate.
derii în sine și a autocunoaște„Erasmus+ este mai mult de- rii”, susține coordonatorul de
cât o experienţă școlară. Este proiect, Carmen Chira.
o posibilitate de a privi lumea
Următorul schimb de elevi
cu alţi ochi, de a simţi şi des- va avea loc în aprilie 2019,
coperi noi şi noi emoţii. Sin- când lăzăriștii se vor deplasa
gurul regret pe care elevii l-au în Spania.  Vasilică ICHIM

Evenimentul a avut loc pe balta Beton
Construct din Aleşd, începând cu ora 8.00, iar
premierea şi o masă pescărească au fost oferite
la Cantina Socială a Primăriei Aleşd, la ora
16.30. La concurs s-au înscris 32 de participanţi, dintre care doar 25 au fost prezenţi în
standurile de pescuit, acest lucru ﬁind cauzat şi
de timpul nefavorabil (vânt, ploaie).
Podiumul a fost următorul: locul I – Maliţa
Cristian – 8,740 kg; locul II – Kovesdi Zoltan
– 3,760 kg; locul III – Luca Gabriel – 3,070
kg; menţiune – Boka Remus – 1,675 kg; Cea
mai mare captură – Kovesdi Zoltan – 0,780 kg
(caras). „Felicitări tuturor participanţilor şi mai
ales câştigătorilor! De asemenea, le mulţumim pentru implicarea în buna desfăşurare a
evenimentului dlui primar Todoca Ioan, dlui
Ilea Gavril, dlui Vancea Daniel, Titis Claudiu (maestrul bucătar), Maliţa Cristian, Seres
Robert, Borz Nelu şi tuturor celor care ne-au
susţinut! Ne revedem la evenimentele viitoare”,
a declarat Ciprian Bica, din partea organizatorilor. 

