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Zi de sărbătoare, ieri, pentru elevii de la 

Liceul Teoretic „Aurel Lazăr". De ziua 

şcolii aceştia au organizat o expoziţie de 

colecţii particulare, au depus flori la statuia 

lui Aurel Lazăr, au participat la un 

carnaval al prăjiturilor şi la o prezentare cu 

titlul „Aurel Lazăr - Şcoală Europeană".   

Începând de la ora 9.00, elevii de la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr" au invadat holurile 

şcolii, o parte dintre ei mergând să depună flori la statuia lui Aurel Lazăr şi o altă 

parte pregătind cantina pentru carnavalul prăjiturilor. Puţin după ora 10.00, 

aproximativ 40 de elevi s-au deplasat pe strada Republicii şi au depus garoafe la 

picioarele statuii lui Aurel Lazăr de lângă Librăria Humanitas. O oră mai târziu, în 

cantina liceului a avut loc jurizarea elevilor care au făcut cele mai gustoase prăjituri. 

La „Carnavalul Prăjiturilor" din acest an au participat aproximativ 80 de elevi din 

clasele V-XII, cu reţete care de care mai inedite. „Este un eveniment frumos. 

Pregătirea prăjiturilor a fost o plăcere. Am aplicat reţetele pe care le folosesc şi 

părinţii noştrii", a povestit Alexandra Popa, elevă în clasa a X-a. De o părerea 

semănătoare a fost şi Antonio Alexandrescu, elev în clasa a X-a: „Cred că este o 

competiţie bună pentru că ne dă posibilitatea să ne descoperim talentele de bucătari. 

În plus, nu strică să ştii să faci mâncare". Dornici să experimenteze, unii elevi au 

preferat să încerce şi alte reţete. „Activitatea este frumoasă şi ne dă ocazia să ne 

cunoaştem mai bine profesorii şi colegii. Eu am încercat o reţetă nouă, luată de pe 

internet. Sper să le placă şi colegilor", a spus, pentru Crişana, Codrin Pantea din clasa 

a XII-a. Bucuria a început însă abia după jurizare, când elevii au putut să se înfrupte 

din bunătăţile gătite de ei, de colegii sau părinţii lor. O parte din dulciurile de la 



Carnaval au fost vândute iar o altă parte donate Bisericii Sfântul Gheorghe din incinta 

spitalului de Neuropsihiatrie din Oradea. În paralel cu jurizarea concursului de 

prăjituri, pe holul de la parterul şcolii, 10 elevi au organizat o expoziţie inedită. „Sunt 

expuse mai multe obiecte care îi pasionează pe colegii mei. Medalii, reviste, şerveţele, 

monede, maşinuţe, timbre, carduri", a explicat Dina Salem, elevă în clasa a X-a. Ziua 

Liceului s-a încheiat în sala festivă, cu o prezentare intitulată „Liceul Teoretic 

„Aurel Lazăr – Şcoală Europeană” susţinută de prof. dr. Carmen CHIRA. 

  


