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Oradea și Chișinău - Două destine, aceeași națiune

În perioada 18-20 aprilie, a avut loc la Oradea prima etapă a schimbului de experiență,
profesori și elevi, din cadrul proiectului educativ „Punți peste timp. Oradea-Chișinău
2019” coordonat de profesoarele Livia Ghiurcuța și Carmen Bubela.
Aprilie bihorean a avut oaspeți de seamă, elevi și profesori ai Liceului Teoretic „Spiru
Haret” din Chișinău, Republica Moldova, care au trăit, alături de elevii și profesorii de la Liceul
Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea, momentele importante ale zilei de 20 aprilie.
A fost al doilea an în care Liceul „Aurel Lazăr” a primit cofinanțare de la Primăria
Municipiului Oradea pentru un proiect care constă în derularea în comun a unor activități
educative, didactice, culturale, științifice și etnografice Oradea-Chișinău.
În prima zi, 18 aprilie 2019, a sosit grupul din Chișinău condus de Victor Ambroci,
directorul Liceului Teoretic „Spiru Haret”, care a fost întâpinat în Sala Festivă a Liceului

Teoretic „Aurel Lazăr” de echipa de proiect și de grupul țintă al acestuia. În această zi, s-au
desfășurat două activități importante: participarea la vernisajul expoziției „Basarabia și
Crișana. Perenitatea artei populare în două provincii de la granița României Mari”, organizată
la Muzeul „Țării Crișurilor” și întâlnire cu o delegație a Universității din Oradea, de la
departamentul de Istorie și cel al Relațiilor Internaționale. Cu această ocazie a fost vizitată și
Biblioteca Universității din Oradea. Seara s-a încheiat cu totul neașteptat deoarece, echipa
de proiect s-a bucurat de vizita primarului Ilie Bolojan.
Ziua a doua, 19 aprilie, a fost dedicată excursiei. Echipa de proiect și grupul țintă al
celor două licee, s-au deplasat la Peștera Meziad și Peștera Farcu iar la Remetea, au
participat, alături de profesori și elevi ai școlii din localitate, la încondeiat ouă. Profesorii și
elevii din Chișinău au fost încântați să descopere acest obicei și să învețe din tainele lui
pentru a duce mai departe, pe meleaguri basarabene, această tradiție.
Ziua care a avut o semnificație aparte a fost 20 aprilie. Echipa mixtă Oradea-Chișinău
a sărbătorit 100 de ani de administrație românească pe aceste meleaguri.
„Am râs și am plâns împreună de tot ceea ce s-a întâmplat în Piața Unirii. A fost o zi
înălțătoare, o zi care va rămâne mereu în sufletele noastre de români, o zi pe care am trait-o
la maxim, și orădeni și moldoveni”, susțin organizatorii.
Seara, a fost de asemenea una specială deoarece de pe dealul de la Ciuperca, grupul
din Chișinău a asistat la focul de artificii care a încheiat prima etapă a schimbului de
experiență. Urmează ca, în luna octombrie, elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Aurel
Lazăr” din Oradea, să se deplaseze la Chișinău.
Echipa de proiect s-a bucurat de sprijinul directorului Liceului Teoretic „Aurel
Lazăr” – Gheorghe Tirla, a adjunctei Rodica Turcaș, a ing. Ovidiu Hanga și a
reprezentantei părinților, Elena Carp.
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