Vineri, la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea

Concursul „European Lunch”
Centrul de limbi străine „Eurolingva” Oradea a organizat, vineri, 28 septembrie
2007, la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar şi Casa
Corpului Didactic, concursul „European Lunch”, de prezentare a diferite sortimente de
mâncare din diverse ţări europene.

Manifestarea s-a bucurat de o largă participare din partea echipajelor de elevi
din numeroase şcoli gimnaziale şi licee din Oradea şi judeţ, dând satisfacţie, din start,
directorului „Eurolingva, dra Ioana-Cornelia Moţ, care a coordonat întreaga activitate.
Scopul declarat al manifestării a fost acela „de a-i aduna împreună pe elevii diferitelor şcoli”, pentru un
schimb de experienţă şi relaţii de prietenie, de „promovare a culturii europene prin intermediul limbii engleze”, în
cadrul concursului, şi de promovare a testărilor şi certificărilor ”Eurolingva” – Toefl şi Toeic, produse ale E.T.S.
din S.U.A. şi Bulats, produs al Cambridge University, după cum a declarat directorul „Eurolingva”, d-şoara
Ioana-Cornelia Moţ.
Manifestarea se înscrie în buchetul de acţiuni desfăşurate în „Săptămâna europeană a limbilor moderne”,
dorind să le reamintească elevilor faptul că 26 septembrie a fost „Ziua europeană a limbilor străine”, sărbătorită
începând din 2001, decretat „Anul european al limbilor străine.”
Show în toată regula!
Prezentarea în faţa juriului a feluritelor sortimente de mâncăruri europene pregătite de acasă s-a constituit
într-un adevărat show, echipajele dând dovadă de multă imaginaţie, unii jucând pur şi simplu teatru, pentru
încântarea asistenţei şi a juriului. Spectacolul a continuat şi mai abitir după jurizare, când unii se serveau din
produsele celorlalţi: prof. Adina Stancu (de la Lic. T. Greco-Catolic) s-a pricopsit cu spumă de ciocolată de la
vecinii lor din Stânceşti. Lăzăristele i-au făcut poftele economistului din vecini care trăgea cu coada ochiului la
tortul lor european. În bătătura eminescienilor, Alexandra Mihuţ „băga puternic la ghiozdan”, iar cealaltă
Alexandra (Ţenţ) îşi „îndulcea” prietenul … la telefon. Georgiana Ilisie (de la „Don Orione”) a „atentat” la
integritatea bucatelor eminescienilor, subtilizând castronul cu totul. „Vedeta” echipajului de la „L. Blaga” făcea
reclamă euro-scobitorilor! Ce mai, distracţie în toată regula!
Toţi concurenţii au fost premiaţi!
Directorul „Eurolingva” şi membrii juriului au hotărât ca toţi concurenţii să fie premiaţi, apreciindu-se
preocuparea deosebită manifestată pentru pregătirea mâncărurilor, calitatea lor, dar şi frumoasa prezentare pe
care au făcut-o cu toţii în limba lui Shakespeare.
Premiile:
Premiul I: Colegiul Economic "Partenie Cosma" Oradea (echipajul economiştilor a fost alcătuit din elevii
Daniel Roşca, Crina Poinar, Pal Ştefan, plus Răzvan Pop – “ cameraman", însoţiţi de prof. Nicoleta Nica)
Premiul II: Liceul Teoretic "Aurel Lazăr" Oradea (Claudia Matei, din sec. XIV, Cristina Mihiş - Miss 1950,
Diana Bulzan -2007, prof. Nicoleta Blaj)
Premiul III: Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Oradea (Raluca Lasco, Ioana Nemţanu, Vasile Beazdău, prof.
AnitaTanc)
Premii speciale:
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Ö Cel mai delicios preparat culinar
* Şcoala cu clasele I-VIII din Stânceşti (Andra Bogdan, surioarele Cristina şi Alexandra Jurca, prof. Denisa
Lucuţa)
* Grupul Şcolar din Popeşti - 2 (Andreea Şerban, Andreea Pintiuţa, Mlinarcsik Ianka, prof. Alina Ferche)
Ö Cel mai aspectuos
*Grupul Şcolar din Popeşti - 1 (Fanya Beatrice, Szabo Bianca, Monica Urs, prof. Alina Ferche)
*Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Oradea -1 (Alexandra Mihuţ, Lelia Bureţia, prof. Diana Luncan)
Ö Cea mai sofisticată reţetă
*Şcoala cu clasele I-VIII din Tarcea - 2 (Leonora Marin, Halasz Zolt, Perje Brigitta Henrietta, prof. Szucs
Andrea)
*Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" - 3 (Andrada Terneac, Monica Togor, Alexandra Ţenţ, prof. Diana Luncan)
Ö Cel mai săţios preparat culinar
*Liceul Teoretic "Nicolae Jiga" din Tinca (Ioana Dume, Ioana Leuca, Lidia Bochiş, prof. Ioan Mercea)
*Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" -2 (Dania Salloum, Delia Rebaciuc, Alina-Anca Sigheartău, prof. Diana
Luncan)
Ö Cel mai tânăr echipaj
*Şcoala cu clasele I-VIII din Tarcea - 1 (Szilagyi Sandor, Cabai Kitty, Juhasz Kinga Tamara, prof. Madarasz
Annamaria)
Ö Cea mai frumoasă prezentare
*Şcoala de Arte şi Meserii "George Bariţiu" Oradea (Daliana Ianc, Anda Faur, Daniel Breban, Cristian Avram,
Florina Fâşie, prof. Ioana Burlău şi Valentina Dobai)
Ö Cea mai amuzantă prezentare
*Liceul Teologic Baptist "Emanuel" (Alexandru Cosma, Paul Pantea, Olivia Butyer, prof. Claudia Bolcaş)
Ö Cel mai îndrăzneţ
*Liceul Teologic Greco-Catolic Oradea (Alexandra Maciuc, Denisa Moşincat, Ribana Seutiuţ, Mihaela Andor,
prof. Adina Stancu)
Ö Premiul de popularitate
*Colegiul Tehnic "Ioan Ciordaş" Beiuş (Alice Crăciun, Gabriel Cheţiu, Iosif Groza, prof. Viorica Banciu)
*Liceul "Don Orione" Oradea (Georgiana Ilisie, Alexandru Lucaci, Alexandra Mureşan, prof. Camelia Ene).

Vezi imagini foto!
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