DESPRE DASCĂLII NOŞTRI...
La debutul revistei şi a acestei rubrici
am solicitat să ne acorde interviul câţiva dintre foştii profesori ai şcolii noastre. Dacă nu
i-aţi avut ca dascăli, aţi auzit în jurul vostru
aprecieri relativ la amprenta pusă de ei la
buna desfăşurare a activităţii din şcoală.
Fiecare intervievat a fost rugat să răspundă la 9 întrebări comune şi la alte 2-3 întrebări spontane ale reporterului.
Întrebările comune au fost:
1) V-aţi simţii bine în colectivul şcolii noastre ?
2) Povestiţi-ne o întâmplare "plăcută "petrecută cu foştii dumneavoastră colegi.
3) Unde v-ar place să trăiţi şi în compania cui ?
4) Dacă fiecărui oraş al României i s-ar asocia o culoare, ce
culoare s-ar potrivi Beiuşului şi de ce ?
5) Ce muzică vă place să ascultaţi şi cu ce ocazie ?
6) Aveţi o prăjitură preferată ?
7) Ce cărţi aţi citit în ultimul timp ?
8) Ce aţi dori să transmiteţi actualilor elevi ai şcolii ?
9) Care ar fi unul din citatele dumneavoastră preferate?
- A răspuns solicitării noastre domnul profesor ing.
Iova I. loan.
Domnul profesor s-a născut cu
75 ani în urmă, la 16 februarie în
comuna Cheşa, jud. Bihor, din
părinţi ţărani, având doi fraţi mai
mici.
- A absolvit Liceul "Samuil Vulcan" şi Facultatea de Electrotehnică
din Timişoara.
- începând cu l septembrie 1960 a
fost transferat de la Liceul "Samuil
Vulcan", unde era director adjunct,
la Şcoala Profesională Beiuş, fiind
numit director.
A predat fizică, electrotehnică şi desen tehnic.
1. Am reuşit să mă integrez rapid în colectiv. De la o
şcoală cu 4-5 cadre didactice şi tot atâţia maiştri, de la un
efectiv de 7-11 clase, am ajuns repede la o şcoală cu
efective mari, cu un colectiv de cadre didactice apreciat şi
harnic. Din 1961 a început lărgirea bazei materiale,
această dezvoltare făcându-se cu surse financiare proprii.
2. În august 1980 atelierele urmau să fie trecute cu personal cu tot, la Fabrica de Mobilă Beiuş, lucrările la poarta
şcolii nu erau terminate, situaţie care mă îngrijora. La venirea maiştrilor să-şi ridice ultimul salariu de la şcoală, mi-am
manifestat în faţa lor această îngrijorare, la care, întrebat
fiind dacă există ciment şi balast, în mai puţin de 3 ore au
fost efectuate lucrările de pavare de sub poarta şcolii.
Păstrez şi azi ca o plăcută amintire acest spirit de echipă în
care am lucrat până la 31 august 1985, când m-am pensionat.
3. Am ales Beiuşul pentru că aici mi-am desfăşurat întreaga activitate. Un alt loc mai bun şi mai plăcut nu cred că
aş putea găsi, decât alături de familia şi soţia mea dragă.
4. Verde-albăstrui este culoarea ce te însoţeşte privind
împrejurimile Beiuşului. Numai un Buşiţia a reuşit să
redea această feerie.
5. Nu sunt un meloman, dar îmi place să ascult muzică
simfonică sau corală, mai ales când sunt predispus spre
visare.
6."Indiana cu frişca" este pe primul loc iar
„savarina” pe locul al doilea.

7. Cartea profesorului Gavril Hădăreanu "Torţe
arzânde in ţara Beiuşului".
8. Să înţeleagă că adevărata satisfacţie ţi-o dă
munca şi că de tine depinde dacă mâine vei trăi mai
bine. Fii exigent faţă de tine şi faţă de ceilalţi.
Contează pe ajutorul altora, dar până atunci pune
suflet în tot ce faci.
9. Oare am rămas sărac pentru că m-am călăuzit
după citatul "Ajută-te singur"? Nu cred, pentru că
aceasta m-a ajutat în formarea mea şi sunt fericit cu tot
ce am realizat.
Reporter: Ce aţi dori şcolii?
10. Să devină o mică unitate de producţie, având în
vedere dotarea ei cu utilaje noi.
Reporter: Câţi ani aţi fost la conducerea şcolii?
11. Am fost director 25 de ani.
Reporter:Cum aţi reuşit să fiţi respectat de cei din jur?
12. Este bine să te bazezi pe părerile oamenilor, să
le analizezi şi să finalizezi. Oamenii au nevoie de
afirmare, le-am oferit această posibilitate. Am aplanat
stările tensionale din colectiv şi nu am încurajat bârfa.
Mi-a plăcut să lucrez la vedere.
Reporter: Mulţumesc, domnule profesor.
Reporter : Cristina FILIP - cls. a XI-a E.

- Despre domnul profesor Pop Cornel aflaţi că:
- S-a născut în 1928 la Tg.
Lăpuş, jud. Maramureş.
- A urmat liceul la Cluj şi
Turda.
- A absolvit Facultatea de Ştiinţe, secţia Biologie-Chimie la
Cluj, în 1951.
- A fost profesor la Holod,
Liceul "Samuil Vulcan", iar din
1961 devine şef al secţiei de
învăţământ al raionului Beiuş.
- începând cu 1969 a fost
numit director adjunct la
Şcoala Profesională Beiuş,
transformată ulterior în Liceul
Industrial.
- Din 1985 a fost directorul unităţii.
- A predat chimie.
1. M-am simţit extrem de bine în colectivul acestei
unităţii în cei 22 de ani de activitate în acest liceu.
2. Îmi amintesc perioada în care, anunţaţi fiind de
sosirea unui control şi al unei consfătuiri la nivel
foarte ridicat, toţi colegii, fără excepţie, au muncit zi şi
noapte. Satisfacţia a fost deplină.
3. Îmi doresc să trăiesc în continuare în oraşul Beiuş, împreună cu soţia mea, cu care formez de peste 40 de ani un
cuplu fericit.
4. Cred că Beiuşului i s-ar potrivi culoarea albastră,
simbol al păcii şi înţelegerii între diferitele etnii ce
locuiesc aici şi un simbol al menirii culturale al
locuitorilor din Ardeal.
5. Îmi place muzica uşoară şi cântecele vechi de
petrecere, precum şi cele noi.
6. Cremeşul este prăjitura mea preferată.
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