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7. Citesc cărţi variate ca tematică şi conţinut, dar şi
ziarele.
8. Aş transmite actualilor elevi să încerce să se
formeze ca adevărate caractere, să ştie că fără muncă şi
perseverenţă nu se poate obţine nimic durabil.
9. Parafrazându-1 pe Marin Preda. aş spune că "acolo
unde muncă şi dragoste nu e, nimic nu e".
Reporter: În ce an v-aţi pensionat?
10. în 1990.
Reporter: Ce doriţi în viitor întregii familii?
11. Sănătate, să-mi văd mereu copiii şi nepoţii, să-mi
menţin vechii prieteni, dar şi să călătoresc.
Reporter: Mulţumesc, domnule profesor.
Reporter : Cristina FILIP - cls. a Xl-a E
• Doamna profesoară Cocoş Ecaterina
-A absolvit Facultatea de Matematică şi Fizică a Universităţii "Babeş - Bolyai" din Cluj-Napoca în 1956.
- A predat fizica la Liceul Pedagogic Beiuş, iar din 1975 la
Liceul Industrial Beiuş. până la
pensionare, în 1 septembrie 1997.
1. Cu toată sinceritatea afirm
că m-am simţit extrem de bine
în colectivul acestui liceu.
2. Întâmplările plăcute cu
foştii colegi au fost atât de multe
încât mi-ar fi foarte greu să mă
opresc la una anume.
3. Niciodată nu mi-am pus
problema că mi-ar place să
trăiesc altundeva şi cu altcineva
decât unde sunt şi cu cine sunt.
4. Asociez oraşului Beiuş ROGVAIV pentru că am
convingerea că în viaţa mea au existat momente când
pentru Beiuş s-ar fi potrivit pe rând una din aceste culori.
5. Îmi plac toate genurile de muzică, dar bineînţeles
că în funcţie de starea sufletească, subliniind totuşi
preferinţa pentru muzica uşoară, în special cea italiană şi
coruri din opere.
6. Prăjitura mea preferată este "Diplomat".
7. M-a pasionat literatura beletristică, dar la ora actuală
prefer emisiunile TV.
8. Mi-ar face plăcere dacă elevii ar fi conştienţi că
există "meseria" de elev şi dacă ar respecta-o cu sfinţenie.
9. Copilul râde: "Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul."
Tânărul cântă: "Jocul şi înţelepciunea mea e iubirea."
Bătrânul tace: "Jocul şi iubirea mea e înţelepciunea."
Reporter:Care ar fi una din dorinţele dv. Cele mai mari?
10. Să fim sănătoşi cu toţii.
Reporter: Aţi avut funcţie de conducere în cadrul
liceului?
11. Da, am îndeplinit funcţia de director adjunct.
Reporter: Mulţumesc, doamna profesoară.

Medalion "loan Ciordaş"
(continuare din pagina 3)
La 4 noiembrie 1918 flutură pe casa marelui
patriot primul steag naţional, ca un simbol că de acum
înainte s-a constituit Consiliul Naţional Român din Beiuş,
avându-l preşedinte pe I. Ciordaş, care este ales şi în acela
din Oradea, având ca primă misiune organizarea gărzilor
naţionale.
La 27 noiembrie 1918 este ales printre cei 5 delegaţi
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, iar aici este
desemnat în Marele Sfat Naţional.
După reîntoarcerea în Beiuş începe drama. Refuzând
să părăsească Beiuşul, ocupat de o bandă de criminali
secui conduşi de căpitanul Verböczy, dr. L Ciordaş este
ridicat de acasă, împreună cu dr. Nicolae Bolcaş, în
noaptea de 3/4 aprilie 1919. Cei doi sunt duşi cu un tren
special spre satul Lunca, unde sunt mutilaţi cumplit - li s-au
scos ochii - şi aruncaţi într-o groapă săpată în albia pârâului
Vărzarilor ce trece prin satul mai sus menţionat.
Consiliul Dirigent, neştiind de sfârşitul tragic al
marelui român, l-a numit în acele teribile zile pe I. Ciordaş
ca prim prefect al Bihorului românesc.
Referitor la ziua neagră a înhumării martirilor
Beişului, dr. Constantin Pavel scria: "Şi în amurgul unei sumbre seri de primăvară, la 25 aprilie 1919, adânc
îndureraţi aşezarăm sub glia rece, de lângă biserica din deal,
o parte din sufletul şi fiinţa noastră.
Exhumaţi şi agnoscaţi (identificaţi - n.n.) cei doi martiri,
Vineri după Paşti, sunt aduşi la Beiuş, petrecuţi de lacrimile
satelor şi jeluirea clopotelor. Două coşciuguri de metal îşi
fac intrarea zguduitoare de inimi în Beiuş şi în ele osemintele
fără viaţă ale celor doi advocaţi români, dr. loan Ciordaş şi
dr. Nicolae Bolcaş."
Dan ISPAS

REPORTERI PE TEREN

PERFORMANTE 1997-1998
La olimpiadele şcolare şi concursurile pe meserii sau obţinut în anul şcolar 1997-1998 următoarele rezultate:
faza judeţeană: 5 elevi premiul I
7 elevi premiul II
9 elevi premiul III
15 elevi menţiune
faza naţională: l elev menţiune
La concursul zonal de matematică
"Ştefan Musta" au obţinut premii şi menţiuni 10 elevi
(din 26 participanţi).
La concursul local de interpretare şi creaţie
"Mihai Eminescu" 7 elevi au obţinut premii (din 10
participanţi).

Reporter : Cristina FILIP - cls. a Xl-a E
(continuare în pagina 12)

"Bazinul se umple cu apa, focul se
aprinde cu foc, iar sufletul omului se modelează
datorită sufletului unui alt om." Rabindranath

La concursul judeţean de tetratlon
masculină a şcolii noastre a obţinut locul III.

echipa

La faza naţională de comunicări ştiinţifice ale
elevilor la geografie s-a obţinut o menţiune şi un premiu
special.
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