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EDITORIAL

La început de an școlar...
Școala este ordine și chibzuință
în fiecare clipă (Simion Mehedinți)
ȘCOALA ESTE LINIA-NTÂI
DE FORTIFICAȚII A PATRIEI
A VENIT TOAMNA...
Și cum toamna se numără bobocii, în fiecare an, la jumătatea lui septembrie, părinți, bunici, dascăli sau administrație locală își numără bobocii
în curtea școlii. Ei, bobocii, frumoși și luminoși, precum razele soarelui,
intră-n careu, cu flori în mână, pentru “Doamna”. Apoi, mai îndrăzneț, mai
timid, se-ndreaptă spre locul unde le este stabilit.
Câtă lume, câtă larmă, cât forfot și zbenguială! Asta-i școala? Așa-i școala!, pare a se citi pe fețele lor mirate, puțin speriate, care caută din priviri
pe cineva cunoscut, dacă se poate pe mama, bunica, tati sau fie cine o fi,
dar să fie cunoscut.
Astăzi vă spun vouă, tuturor elevilor: bine ați venit sau bine ați revenit la școala voastră dragă! Vă urez succes la învățătură și pentru că voi
sunteți în aceste momente prea ocupați cu revederea, vă spun doar atât:
NU UITAȚI, Școala este acel loc unde ne putem asigura, prin
învățătură, fericirea pământească!
Mă voi adresa, acum, părinților, dascălilor și, cu deosebire, celor care
mai pot acționa pe cale legală, în sensul de a vă ajuta ca voi să deveniți
oameni de mare utilitate pentru societatea noastră...
Stimați cetățeni ai comunității,
Am să rescriu un articol citit de mine, privind sistemul de învățământ
dintr-o țară europeană avansată. Desigur, nu cu ceea ce scriu eu, ca primar, se schimbă lumea. Dar dacă fiecare dintre noi schimbăm un pic numai un pic! - din activitatea noastră, din concepția noastră de viață, chiar
din tradiția noastră, rezultatul se va vedea. Încet, dar sigur.
Ca societate, noi, cu deosebire tinerii noștri, am luat din țările vestice avansate toate metehnele rele ale societății lor. Dar foarte greu
luăm lucrurile, obiceiurile, regulile lor bune! Și, cu sinceritate o spun ei,
vesticii și nimeni alții în această lume nu sunt interesați să-și piardă vremea
cu noi sau cu oricine altcineva. Au ei treburile lor. Au ei interesele lor.
Au ei “căpșunarii” lor. ADICĂ, PE NOI, ROMÂNII! Fiecare își duce
crucea, spun și cred ei. Și noi știm că Dumnezeu te ajută, dar în traistă nu-ți pune.
De aceea cred că este interesant de știut cum fac alți copii școală. Ce
condiții le asigură copiilor lor statul, părinții, dascăli. Începem cu țara celor
o mie de lacuri și a telefoanelor mobile Nokia.
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Crăișorul

La 13 septembrie 2015 s-au împlinit 143 de ani de când a fost îngropat, cu funeralii
naționale, Avram Iancu, cel cunoscut cu numele de “Crăișorul Moților”. La Țebea, lângă
Gorunul lui Horia, unde Iancu își are odihna veșnică, mii de oameni au venit pentru a-l omagia pe cel care a fost simbolul Revoluției de la 1848, care a reaprins ideea de unificare a
Transilvaniei cu celelalte două regiuni istorice locuite de români, Țara Românească
(Muntenia) și Moldova.

În paginile 4 și 5,
ivalul
imagini de la Fest
Internațional

Sub privirile lui Avram Iancu, Crăișorul Moților, tinerii dansatori ai Ansamblului “Florile Mureșului Senior” din Vladimirescu, în frumoasele costume
populare transilvănene, în timpul unuia din programele prezentate pe scena de la Festivalul-Concurs Internațional “Dobroge, mândră grădină”
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