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Motto: „Ceea ce avem de învățat să facem, învățăm făcând”.

ARISTOTEL din Stagira (384 – 322 î.Hr.), filozof grec

Olimpiadele și concursurile școlare sunt adevărate competiții organizate de către Ministerul
Educației Naționale, cu scopul de a promova spiritul de întrecere și performanța la
disciplinele/obiectele de învățământ din programele școlare. De mulți ani, Șimleu Silvaniei,
numit „Orașul Școlilor”, în anul 1972, de către prof. univ.dr. Mircea Augustin Malița – fost
ministru al învățământului românesc, se mândrește cu elevii olimpici județeni și naționali. Anul
acesta, Șimleul are 24 de elevi premiați la etapele județene, dintre care o elevă, la două obiecte
de studiu. Ca atare, școala șimleuană demonstrează, încă o dată, că este locul pregătirii de
performanță, un loc plin de viață și atractiv pentru elevii cu aptitudini deosebite în domeniul
științific, cultural-artistic, tehnico-aplicativ, civic, sportiv, interdisciplinar etc. Excelența în
domeniul instructiv-educativ este o realitate, o constantă a învățământului șimleuan, care, iată,
își confirmă valoarea. Olimpicii șimleuani sunt elevi bine pregătiți, cu o bună motivație pentru
învățătură, cu disponibilitate spre efort și un continuu interes pentru dezvoltarea personală. La
aceste rezultate au contribuit și contribuie, nemijlocit, profesorii lor, prin organizarea și
desfășurarea unor activități permanente, diferențiate și personalizate. Aceștia, elevi și profesori
coordonatori, formează elita fiecărei școli, făcând cinste educației, învățământului românesc.

Marți, 16 apriie 2019, în sala mare a Primăriei din Șimleu Silvaniei, s-a desfășurat Premierea
„olimpicilor”, a elevilor care s-au calificat la finalele pe țară ale olimpiadelor și concursurilor
școlare. După salutul de „bun venit !”, ing. Septimiu Cătălin Țurcaș - primarul orașului, a vorbit
despre învățământul șimleuan, evidențiind și felicitând elevii și profesorii pentru întreaga
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activitate școlară și pentru performanțele obținute, datorită cărora orașul Șimleu Silvaniei și
județul Sălaj vor fi reprezentate la nivel național. În discursul său, primarul Șimleului spunea:
„(…) Sunt mai mulți elevi buni, dar diferența care este făcută dintre voi și ceilalți din oraș, este
seriozitatea, pentru că, poate, în momentele în care colegii voștri găsesc de cuviință să facă cu
totul altceva, voi vă aplecați cu multă seriozitate asupra studiului. (…) Eu vreau să vă
mulțumesc, în primul rând, vouă, dragi tineri, că prin rezultatele pe care le-ați obținut în acest
an, veți reprezenta școala din care proveniți, orașul din care proveniți, respectiv, Șimleul, și, nu
în ultimul rând, județul Sălaj, la cea mai importantă competiție (…)”.

În continuare, Septimiu Cătălin Țurcaș a înmânat fiecărui elev „Diploma de Excelență”
personalizată și un plic cu 500 de lei, în aplauzele asistenței. Eleva Iulia-Nicoleta Nosal (Școala
Gimnazială „Silvania”), participantă la două finale, a primit un premiu dublu. Iată premiații și
profesorii coordonatori :

Școala Gimnazială „Silvania” (director, prof. Angela-Maria Lipo) : geografie, Iulia-Nicoleta Nosal
(clasa a VIII-a B) - prof. Daniela Oltean ; cultură civică, Irina Chiș și Alexia-Andreea Ghiran
(ambele VII C) – prof. Simona Duma ; biologie, Luca Santavan (VII C) – prof. Nicoleta Costaș ;
religie ortodoxă, Maria Santavan (VII C) – prof. Marius Pop și Petra-Maria Jurcău (VI C) – prof.
Luminița Mandiuc ; religie greco-catolică, Iulia-Nicoleta Nosal (VIII B) – prof. Florin Călin
Mărincean.

Școala Gimnazială „ Báthory István”(director, prof. Vida Ana Margareta): educație tehnologică,
Egri Kriszta (VI) – prof. Vida Ana Margareta; limba și literatura română, Orosz Alexandra (VI) –
prof. Cornelia Florica Gheți.

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” (director, prof. dr. Stelian Flonta):
electronică-automatizări-telecomunicații, Csiki Nandor și Gheorghe-Dan Buboi (ambii XII A) –
profesori Bagoly Martin, Avram Ungur și Liliana-Reli Cîmpan.

Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” (director, Viorela Gabriela Nechita): agricultură/creșterea
animalelor, Beatrice Miriam Terec (XI A) – prof. Gheorghina Preda și Adrian Paul (XII A) – prof.
Kabai Otto.

Colegiul Naționl „Simion Bărnuțiu” (director, prof. Bianca-Adriela Șerban): chimie, Denis Andrei
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Moga (IX C) – prof. Mircea Brăban; concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, Kovács
Renáta-Krisztina (X F) – prof. Alexandra Oana Țiglea; Sergiu-Adrian Pop (XI F), Flaviu
Constantin Boșca (XII F) și Hajas Viktor (XII E) – prof. Maria Conde; discipline economice,
Péter András (XII F) – profesori Bianca-Adriela Șerban, Berek Aliz și Mariana Nosal; geografie,
Iarina-Valentina Ihoș (IX C) – prof. Claudia Crăciun; limba latină, Alexandra-Maria Oancea (IX
A) – prof. Ruxanda Chirică; limba și literatura română, Andreea-Diana Sale (XI C) – prof.
Anca-Ioana Mureșan; matematică, Király Csilla (XII D) – prof. Szilágyi Erzsébet; religie
greco-catolică, Iulia-Florica Pop (XI C) – prof. Florin Călin Mărincean; limba engleză,
Sorana-Noemi Balog (XI A) – prof. Nora Alina Crâșmar.

În acest context, la invitația lui Septimiu Cătălin Țurcaș, au vorbit profesoarele Bianca-Adriela
Șerban și Angela-Maria Lipo. Discursurile celor două directoare au reliefat, detaliat, activitatea
instructiv-educativă din instituțiile de învățământ pe care le conduc cu pricepere și devotament,
accentuând modul de organizare și desfășurare a activităților care țin de olimpiade și concursuri
școlare. A fost invocată necesitatea abordării educației cu activități privind o lume mai bună,
tineri serioși și profesori care își doresc elevi buni. De asemenea, au vorbit elevii
Alexandra-Maria Oancea, Petra-Maria Jurcău, Denis Andrei Moga și Iarina-Valentina Ihoș, care
n-au uitat să le mulțumească părinților, profesorilor, Primăriei, Consiliului Local și primarului
Țurcaș pentru premiere!

Spre final, Septimiu Cătălin Țurcaș i-a felicitat, din nou, pe cei 24 de „olimpici” șimleuani,
urându-le succes la etapele naționale și promițându-le, celor cu rezultate foarte bune, premii
mult mai consistente! De asemenea, i-a felicitat pe profesorii coordonatori, pentru că, vorba lui
Constantin Noica, „de învățat înveți multe și de la toți, dar profesor nu e decât cel care te învață
să înveți”. Cât adevăr… Festivitatea s-a încheiat cu mai multe „fotografii de grup”.

Succes, tuturor!
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