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Armaghedonul politic
Elevii si cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala nr.1
Turluianu, din comuna Beresti Tazlau, au sarbatorit
Ziua Scolii. Cu aceasta ocazie sau organizat mai
multe activitatii extracurriculare – cântecele si
dansurile populare, piese de teatru, sezatoare literara,
dar si expozitii cu lucrari ale copiilor.

Armaghedonul, locul biblic in care
a avut loc marturisirea apostolului
Ioan
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EDITORIAL

Aceasta a IVa editie a avut ca parteneri membri ai
comunitatii locale precum biserica, primaria, politia si comitetul de parinti, dar si Scoala Gimnaziala
Beresti Tazlau.
„Neam propus ca prin acest eveniment sa promovam scoala ca loc în care învatam sa
învatam, sa traim si sa iubim.”
prof.dr. Viorel Georgian Dumitru.
Un alt moment important al acestei manifestari a fost reprezentat de aniversararea celor 40 de ani de
activitate didactica, în aceeasi scoala, dedicat învatatorului Teris Gheorghi, omul ce de patru decenii
alaturi de sotia sa, educatoare Teris Elena, strabat padurea dintre Cernu si Turluianu, timp de o ora, zi
de zi, iarna si vara pentru a ajunge in fata elevilor sai.
Tot cu aceasta ocazie, a fost omagiat si prof. Diaconu Alexandru Bobeica, ce a condus scoala timp de
25 de ani. In finalul activitatii a fost lansata si monografia satului Turluianu, semnata de Ioan Cozma.
Invitati la acest moment deosebit au fost Corneliu Lupes – director al acestei scoli în anii ‘70 si membru
al Uniunii Scriitorilor din România, Daniel Nicolescu – profesor de limba româna si director al Colegiului
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