Gânduri şi... gândiri
Odată, pe înserate, un ţăran se aşeză pe
pragul modestei sale case bucurându-se de
răcoarea serii. În apropiere, şerpuia o cărare
care ducea spre sat; un om care trecea îl văzu
pe ţăranul nostru şi se gândi:
- Omul ăsta e fără îndoială un mare leneş,
stă de pomană şi cât e ziua de mare lâncezeşte
pe pragul casei...
La puţină vreme, apăru un alt trecător.
Acesta se gândi:
- Omul ăsta e cu siguranţă un beţiv. Şade
aici cât e ziua de lungă şi în loc să facă ceva util
se îmbată.
În fine, un străin care se îndrepta spre sat
îşi zise:
- Omul ăsta e de bună seamă un mare
muncitor. A trudit toată ziua, iar acum se bucură de odihna bine meritată...
La drept vorbind, nu putem şti prea multe despre ţăranul aşezat pe
pragul casei. Putem spune însă multe despre cei trei oameni care se
îndreptau spre sat: primul era un leneş, al doilea un beţiv, iar al treilea era
muncitor. Tot ceea ce spui vorbeşte despre tine; mai ales când vorbeşti
despre alţii.

PREMIEREA
CONCURSULUI DE ICOANE
Prietenii Sfântului Vasile cel Mare

Clasele I-IV

Premiul I
Olivia Tanasă
Fălticeni

Premiul II
Premiul III
Gavril Savu
Ilie Luţa
Cajvana
Horodnic de Sus
Menţiuni
Oana Emanoil, Fălticeni; Dumitru Ciobotar, Horodnic de Sus;
Elena Ghiniţă, Unceşti

Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi;
nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi;
iertaţi şi ve
ţi fi ierta
ţi. (Luca 6:37)
veţi
iertaţi.

Clasele V-VIII

PREMIEREA
CONCURSULUI DE POEZII, ESEURI

Faptele credinţei
Premiul I
Maria Stoleru
Dolheştii Mici

Premiul II
Andreea Axinte
Dolheştii Mari

Premiul III
Giorgiana Bolohan
Fălticeni

Menţiuni
Elena Irimie, Bosanci; Andreea Itu, Boroaia
Claudia Drobotă, Dolheştii Mici
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Premiul I
Oana Bejinari
Rădăuţi

Premiul II
Premiul III
Iuliana Băican
Daniel Senciuc
Şaru Dornei
Suceava
Menţiuni
Ana Maria Băican, Şaru Dornei; Nicolae Meleştean, Boroaia;
Elena Rotar, Gura Humorului; Valentin Duckeac, Suceava
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