10 Comunitate

Luni, 26 august 2019

Duminică, 1 septembrie.
Festival cu tradiție în Bihor

Vor sărbători o săptămână întreagă

Zilele orașului Ștei

15.000 de sarmale vor
fi gătite la Salonta

Pe durata unei săptămâni
întregi, mai precis în perioada
26 august - 1 septembrie, locuitorii de la poalele Munților
Apuseni, și nu numai, vor îmbrăca straie de sărbătoare deoarece Primăria și Consiliul
Local Ștei va organiza Zilele
orașului Ștei, ajunse la ediția
XXIV.

Organizarea Zilelor orașului
Ștei pe durata unei întregi săptămâni a prins viață cu câțiva
ani în urmă la inițiativa primarului orașului Ștei, ing. Iulian Balaj, iar acest aspect s-a
dovedit deosebit de inspirat,
deoarece locuitorii urbei, și
nu numai, și în acest an vor fi
angrenați în multiple activități
care, cu siguranță, vor satisface toate categoriile de vârstă.
Consiliul Local și Primăria Ștei,
dar și Casa de Cultură „Miron
Pompiliu” Ștei în colaborare cu
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Bihor, sunt organizatorii acestui eveniment care
se va derula pe perioada săptămânii 26 august - 1 septembrie.
Debutul evenimentelor va fi
unul cu „fir întins”, azi de la ora
9.00, când pescarii vor participa
la un concurs de pescuit, în timp
ce, de la ora 10.00, cei care dețin
talent în mânuirea „cretelor colorate” vor putea să-și pună arta
în valoare în cadrul creațiilor
artistice desenând pe asfalt.
Marți, de la ora 16.00, iubitorii
„pedalelor” vor fi angrenați întro „buclă” ce se va desfășura în
cadrul acțiunii cicloturism la bisericile de lemn din zonă. Miercuri, de la ora 2.00, la Spitalul
orășenesc din Ștei, în cadrul
campaniei pentru o zi „Doamnelor, sănătatea dumneavoastră
contează”, autoritățile locale vor
oferi, în mod gratuit, posibilitatea femeilor de a face testul
Babeș-Papanicolau, în vederea
prevenirii cancerului de col uterin, înscrierile putând fi făcute
la secretariatul primăriei, până
marți la ora 16.00. Tot miercuri,

Ca-n fiecare an, în prima duminică din
luna septembrie, în Parcul Maria, din municipiul Salonta, în incinta Complexului Muzeal „Vatra Satului Românesc”, se va desfăşura Festivalul sarmalelor. 15.000 de sarmale
vor fi gătite în cadrul celei de-a XI-a ediții a
evenimentului, sarmale care vor fi distribuite gratuit celor peste 2000 de participanți.

Primarul Iulian Balaj organizează o săptămână de reală sărbătoare la poalele Apusenilor
de la ora 18.00, cei dornici să-și
testeze rezistența vor putea concura la un cros ce se adresează
tuturor categoriilor de vârstă,
atât la feminin cât și la masculin. Joi, de la ora 17.30, va avea
loc un concurs de ciclism, iar
de la ora 18.30 se va putea vizita o expoziție de pictură. Vineri, 30 august, de la ora 15.00
va avea loc, la Casa de Cultură
„Miron Pompiliu” Ștei, primirea invitaților, iar de la ora 15.30
depunerea de jerbe la bustul poetului Miron Pompiliu. De la ora
16.00, în sala mare de festivități
a Casei de Cultură, va începe
ședința festivă a Consiliului Local al orașului Ștei cu următoarea odine de zi: discursul primarului orașului Ștei,Iulian Balaj;
decernarea titlurilor „Cetățean
de onoare al orașului Ștei”; premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
Pe holurile Casei de Cultură
se va putea admira o expoziție
de pictură, dar va avea loc și
o lansare de carte. Sâmbătă va
fi o zi plină începând chiar de
la ora 11.00 cu un spectacol
hipic, atelaje cu cai, pe stadionul Oțelul, după care, începând
de la ora 16.30, se va disputa
un meci de fotbal între două

selecționate old-boys. La orele
serii, 18.00, pe scena special
amenajată în piața agroalimentară va avea loc un spectacol
susținut de Alexia Poșa, Andra Sabău, Dana Carțiș, Larisa
Oneț, Beyound And Back, Emilia Borza și inegalabila Simona
Brișcan, o bihoreancă cu o voce
aparte și un repertoriu în care
„inimile” tresar, datorită repertoriului în care tema abordată
este iubirea, după care Ansamblul Drajna și vocea inconfundabilă a șteiencei Ancuța Pantea vor fi în atenția auditoriului,
ca și Corina care va încheia o
seară ce se dorește a fi magică. Duminică, începând cu ora
14.00 va avea loc parada portului popular care se va desfășura
pe străzile orașului, după care,
pe aceiași scenă amenajată special cu această ocazie, în prim
plan va fi Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Bihor, precum și Ansamblurile „Doina Șteiului”, „Svinița”,
„Drajna”, dar și soliștii Mihai
Gheban, Claudiu Borza, Zbicii
și Corina Szatmari, spectacolul
fiind încheiat de Akcent&Adi
Sână. Indiscutabil, ca în fiecare
an o săptâmână aparte din viața

locuitorilor de pe aceste minunate meleaguri se va încheia cu
un superb foc de artificii care
va brăzda cerul în jurul orei
23.00.
„Dragi șteieni și prieteni ai
orașului nostru, vă așteptăm
cu drag la toate evenimentele oraganizate cu ocazia
„Zilelor orașului Ștei”, care
se desfășoară în perioada 26
august - 1 septembrie. Pe parcusrusul acestor zile, vă invităm
să luați parte, atât la spectacolele oferite de organizatori, cât și
la toate acțiunile intercative, în
care puteți fi participanți direcți
la concursuri și la acțiunile
noastre. Dedic aceste festivități
împlinirii a 100 de ani de când
localitatea Ștei a fost eliberată
de sub asuprirea străină și a
aparținut cu adevărat României, dar și tuturor eroilor care
de-a lungul istoriei s-au sacrificat pentru unitatea națională și
libertatea românilor.
Cu ocazia Zilelor orașului
Ștei, urez tuturor șteienilor
multă sănătate, fericire și La
Mulți Ani! La Mulți Ani, Ștei!,
a afirmat, pentru CRIȘANA,
ing. Iulian Balaj, primarul
orașului Ștei.
n Ionel POPA

Beiuș

Planurile de școlarizare, îndeplinite integral

Deși populația de vârstă
școlară este în scădere, renumele de care se bucură
Beiușul, ca pol educațional în
partea de sud-est a județului
Bihor, a asigurat îndeplinirea integrală a planurilor
de școlarizare propuse de
unitățile de învățământ din
oraș.

Mihaela Ilieș, directoarea Colegiului Național „Samuil Vulcan”, a declarat că pentru realizarea clasei a V-a a fost nevoie
de admitere, mai mulți elevi
optând pentru renumitul colegiu beiușean. Și clasele de liceu

au fost ocupate integral, oferta
vulcanistă cuprinzând două clase de Matematică-Informatică,
una de Științele Naturii, două
de Filologie și una de Științe
sociale.
Și la Colegiul Tehnic „Ioan
Ciordaș” planul de școlarizare a
fost îndeplinit integral.
După cum declara directoarea Claudia-Florina Cighir,
școala pe care o conduce a propus o clasă de a V-a, patru de
liceu – Tehnician în activități
economice, Tehnician în turism, Tehnician prelucrări pe
mașini cu comandă numerică
și Tehnician în silvicultură și

exploatări forestiere, precum și
trei clase de profesională: Ospătar-chelner-vânzător în unități
de alimentație, Brutar-patiserpreparator de produse făinoase
și Mecanic utilaje și instalații
în industrie. Lucian Ropa, directorul Liceului Vocațional
Pedagogic „Nicolae Bolcaș”, a
anunțat depășirea planului de
școlarizare inițial; deși existau doar 75 de locuri în cele
trei clase de a V-a, școala a
primit aprobare să-i integreze pe toți cei 86 de elevi din
circumscripția școlară arondată. La liceu, situația este asemănătoare, cele trei clase propuse

– de Matematică-Informatică,
Filologie și Învățător-Educator
(Pedagogic) – având câte 28 de
elevi. Din oferta Școlii Gimnaziale „Nicolae Popoviciu” au
făcut parte două clase pregătitoare – una tradițională și alta
pe alternativa Step by Step și
două de a V-a – una tradițională
și alta cu predare intensivă a
limbii engleze. Mihaela Nemeș,
directoarea Școlii Gimnaziale
„Nicolae Popoviciu”, a salutat
și creșterea efectivelor claselor
cu predare în limba maghiară,
care, deocamdată, funcționează
simultan.
n Dan ISPAS

„Fă-ţi oleacă de vreme şi vină duminică,
1 septembrie, la noi, pe uspăţ. Vină să vezi
mândrele noastre obiceiuri, să asculţi hidedea
cu goarnă, dar, mai ales, să-ţi stâmperi setea cu
un strop de pălincă de prune şi foamea, cu nişte
sarmale gătite ca la mama acasă. Tare mult
ne-am bucura să te știm alături de noi”, este
invitaţia venită din partea organizatorilor.
Evenimentul se va desfășura în parteneriat cu: Consiliul Județean Bihor, președinte
Pasztor Sandor, Primăria Salonta, primar Torok
Laszlo, și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor,
director Mircea Jacan.
Programul artistic se va desfășura pe parcursul întregii zile, începând cu ora 13.00, și fi
susținut de: Ansamblul folcloric „Ardeleana”
din Tulca, Ansamblul folcloric „Cununița” din
Mădăras, Ansamblul „Miorița” din Salonta,
Ansamblul folcloric „Mărțișorul” din Avram
Iancu, Ansamblul Zestrea Buduresei, Grupul
Vocal Fialka Mădăras, Ansamblul „Regenbogen” al Forumului Democrat German din
Oradea, Asociația Românilor din Micherechi
și Ansamblul Folcloric din Arad. De asemenea,
vor evolua soliștii: Sandu Condoroș, Adina Lezeu, Mădălin Dodu, Vlad Ștef, Lucian Drăgan,
Angela Rusu și Denisa Moșincat.
La concursul de gătit sarmale și-au anunțat
participarea zece echipaje din județ și, în premieră, va fi prezent un echipaj din localitatea
Micherechi, Ungaria. 15.000 de sarmale vor fi
gătite în cadrul evenimentului, care vor fi distribuite gratuit celor peste 2000 de participanți.
Pe de altă parte, la fel ca în fiecare an, va
avea loc o tombolă caritabilă, pentru care vor fi
puse în vânzare 2.500 de bilete, la prețul de 5
lei/ bilet.
„Și în acest an, vom organiza o tombolă
caritabilă sub egida „Împreună pentru Andrei”.
Andrei este elev al Colegiului Național Teodor
Neș, depistat în primavară cu o boală incurabilă. Tot în cadrul festivalului, vom organiza o
licitație publică în scop caritabil a unei perechi
de mănuși marca Helmut Duckadam, iar banii
rezultați vor fi donați unei familii a cărei mamă
și-a pierdut viața într-un accident de mașină,
lăsând în urmă patru copii minori.
O altă noutate va fi premierea a două
copii salontani cu rezultate excepționale la
învățătură. Prin grija marelui om și a sportivului Helmut Duckadam, vom organiza, în
premieră, la Salonta, lansarea unui echipament
sportiv complet, marca Helmut Duckadam”,
ne-a declarat Ioan Sala, organizator al evenimentului. Alături de Ioan Sala, coordonatori și
responsabili pentru buna desfășurare a festivalului sunt: Răzvan Sala, Cristina Buta, familiile Ovidiu și Ramona Buz, Ionică și Florica
Neaga, Mircea și Elena Pîlșu, Cristi și Iuliana
Pantea, Liana și Ionică Sala, Petru și Olimpia
Neagrău.
n Loredana IONAȘ

