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O propunere în preajma
Marii Uniri
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...organizatorice ale bisericilor naționale românești ortodoxe și greco-catolice, deopotrivă.
Festivitățile vor trebui să
facă un inventar al etapelor
social-economice, culturale și
politice parcurse de națiunea
noastră de-a lungul celor o
sută de ani, cu momentele sale
de evoluție și modernizare și
cele de stagnare, chiar regres
în urma războaielor mondiale,
a unor calamități naturale și
politice. Mersul ascendent al
societății românești este totuși
evident, fiind datorat eforturilor oamenilor de rând, a elitei
majore intelectuale și unor personalități politice.
Toleranța tradițională a
neamului românesc a permis
dezvoltarea și afirmarea economică, politică și culturală
a minorităților naționale din
țara noastră, cultivarea limbii,
religiei și tradițiilor fiecăreia.
Unele sincope în relația majoritari – minoritari, chiar regretabile, au apărut sub presiunea
marilor puteri ale momentului
și împotriva firii românului.
Dacă întotdeauna românii
au fost călăuziți de ideea că
„popoarele pot și trebuie să
trăiască nu numai unul lângă
celălalt ci, mai ales unul cu celălalt, într-o pașnică și rodnică
colaborare” (Apud Victor Jinga, Problemele fundamentale
ale Transilvaniei, Ed. Astra
Brașov, 1945), cei care gândesc altfel, neeuropean, care
ne pângăresc sărbătorile naționale, deși sunt veniți, aduși și
acceptați de noi în spațiul nostru etnogeografic – ar trebui
să-și abandoneze neliniștile
fără acoperiri reale, artificial
induse în propriul mental, de o
mână de neadaptabili din țară
și străinătate.
Am aflat din mass-media că
trei mari orașe ale țării vor primi titlul de „Capitale ale Unirii”. Este vorba de Iași – Capitala României în anii Primului
Război Mondial (XI 1916 – XI
1918), în tragica și eroica perioadă a retragerii și rezistenței
în Moldova, Bucureștiul – Capitala tradițională a românilor
din 1862 până astăzi, Alba Iulia – orașul în care la 1 Decembrie 1918 s-a definitivat Marea

l Angajăm electrician şi instalator calificat în Oradea. Program de lucru de 8 ore/
zi, în două schimburi. Oferim stabilitate şi
condiţii avantajoase de angajare în cadrul
unei firme naţionale. Pentru informaţii, vă
rugăm sunaţi 0727/27-74-78.
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l Ce faci de Revelion? Vino la un Revelion
de neuitat în Băile Felix, împreună cu Clubul Oamenilor Singuri. Tel. 0741/04-66-21.
(3039)

MATRIMONIALE
l Simpatică, ofer companie la domni peste 50 ani. Tel. 0753/56-60-84. (T.2778)

Nutrientul

Catedrala Încoronării din Cetatea Alba Carolina
Unire, iar în 1922 Regele Ferdinand și Regina Maria s-au
încoronat oficial ca suverani ai
României Întregite.
Cred, sunt chiar convins, că
încă trei mari orașe ale țării ar
trebui să fie onorate cu titlul
amintit mai sus. Este vorba în
primul rând de orașul nostru,
Oradea, unde la 29 septembrie/12 octombrie 1918 s-a redactat cunoscuta „Declarație
de independență” a Transilvaniei care statua Unirea cu
Vechiul Regat, citită în Parlamentul ungar de Alexandru
Vaida-Voevod câteva zile mai
târziu, moment politic excepțional, unic, care a declanșat
procesul de unire a Transilvaniei cu Regatul României.
Apoi, Aradul, de unde Consiliul Național Român Central
– un veritabil guvern revoluționar român, a organizat și
condus activitatea pentru pregătirea documentelor aprobate
în Marea Adunare Națională
de la Alba Iulia și întrunirea
românilor în Cetatea lui Mihai
Viteazul – primul unificator al
pământurilor noastre. Nu în ultimul rând Sibiul, sediul pentru
un an al Consiliului Dirigent și
Marelui Sfat Național Român Guvernul, respectiv Parlamentul Regional al Transilvaniei,
instituții menite să realizeze
integrarea treptată a provinciei
în cadrele statului român, din
punct de vedere administrativ,
juridic, social-economic și cultural.
Desigur mai sunt încă trei lo-

cații urbane care s-au înscris în
1918-1919 în istoria noastră și
a Europei. Pentru moment nu
cred că factorii politici astăzi
în fruntea lor ar accepta titlul
de „Capitală a Unirii Românilor”. Este vorba de Chișinău și
Cernăuți, unde în 27 martie/9
aprilie, respectiv în 15/28 noiembrie organismele politice
ale celor două provincii românești, în a căror componență au
intrat și reprezentanții minorităților naționale ce trăiau alături de majoritatea românească, au votat Unirea cu Regatul
României. Dacă astăzi la Chișinău noul președinte român,
dar filorus declarat, este împotriva propriilor concetățeni,
Ucraina europeană ultranaționalistă nu este în stare să înțeleagă istoria Bucovinei.
Budapesta ar merita un titlu
identic, deoarece aici la 18/31
octombrie 1918, după discursul lui Vaida-Voevod rostit în
Parlamentul ungar, se constituie Consiliul Național Român
Central, format din câte șase
reprezentanți ai Partidului Național Român și ai Partidului
Social-Democrat, Secția Română. Acesta se va retrage la
Arad, în următoarele zile, simțind nevoia sprijinului fizic și
moral a românilor pentru a-și
îndeplini misiunea istorică. Pe
de altă parte, Budapesta intră
în istoria Europei democratice
datorită eliberării ei, în august
1919, de către Armata Română,
care lichidează dictatura bolșevică a lui Kun Bela. Aceasta

amenința aruncarea Europei
într-un război civil sângeros,
după modelul a ceea ce se petrecea atunci în Rusia Sovietică. Sunt numeroase dovezi
scrise și fotografii de epocă
din care rezultă ușurarea sufletească, chiar bucuria locuitorilor Budapestei de-a fi scăpat de
dictatura roșie a conaționalilor
lor, de-a li se asigura liniștea
personală și garanta proprietățile în fața jafurilor venite
din partea soldaților bolșevizați și a lumpenproletariatului.
Mai mult, populația de rând
a urbei va beneficia de hrană
gratuită oferită de bucătăriile
de campanie ale Armatei Române. Oare actualul guvern
ultranaționalist al lui Orban va
accepta să transmită României
recunoștința sa în numele înaintașilor de la 1918-1919?
Cum mâine, 8 decembrie
a.c., la ora 11.30, în Sala de
Conferințe a Bibliotecii Universității, va poposi, din nou,
Acad. Ioan Aurel Pop, Rectorul
Universității „Babeș-Bolyai”
din Cluj-Napoca, un vechi și
stabil prieten al Oradiei, pentru lansarea unei noi cărți, sunt
sigur că va accepta și transmite instituției prezidențiale
de la București propunerea ca
Oradea, Aradul și Sibiul să fie
recompensate pe drept cu titlul
de „Capitale ale Marii Uniri”.
Domnia Sa este membru important al Comisiei prezidențiale însărcinate cu pregătirea
Serbărilor Marii Uniri. n

Catedrala „Sfântul Nicolae” și-a sărbătorit hramul

Program liturgic deosebit
Sărbătoarea
Sfântului
Nicolae reprezintă pentru
Eparhia Română Unită cu
Roma, Greco-Catolică, de
Oradea un prilej de mare
bucurie, acesta fiind protectorul ei. Cu această ocazie,
încă din ziua precedentă programul liturgic organizat în
Catedrala ce poartă hramul
Sfântul Nicolae a fost unul
cu totul deosebit, celebrându-se, de la ora 18.00, Acatistul Sfântului Nicolae, Sfânta
Vecernie cu Litie ca, de la
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orele 20.00, să fie celebrată
Taina Sfântului Maslu.

După Sfânta Vecernie, a
urmat procesiunea cu sfintele
moaşte ale Sfântului Nicolae,
acestea fiind expuse pe tot
parcursul acestor zile de sărbătoare, oferind credincioşilor
ocazia de a le venera. Moaştele
Sfântului Nicolae sunt prezente în Catedrala Greco-Catolică
din Oradea încă din anul 1997,
fiind oferite spre venerare din
partea Sfântului Scaun.

Pentru studenţii seminarişti
această sărbătoare a fost una
cu dublă semnificaţie, întrucât, în data de 6 decembrie,
de la ora 10.00, în Catedrala
Greco-Catolică, Preasfinţitul
Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, în cadrul
Sfintei Liturghii pe care a celebrat-o alături de mai mulţi preoţi a hirotesit lectori pe semniariştii anului III şi ipodiaconi
pe cei din anul IV. În cuvântul
de învăţătură, Preasfinţitul a
subliniat virtuţile care au mo-

delat viaţa Sfântul Nicolae şi
anume: bunătatea, credinţa
şi umilinţa, îndemnându-i pe
studenţii hirotesiţi să urmeze
modelul Sfântului în viaţa lor.
La sfârşitul Sfintei Liturghii,
Preasfinţitul Virgil a invocat
ajutorul şi mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, transmiţându-le celor ce poartă numele
Sfântului, la mulţi ani şi multe
haruri de la Domnul!
n Cristi Daniel NEAGOE

achiziţionează porumb, recolta anului
2016, la bazele din localitatea Ciumeghiu
şi Palota, cu plata pe loc.
Pentru detalii sunaţi la numărul 0727/2009-39.
(1044)

Comuna Drăgești,
cu sediul în localitatea Drăgești, nr. 64,
intenționează să solicite de la Administrația
Bazinală de Apă Crișuri Bihor aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor
la proiectul: ”Extindere Alimentare cu apă a
localității Dicănești, comuna Drăgești, județul Bihor” amplasate în localitatea Dicănești,
județul Bihor.
Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații
suplimentate cu privire la solicitarea avizului
de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită informații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului la adresa menționată sau la nr.
de telefon 0259/32-45-45 sau 0259/32-45-47,
după data de 08.12.2016.
(1093)

Flash rutier

Autoaccidentare
Marți, la ora 15.47, pe strada Armatei Române din Oradea, un tânăr de 20 de ani, din
Oradea, în timp ce conducea o motocicletă, nu
a adaptat viteza de deplasare la condițiile de
drum - carosabil umed. Astfel, a efectuat un
viraj spre stânga pentru a ieși dintr-o parcare,
a pierdut controlul asupra direcției de deplasare iar motocicleta s-a răsturnat pe partea
carosabilă. În urma accidentului, conducătorul
motocicletei a suferit leziuni ușoare. Poliţiştii
rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu
exactitate a împrejurărilor şi cauzelor producerii evenimentului rutier.

Lovit pe trecerea
de pietoni
O zi mai târziu, miercuri, 7 decembrie, la ora
07.12, pe strada Matei Corvin din municipiul
Oradea, un bărbat de 63 de ani, din Oradea, în
timp ce conducea o autoutilitară, nu a acordat
prioritate de trecere pietonilor, accidentând un
bărbat de 74 de ani, din Oradea, care se angajase în traversarea străzii pe trecerea de pietoni,
marcată și semnalizată corespunzător. În urma
accidentului rutier, pietonul a suferit leziuni
care i-au provocat decesul.
Poliţiştii rutieri continuă cercetările pentru
stabilirea cu exactitate a împrejurărilor şi cauzelor producerii evenimentului rutier. n

