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200 de ani de atestare a primei şcoli

Primăria comunei Ciumeghiu

Satul Dernișoara își cheamă fiii
Anul 2016 pentru locuitorii satului Dernișoara - comuna Derna, județul Bihor,
atestat documentar în 1406
(600 de ani) este important și
prin prisma celor 200 de ani
de atestare a primei școli în
1816, care s-a numărat printre primele 13 școli din Valea
Ierului organizate de biserica ortodoxă.

Școala funcționa pe lângă
biserică unde cantorul era și
învățător, uneori chiar preotul
fiind și învățător, rămânând
în sat zicala „așa te învață diacul?” în loc de…. directorul,
învățătorul, profesorul! De-a
lungul anilor, lumina abecedarului a ars mereu datorită unor
dascăli cu har, dar și chemare,
beneficiarii fiind copiii satului.
De asemenea, satul a avut un
fiu-preot Bejan și apoi alți fii
care au rămas în sat dascăli sau
s-au dus în alte sate sau orașe,
profesori universitari, printre
care îi amintim pe Aurel Curtui
(Universitatea Babeș-Bolyai),
Valeriu Curtui (Univ. din Viena), medici, ofițeri, tehnicieni
etc. Voi căuta să întocmesc o
mică monografie școlară, pagini ale trecutului profitând și
de „întâmplarea” de a fi directorul școlii în ultimii 50 ani,
din 1962- 2009. Dacă în alte
localități s-a încetățenit „întâlnirea cu fiii satului”, pentru
acești ani de aniversare a școlii
aș dori o întâlnire cu o parte
dintre absolvenții școlii. Cu
acest prilej, vom inaugura un
mic muzeu școlar în locuința
școlii, vom lansa patru cărți:
Proză (Ion Gh. Roman), Culegeri de folclor locale (Lucia
Roman ), Versuri din mileniul
2 (Ion Gh. Roman), Monografia obiceiurilor din Dernișoara
și Valea Bistrei (autori fiind

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea,

Evenimentul va avea loc în 8 octombrie 2016
prof. Lucia Roman și Ion Gh.
Roman).
Așa cum am lăsat locului un
Monument al eroilor în curtea
școlii, loc de evocare istorică pentru preotul satului și
școlile din comună, am lăsat
şi un local de școală zidit de
la fundație (1964) și până la
reabilitare (2007). Mi-aş dori
ca „Întâlnirea cu fiii satului”
să se concretizeze, anul 2016
fiind şi unul aniversar: 200 de
ani de atestare documentară.
Rog pe urmași să-și reamintească că 50 de ani i-am închinat acestui „gulag al tinereții”,
am trăit și am sprijinit intelectual și fizic (ca deputat sătesc
și primar post-revoluționar)
toată geneza acestei localități
pe care o găsiți „consemnată”
și în cartea „Iion foetus din
Lumină necreată” și în culegerile folclorice (alături de
Lucia Roman – dirigintă a 12

generații) și... chiar volumul
„Versuri scrise în mileniul 2”.
Cei care citesc acest articol
sunt rugaţi să-l popularizeze,
să se mobilizeze pentru ca ziua
de 8 octombrie 2016 să rămână în memoria lor, a fiilor lor
și nepoților. Va fi o zi de suflet.
Din cei care au absolvit (peste
700 de absolvenți), îi așteptăm,
pe lângă actualii locuitori, și
pe cei plecați din localitate sau
din diaspora, așteptăm și pe cei
200 de dascăli care s-au perindat la catedră. Noi, cei trei care
am ieșit la pensie de la aceeași
catedră, le vom fi gazde. Ceremonia se va desfăşura sub tutela Bisericii Ortodoxe, cea care,
acum 200 de ani, s-a îngrijit
ca fiii enoriașilor ortodocși să
învețe carte într-un imperiu
multinațional. De asemenea, îi
invităm să participe la eveniment și pe absolvenții proveniți
de la cele două biserici: bap-

tistă și penticostală. Școala a
fost o familie atunci şi acum.
Ne va vizita și o delegație din
St. Gondon (Franţa), care post
revoluționar (1989) au sprijinit
școala. Apelăm și la sprijinul
Primăriei, Consiliului local, al
Școlii, în organizarea acestui
eveniment.
Vă aştept, aşadar, pe toţi la
strigarea catalogului, la un
Te Deum, la masa colectivă
(contra-cost), lansarea cărților
anunțate, la decernarea unor
diplome de Cetățeni de onoare
ai Dernișoarei, dezvelirea unei
plăci comemorative... și spectacolul dat în cinstea lor, toate
acestea fiind organizate în curtea școlii, în 8 octombrie 2016,
după slujba de la biserică. Cei
interesaţi pot obţine informaţii
la telefon: 0744/525.714 sau la
email: roman_lucia@yahoo.
com.
Prof. Ion Gh. ROMAN,
fost director și prof. 1962- 2009

Eveniment în viața locuitorilor din Ghighișeni

Sfințire de troiță în zi de sărbătoare
Miercuri, 14 septembrie,
când a fost praznicul împărătesc „Înălțarea Sfintei
Cruci”, a avut loc un eveniment deosebit în viața locuitorilor din satul Ghighișeni,
comuna Rieni.
Cu voia Tatălui, cu ajutorul
Fiului și cu desăvârșirea Sfântului Duh, prin strădania preotului paroh Sorin Marcel Mance și cu sprijinul autorităților
locale s-a ridicat și sfințit o
troiță la intrarea în sat. După
Sfânta Liturghie, credincioșii
satului, dar și câțiva invitați, au
pornit în procesiune la troiță.
La slujba de sfințire au fost
invitați preoții Lazăr Merce,
din parohia Petrileni, și Emil

organizează concurs pentru ocuparea
a două posturi vacante pe perioadă nedeterminată de muncitori calificaţi, personal
contractual în cadrul compartimentului de
întreţinere.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG nr.286/2011
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată.
Condiţii de participare sunt:
-1 post de muncitor calificat: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau
școală profesională în specialitatea mecanic;
-minim 5 ani vechime în muncă;
-1 post de muncitor calificat: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau
școală profesională în specialitatea electrician
-auto; -minim 5 ani vechime în muncă;
Termenul de depunere a dosarului pentru
concurs este de 10 zile lucrătoare de la apariţia anunţului.
Dosarele se depun la secretariatul Primăriei
comunei Ciumeghiu.
Concursul va avea loc în data de:
- 11.10.2016, ora 13.00 proba scrisă,
- 13.10.2016, ora 12.00 interviul.
Bibliografia şi alte relaţii suplimentare se
găsesc la secretariatul Primăriei comunei
Ciumeghiu, telefon 0259/39-20-09.
(831)

cu sediul în Oradea, str. Republicii nr. 37
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
În data de 17.10.2016, ora 10.00 concurs pentru
ocuparea postului vacant de inginer debutant –
specializarea inginerie electrică la Serviciul Tehnic – Administrativ - aparatură medicală;
În data de 24.10.1016, ora 13.00 concurs pentru
ocuparea postului vacant de asistent medical generalist principal la Secţia Clinică Neonatologie;
În data de 01.11.2016, ora 10.00 concurs pentreu
ocuparea postului vacant de muncitor calificat
IV-agent contractări achiziţii la Serviciul Tehnic
–Administrativ - aparatură medicală;
Depunerea dosarelor: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării.
Bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.spitaljudeteanoradea.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS, str. Republicii nr. 37, et. III, cam. 37,
tel. 0259/43-77-50 int.111.
(832)

Primăria municipiului Beiuş

organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea posturilor contractuale de execuţie,
vacante, de:
- îngrijitoare - 2 posturi - Creşa municipiului Beiuş.
Condiţiile de ocupare a postului contractual
de îngrijitoare sunt:
Condiţii generale: prevăzute la art. 3 din
Hotărârea nr. 286/2011 modificată şi completată cu prevederile HG 1027/2014.
Condiţii specifice:
- studii medii
Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor în data de
10 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial
al Romaniei partea a III a, la sediul Primăriei
municipiului Beiuş, judeţul Bihor.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să
conţină in mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG 286/2011 modificată si
completată cu prevederile HG 1027/2014.
Bibliografia se afişează la sediul Primăriei
municipiului Beiuş, judeţul Bihor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei municipiului Beiuş şi la numărul de
telefon 0259/32-19-35.
(834)
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Bogdan, din parohia Sîrbești,
amândoi fiind, de altfel, fiii
satului Ghighișeni. Alături de
numeroși credincioși, au participat Gheorghe Bota și Florin Popa, primarul, respectiv
viceprimarul comunei Rieni.

De subliniat este faptul că Florin Popa este și autorul picturii
troiței. „Mulțumim Bunului
Dumnezeu și credincioșilor
noștri pentru ajutorul dat la
ridicarea acestei troițe în a fi
sprijin și călăuză tuturor ce-

lor care vor trece și se vor închina ei”, a menţionat Sorin
Marcel Mance, preotul paroh
al bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domunului” din
Ghighișeni.
n Ionel POPA

S.C. EURODANY MARKET S.R.L.- ÎN FALIMENT
PRIN LICHIDATOR C.I.I. MOLDOVAN ANA vinde
prin licitaţie publică, conform NCPC şi L85/14 produse
nealimentare la preţul total de 10.783 lei inclusiv tva.
Licitaţia va avea loc în 23.09.2016, ora 12.00, în Oradea, str. Gh. Doja nr. 24, ap. 1. Licitaţia va fi reluată în
fiecare zi de vineri. Participanţii vor depune oferte cu
min. 24 ore înaintea licitaţiei, însoţite de plata unei cauţiuni de 10 % din preţul de începere a licitaţiei, în contul
falitei, IBAN: RO71INGB000099994108262. Inf. tel./
fax 0259/43-59-66.
(837)

