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Şcoala Elementară Ciclul II de la Bratca

Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sâmbătă, 7 octombrie, un
grup de octogenari, foști elevi
ai Școlii Elementare ciclul II,
promoțiile 1950, 1951, 1952
de la Bratca, s-a reunit într-o
întâlnire de suﬂet pentru rememorarea momentelor frumoase ale unor vremuri de
mult apuse.

Catedrala „Mica Sfânta Soﬁe” din Aleșd,
denumită simbolic de către PS Sofronie,
episcopul Oradiei, și-a ales ca dublu hram
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Reîntâlnirea primelor promoţii
Evenimentul a debutat în
biserica din Bratca, începând
cu ora 11.00, când, vizibili
emoționați, cei 17 venerabili
domni și doamne au participat
la o slujbă de mulțumire oﬁciată pentru toate binefacerile și
împlinirile pe care Dumnezeu
le-a revărsat de-a lungul vieții
peste ei. A urmat slujba Parastasului pentru profesorii și
foștii colegi care au trecut la
cele veșnice.
La ﬁnal părintele paroh
Radu Marian i-a felicitat pe
cei prezenți și pe organizatorul
acestui fericit și emoționant
eveniment, Viorel Suciu, din
Lorău, precizând că domniile
lor au îndeplinit două virtuți:
prietenia și recunoștința, prietenia pentru că au venit să se
întâlnească, iar recunoștința față de cei care nu mai sunt alături de ei, profesori și colegi.
În cuvântul său, Viorel Suciu

a mulțumit celor prezenți și
în mod special lui Dumnezeu
pentru că le-a hărăzit să ajungă
această frumoasă vârstă. Profund emoționată, Stela Bocșan
a evocat în alese cuvinte amintiri legate de școală, biserică,
de colegi și de tatăl domniei
sale, preotul Moise, care spunea că un om împlinit este un
om cu școală, cu carte. După
evenimentul din sfânta biserică, octogenarii au sărbătorit
frumoasa lor reîntâlnire printr-o masă festivă la pensiunea
„Hanul Brătcuței” din Bratca.
Se cuvin prezentate și unele repere privind învățământul organizat în acele timpuri. După
reforma învățământului din
anul 1948, s-au desﬁințat școlile primare cu 7 clase din sate,
organizându-se această formă
de învățământ pentru clasele
V-VII doar în centrul comunei,
aici studiind și elevii din satele
aparținătoare: Beznea, Bălnaca, Lorău, Valea Neagră, alături de cei din Bratca. Din lipsa unui local de școală propriu,
primele cursuri s-au desfășurat
în localul primăriei, apoi la căminul cultural, la grădiniță și
în câteva case evreiești abandonate. De remarcat faptul că
cei prezenți au răspuns invita-

ției chiar dacă sunt răspândiți
și trăiesc în localităţi din toată
țara: Viorel Suciu, din Lorău,
Leontin Groza, din Șuncuiuș,
Petruț Mărioara, din Marginea, Stela Bocșan, din Oradea,
Coca Cervinschi, din Oradea,
Ioan Martin, din Caransebeș,
Teodor Groza, din București,
Florian Matei, din Aleșd, Teodor Iancu, din Șuncuiuș, Ioan
Vereș, din Cluj-Napoca, Florica Vereș, din Beznea, Ileana
Brândaș, din Șuncuiuș, Maria
Șvab, din Valea Neagră, Aron
Sărăcuț, din Lorău, Dumitru Popa, din Bratca, Eugenia
Caba Cacuci, din Bratca, și
Maria Cohuț, din Oradea. O

veșnică și frumoasă amintire și
pentru cei care au contribuit la
formarea ca oameni a acestor
copii de la țară, deschizându-le
drumul și orizontul în viață,
profesorii: Ioan Munteanu și
Traian Popa, la limba română,
Victor Contici, la matematică,
Gertrud Blasi și Stela Drăgușin, la istorie și geograﬁe, Elena Guza, la ﬁzică și chimie,
Victor Guza, la limba rusă,
Emil Poenaru, la biologie, Ana
Popa, la muzică. Întâlnirea s-a
încheiat cu emoționantele urări
de sănătate și viață lungă.
 Pr. Radu MARIAN
Nicu RĂCUCIU

Ziua Educaţiei

Dar importanța educației nu
este numai practică: o minte
bine educată, luminată, activă,
capabilă să hoinărească liber
și mult, este una dintre bucuriile și recompensele existenței umane. Educația trebuie
să formeze și să consolideze
deprinderile de care elevii au
nevoie pentru a accepta interdependența cu alți oameni,
pentru a rezolva conﬂicte, a
lucra și planiﬁca împreună, a
respecta diversitatea.
Ziua Internațională a Educației a fost marcată la Colegiul
Tehnic nr. 1 Vadu Crișului prin
activităţi diverse, în care au
fost implicaţi toți elevii. Pentru că educația trebuie să îi
ajute pe elevi să dobândească
instrumentele cunoașterii, s-au
desfășurat activități speciﬁce. „Sunt cetățean european”
a fost o dezbatere în cadrul
căreia elevii au fost informați

despre drepturile și obligațiile
pe care le au cetățenii Uniunii
Europene. Prin intermediul
temei „Educația și sistemul
educațional în diferite colțuri
ale lumii”, elevii au putut descoperi, din prezentările colegilor, miracolul învăţământului
ﬁnlandez sau situația sistemului de învățământ în țările slab
dezvoltate ale Africii. Educația trebuie să îi ajute pe elevi
să dobândească competențe
care să le permita să ia decizii cu privire la diferite situații de viață, să funcționeze în
relații sociale și de muncă, să
satisfacă cerințe elementare, să
îmbunătățească calitatea vieții proprii și a vieții celorlalți.
O dezbatere interesantă, cu
tema „Educația începe acasă
și continuă la școală”, a adus
în atenția participanților ideea
că educația începe acasă, continuă la școală și inﬂuențează
întreaga noastră viață. Aceeași
idee se regăsește și în cadrul
activității „Tot ce se poate gândi despre lume încape într-o
frază”. Elevii au avut ocazia de
a-și exprima liber concepțiile,
mentalitățile, de a-și confrunta principiile de viață și de a
le pune în acord cu viața cotidiană. Educația ar trebui să
contribuie la dezvoltarea personalității, să le dea oamenilor
posibilitatea de a acționa cu o
mai mare autonomie, judecată,
gândire critică, responsabilitate personală. A fost organizat
un concurs de creație artistică
„Educația în culori”. Astfel,

Cel de-al doilea hram are o conotație
deosebită, întrucât biserica este deținătoarea
veșmintelor Cuvioasei, ceea ce onorează atât
biserica, cât și pe toți credincioșii din Aleșd,
Cuvioasa Parascheva devenind ocrotitoarea
bisericii și orașului Aleșd. Pentru a cinsti
cum se cuvine marea sărbătoare, în biserica
purtătoare a hramului vor ﬁ organizate activități religioase deosebite. Astfel, vineri, 13
octombrie, începând cu ora 16.00, se va săvârși
Slujba Vecerniei, unită cu Slujba Litiei și cu
Paraclisul – Acatistul Sﬁntei Cuvioase Parascheva. Sâmbătă, 14 octombrie, între orele 8.00
-10.00, se va desfășura Slujba Utreniei, iar între
orele 10.00 – 12.00, Slujba Sﬁntei Liturghii,
urmată de o procesiune în jurul bisericii, cu
racla Sﬁntelor Veșminte ale Cuvioasei, după
care se va săvârși Taina Sfântului Maslu. La
ﬁnal, credincioșii vor avea bucuria de a atinge
și cinsti Sﬁntele Veșminte ale Maicii noastre
mult rugătoare Parascheva, care vor ﬁ scoase
din raclă. La ieșirea din biserică toți credincioșii prezenți, în cadrul unei agape creștine, vor
ﬁ serviți cu tradiționalele sarmale. Îi invităm
cu drag pe toți credincioșii din Aleșd și din alte
părți ale Bihorului să săvârșească acest pelerinaj binefăcător trupului și suﬂetului.
 Nicu RĂCUCIU

Duminică, 15 octombrie, la CCSO

Congresul Martorilor
lui Iehova

La Colegiul Tehnic Vadu Crișului
Pe 5 octombrie, în întreaga
lume, se sărbătorește Ziua
Mondială a Educaţiei. Evenimentul ține să ne reamintească faptul că o educație de
calitate reprezintă cheia unei
reușite profesionale. Educația joacă un rol important
în salvarea copiilor de munci periculoase, promovarea
drepturilor omului, a democrației, protecția mediului.
Din ce în ce mai mult, educația este recunoscută ca una
dintre cele mai bune investiții ﬁnanciare pe care le pot
face statele.

Sărbătoare de hram
la Aleşd

Martorii lui Iehova invită orădenii la
congresul cu titlul „Să nu renunțăm să
facem ce este bine”. Acesta va avea loc
duminică, 15 octombrie, între orele 9.3016.15, la Casa de Cultură a Sindicatelor
Oradea. Intrarea va ﬁ liberă şi nu se face
colectă.

desenele create pe teme diverse: muzică, inocența copilăriei,
frumusețe, s-au ﬁnalizat printr-o expoziție. Alte teme interesante au fost: „Chipul învățătoarei” , „Călătorie în lumea
poveștilor”, „Culorile toamnei
în literatură”, activități prin
care elevii au fost încurajați
să-și exprime opiniile cu privire la anumite atitudini și
comportamente, observate în
lecturile lor. Copiii au fost provocați să dea explicații simple
prin folosirea unor elemente de
logică. Activitățile desfășurate
i-au ajutat pe copii să identiﬁce
consecințele educației sau lipsa acesteia.
Activitatea „Călătorie în lumea poveștilor” s-a desfăşurat
sub formă de dezbatere, pe
grupe, pornind de la proverbe
educative: „Ai carte, ai parte!”,
„Carte frumoasă, cinste cui
te-a scris!” şi „Cartea e pomul
înţelepciunii”. Elevii au argumentat rolul educativ al poveştilor pe care le-au citit şi care
le-au oferit perspective diferite
în viaţă legate de educaţia primită din cărţi. O altă activitate
legată de această zi de sărbă-

toare a educaţiei a fost desfăşurată sub formă de concurs cu
tema: „Educaţia - şcoala viitorului”. Cele mai frumoase prezentări despre educaţie au fost
premiate cu diplome, aducând
bucurie şi satisfacţie tuturor
copiilor participanţi la activitate. Consiliul Școlar al Elevilor de la Colegiul Tehnic nr. 1
Vadu Crișului a marcat ziua de
5 octombrie printr-o activitate
mai deosebită. Au organizat
prima ediție a Marșului pentru
Educație, cu sloganul „Educația este viitorul”! Marșul a
avut loc pe strada principală
de la Colegiul Tehnic și până
la Primăria din localitate, în
timp ce elevii au intonat Imnul
educației, un imn creat special
de ei cu ocazia serbării acestei
zile.
Prin manifestarea laturii
creative și artistice a ﬁecăruia,
acest eveniment a devenit o poveste frumoasă și un prilej de
celebrare a prieteniei în școala
noastră. În această zi deosebită, le mulțumim tuturor dascălilor care, înainte de orice, pun
suﬂet în procesul de predare.
 Maria MĂLAI

„Menţineţi-vă excelentă conduita printre
naţiuni - a îndemnat apostolul Petru (1 Petru
2:12). Termenul grecesc tradus prin „excelent“ se referă la ceea ce este „frumos, nobil
şi onorabil“. În ziua de azi ar putea părea
complet nerealist să ne aşteptăm ca oamenii să
se comporte în mod onorabil sau cu nobleţe.
Însă, în general, slujitorii lui Iehova reuşesc să
urmeze îndemnul apostolului Petru. De fapt, ei
sunt cunoscuţi pe tot globul pentru conduita lor
excelentă”, transmit organizatorii. Acest lucru
este cu adevărat remarcabil dacă ne gândim la
problemele cu care ne confruntăm în timpurile
critice, „cărora cu greu li se face faţă” (2 Timotei 3:1). Încercările sunt o constantă a vieţii
noastre şi nu e ceva neobişnuit ca oamenii să
se împotrivească modului de viaţă creştin. În
timp ce unele încercări sunt de scurtă durată,
altele persistă în timp, ba chiar se intensiﬁcă.
Cu toate acestea, apostolul Pavel ne-a îndemnat: „Să nu renunţăm deci să facem ce este
bine, căci la timpul cuvenit vom secera, dacă
nu ne extenuăm“ (Galateni 6:9). Dar cum putem oare să facem - şi să continuăm să facem
- ce este bine când ne confruntăm cu încercări
dureroase şi cu o continuă ostilitate din partea
celor din jur?
„Congresul Martorilor lui Iehova îi va ajuta
pe cei prezenți să înţeleagă care sunt acele lucruri care ne ajută să facem ce este bine”, mai
transmit organizatorii.
 A.C.

