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Vineri, 20 iulie 2018

Remetea

Proiect de combatere
a abandonului școlar

comemorări

„Măsuri integrate de prevenire a abandonului preșcolar
și școlar în comuna Remetea și
în municipiul Beiuș, județul Bihor” - aceasta este denumirea
celui mai recent proiect care
vizează creșterea participării la
educație a copiilor proveniți din
medii vulnerabile.

Având ca beneﬁciar Primăria
comunei Remetea și ca parteneri
asociați Școala Gimnazială Nr. 1
Remetea, Grădinița cu Program
prelungit Nr. 1 Remetea și Școala
Gimnazială „Nicolae Popoviciu”
Beiuș, proiectul este coﬁnanțat
din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară
4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Valoarea totală a proiectului se
ridică la peste două milioane de
lei, din care 1,7 milioane reprezintă coﬁnanțarea europeană nerambursabilă, iar implementarea se va
întinde pe durata a trei ani, până în
aprilie 2021.
Conferința inaugurală a proiectului a avut loc la Căminul Cultural
din Remetea, la eveniment participând Ioan Mang, vicepreședintele
Consiliului Județean Bihor, inspectorul școlar Florin Negruțiu,
Marianina Trandaﬁr, reprezentanta ﬁrmei de consultanță din
Cluj-Napoca, Adrian Ștefănică,
primarul comunei Remetea, viceprimarul Stelian Copil, Viorica
Szabo, consilier în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din Primăria Remetea, Cătălin
Fâșie, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Remetea, Mihaela Nemeș,
omoloaga sa de la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș,
cadre didactice, elevi și părinți ai



suﬂet bun s-a ridicat la cer, o
inimă iubitoare a încetat să mai
bată, cea a scumpului meu tătic,
MIRCEA MOISI.
„Te-am îngrijit cum cel
mai bine am ştiut
Ţi-aş mai ﬁ dat şi zile
Dar asta n-am putut.
acestora din urmă. Detalii despre
proiect, în special despre obiectivele acestuia, a oferit Cătălin
Fâșie, directorul Școlii Gimnaziale din Remetea, iar viceprimarul Stelian Copil a anunțat că
proiectul va ﬁ prezentat părinților,
discuțiile urmând să ﬁe purtate în
toate școlile din comună.
Obiectivul general/scopul proiectului este „prevenirea abandonului școlar timpuriu prin elaborarea și aplicarea de metode și
măsuri educaționale speciﬁce în
unitățile școlare din comuna Remetea și din municipiul Beiuș.”
Cât privește obiectivele speciﬁce, acestea prevăd: sprijinirea
pe termen mediu și lung a procesului de tranziție pentru 60 de
copii (10 antepreșcolari și 50 de
preșcolari), prin organizarea a

1070 de sesiuni de educație parentală, pe o perioadă de 5 semestre;
sprijinirea unui număr de 190 de
elevi provenind din categoriile
vulnerabile din comuna Remetea,
prin implementarea unui program
„Școală după școală”, pentru o
perioadă de 24 de luni, în scopul
ameliorării situației de vulnerabilitate educațională și socială;
încurajarea creșterii participării
la educație în rândul elevilor din
comuna Remetea, cu accent pe
categoriile vulnerabile și creșterea
calității actului educațional prin
amenajarea unui centru de resurse educaționale și informare;
îmbunătățirea competențelor personalului didactic din comuna
Remetea și din municipiul Beiuș,
prin implementarea unui program
de formare profesională în dome-

niul nediscriminării, pe o perioadă de 6 luni, pentru 65 de cadre
didactice și încurajarea menținerii
copiilor din comuna Remetea și
din municipiul Beiuș în sistemul
educațional, prin întocmirea și
diseminarea unui ghid de bune
practici privind gestionarea pedagogică a situațiilor de discriminare, respectiv prin crearea unei
rețele de sprijin profesional între
profesori, până la ﬁnalizarea proiectului.
Prezent la eveniment, Ioan
Mang, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, a subliniat
importanța unui astfel de proiect
pentru comunitate, arătând că
efectele pozitive ale acestuia se
vor vedea în timp și vor ﬁ de lungă
durată.
 Dan ISPAS

Sărbătoarea zilei

El a trăit pe vremea lui Ahab,
regele evreilor, care a domnit în
ţinutul Samariei din Israel timp de
22 de ani. Acest rege s-a căsătorit
cu Isabela, o prinţesă feniciană din
Sidon, care se închina zeului Baal.
Ahab, preţuind frumuseţea femeii
mai mult decât credinţa în Dumnezeul unic al iudeilor, şi-a obligat

poporul să se închine zeului Baal,
încurajând în acest fel idolatria,
înălţând, totodată, şi un jertfelnic.
Toate aceste fapte au atras mânia
divină. Dumnezeu îi încredinţează
lui Ilie misiunea de a-l mustra pe
rege pentru faptele necugetate săvârşite şi de a întoarce poporul la
credinţa monoteistă. Mustrându-l
pe Ahab, Ilie îi spune: „Viu este
Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia slujesc eu; în aceşti ani
nu va ﬁ nici rouă, nici ploaie, decât
numai când voi zice eu”. După o
rugăciune adresată lui Dumnezeu,
Sfântul Ilie s-a retras pe malul râului Cherit. În urma lui, seceta şi
foametea au cuprins toată ţara.
După trei ani şi jumătate, dovedindu-se prin aceste minuni că numai

Când mică eu eram,
Şi nu ştiam să merg,
Tu m-ai ţinut de mână
M-ai învăţat s-alerg.
Şi câte zile au trecut
Şi câte vor mai trece
Iubirea mea îţi va-ncălzi
Mormântul trist şi rece.
Te voi iubi mereu. Fiica
Anda. (4369)



S-a împlinit un an de

lacrimi şi tristeţe de când a plecat, dintre noi, la cele veşnice
iubita noastră soţie şi mamă
SĂNDICA SCURT.
Nemângâiaţi soţul Gavril şi

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
Apărător înﬂăcărat al credinţei în Dumnezeul revelat profeţilor Vechiului Testament, Sfântul
Ilie Tesviteanul era ﬁul lui Sovac,
unul dintre profeţii Legii Vechi,
care locuia în Cetatea Tesve,
dincolo de Iordan. De la numele
acestei localităţi se trage şi numele proorocului.

În urmă cu 5 ani, un

ﬁul Horaţiu. (4347)

credinţa în Dumnezeul unic este
cea adevărată, poporul iudeu şi-a
recunoscut greşeala de a se ﬁ închinat zeului Baal, strigând: „Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel
adevărat”. Rugându-se atunci Ilie,
o ploaie a răcorit pământul şi foametea a încetat. Proorocului Ilie nu
i-a fost dată moartea, el a fost ridicat la cer într-un car de foc. Sfânta
Scriptură ne spune că Ilie se va întoarce iarăşi pe pământ, la sfârşitul
veacurilor, înaintea celei de-a doua
veniri a lui Hristos, pentru a se lupta cu Antihristul.

Tradiții și obiceiuri

De Ziua Sfântului Ilie, nu se lucrează de teama pagubelor (trăznete, ploaie, grindină); îl cinstesc mai

ales cojocarii, stuparii - se retează
stupii, se duc faguri şi mere la biserică spre binecuvântare şi se împart
de pomană; se duc berbecii la berbecar; dacă tună, vor ﬁ merele şi
alunele viermănoase; dacă plouă,
va ploua 20 de zile; se ţine „Târgul
de fete de pe Muntele Găina” din
județul Alba.
Sfântul Ilie marchează miezul
verii pastorale, dată când le era
permis ciobanilor să coboare în
sate, pentru prima dată după urcarea oilor la stână.
Cu această ocazie, ciobanii tineri
sau chiar cei maturi aduceau în dar
iubitelor sau soţiilor lor furci de
lemn pentru tors, lucrate cu multă
migală.
 L.I.

Anunţurile de comemorări şi decese se preiau:
 la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-joi între orele
8.00-18.00, vineri, între orele
08.00-16.00, duminică, între
orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele
9.00-16.00, duminică, 16.0018.00.

