
Zodii în cumpãnã 31
ReSpice AdSpice ProSpice

 Toamna 2008  Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar: Manifestãri aniversare la Centrul cultural din Apateu  Un fotoreportaj de Ovidiu Dan 

Manifestãri aniversare la
Centrul cultural din Apateu

 Traditii si valori culturale în Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar , ,

Aspecte de la manifestãrile de la Apateu. Fotografii de Ovidiu Dan

Conducerea Autoguvernãrii Minoritare
Române din Apateu, Ungaria (preºedinte -
Ioan Blaga, vicepreºedinte - Pantea Iosif)
ºi Asociaþia pentru Culturã, Spiritualitate ºi
Dezvoltare a Relaþiilor Transfrontaliere din
Oradea (preºedinte - preot dr. Origen
Sabãu) au organizat la data de 6 iulie 2008,
la Centrul cultural din Apateu, o manifestare
cultural-artisticã prilejuitã de împlinirea a
50 de ani de dans popular la Apateu.
Acþiunea este circumscrisã proiectului
“Tradiþii ºi valori culturale în Euroregiunea
Bihor - Hajdu Bihar, trecut ºi viitor”.

În derularea proiectului, organizatorii (în
fruntea cãrora s-a aflat distinsul preot dr.
Origen Sabãu) au fost sprijiniþi de Primãria
municipiului Oradea, Autoguvernarea
Minoritarã Românã din Apateu, Fundaþia
pentru Minoritãþi Etnice Naþionale din
Budapesta, Autoguvernarea pe Þarã a
Românilor din Ungaria ºi Primãria din Apa-
teu. Este lãudabil faptul cã, la o asemenea
manifestare de suflet, organizatorii au fost
onoraþi de prezenþa unor distinºi invitaþi,
precum: P.S. Siluan - episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române din Ungaria, Irina Coma-
roschi - ambasador al României la Buda-
pesta, Aurelia Zmeu - secretar 1 al Amba-
sadei României la Budapesta, Lucian An-
done - consilier al Ambasadei României la
Budapesta, Ioan Fodoreanu - consulul
general al României la Gyula, Batak Csaba
- director adjunct al Institutului Cultural
Român din Budapesta, Florin Ciobanu -
prof. univ. în cadrul Lectoratului Românesc
din Budapesta, prof. dr. Ligia Miriºan -
director al Direcþiei pentru Culturã, Culte
ºi Patrimoniu Cultural Naþional al judeþului
Bihor, Tiberiu Iuhas - director al oficiului
din cadrul Autoguvernãrii pe Þarã a
Românilor din Ungaria, Eva Ruja Banyaine
- director al Centrului de Documentare ºi
Informare din Gyula, Tarsay Attila - pri-
marul comunei Apateu, P.C. Calinic - con-
silier în cadrul Episcopiei Ortodoxe a Ro-
mânilor din Ungaria, preot Aurel Becan -
protopop al Seghedinului, Vad Erzsebet -
director al ªcolii din Apateu. În deschiderea
manifestãrii, preºedintele ºi vicepreºedintele
A.M.R.A., domnii Ioan Blaga ºi Iosif Pan-
tea, au înmânat atenþii instructorilor ºi ani-

matorilor culturali care s-au preocupat de
pãstrarea tradiþiilor ºi dezvoltarea moºtenirii
culturale. Printre cei premiaþi la ceas ani-
versar se gãseºte ºi dl profesor dr. Gheor-
ghe David (director al Centrului judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Bihor), care de mai bine de 15
ani militeazã pentru dezvoltarea relaþiilor
culturale dintre centrul pe care îl conduce
ºi centrele culturale din Debreþin ºi Apateu.
La Apateu, a înfiinþat, ºi dirijeazã de o

decadã ani corul “Armonia”, deþinãtor al
premiului I pe judeþul Hajdu-Bihar, obþinut
în 2005, în confruntare cu 17 ansambluri
corale din judeþ. Membrii corului sunt per-
soane cu vârste cuprinse între 45 ºi 60 de
ani, care îºi gãsesc timp ºi plãcere ca în
fiecarea marþi, circa douã ore, sã exerseze
ºi sã-ºi îmbogãþeascã repertoriul.

Cunoscut fiind, corul “Armonia”este invi-
tat la manifestãri culturale tradiþionale, la
concursuri ºi festivaluri, atât în Ungaria,

cât ºi în România, în repertoriu având circa
40-50 de piese de muzicã clasicã, muzicã
popularã ºi religioasã, colinde, dar ºi muzicã
modernã, între care patru suite româneºti
ºi patru maghiare, compuse de dl prof. dr.
Gheorghe David. Corul a avut onoarea de
a deschide manifestãrile culturale, fiind
urmat de sãrbãtoriþii evenimentului, dan-
satorii comunei, membrii Ansamblului de
dansuri populare “Narcis” din Apateu,
instruiþi de maestrul coregraf Harasztosi
Judith ºi Ioan Nedro, cu douã suite, româ-
neºti ºi maghiare. Alãturi de cele douã
ansambluri, pe scenã au evoluat membrii
Ansamblului “Ceatãra” din Carei, coordo-
naþi de Adrian Paºca, solistã, Ana Holdiº-
Pop, precum ºi un buchet de soliºti vocali
din Oradea ºi Beiuº, între care o familie de
muzicieni profesioniºti, îndrãgiþii Florina ºi
Florin Mariº Hinsu (profesori universitari),
soþii Kiss Geza ºi Livia, Corina Szatmari,
iar din Beiuº, Anca Banda (directorul Casei
de Culturã “Ioan Ciordaº” din Beiuº) ºi mai
tânãra solistã de muzicã popularã a Casei
de Culturã, Roxana Lavinia Gudiu (16 ani),
elevã a ªcolii de Arte “Francisc Hubic” din
Oradea (eleva dlui profesor Florin Mariº),
laureatã a nenumãrate ediþii ale festivalului
“Varietãþi folclorice bihorene”, câºtigãtoare
a diplomei de onoare a festivalului “Flori
din Þara Bârsei”, ediþia a VI-a, desfãºuratã
în luna mai la Braºov, invitatã la numeroase
spectacole, alãturi de alþi soliºti ai Casei de
Culturã din Beiuº, în Ungaria, Grecia ºi
Serbia. În octombrie 2007, Roxana ºi-a lan-
sat primul CD, intitulat “Cântã, cântã, gurã
scumpã!” Preluând numele CD-ului ei, di-
rectoarea Casei, dna Anca Banda, avea sã
lanseze, tot în 2007, prima ediþie a unui
festival naþional de folclor, care, la ediþia
din acest an, avea sã devinã internaþional.

Revenind la manifestarea culturalã de la
Apateu, dorim sã subliniem buna orga-
nizare, dar ºi succesul pe care l-au avut ar-
tiºtii, aplaudaþi ºi bisaþi de publicul prezent
la întâlnirea de suflet a moºtenitorilor tra-
diþiilor ºi valorilor culturale, promovaþi prin
intermediul proiectului “Tradiþii ºi valori
culturale în Euroregiunea Bihor-Hajdu-
Bihar, trecut ºi viitor”.
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