75 copii și-au etalat talentul în concursul de povești românești de la Bichișceaba
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75 de copii au participat la cea de-a 24 ediție a Concursului Național de povești pentru copii, în
limba română, intitulat „Gheorghe Gros" desfășurat joi la Casa Poveștilor din Bichișceaba
(Bekescsaba), Ungaria, în organizarea Autoguvernării Românești Locale, transmite www.basili
ca.ro
,
preluat de Romanian Global News.

În cadrul evenimentului a fost comemorat Gheorghe Gros, inițiatorul acestui concurs și
conducătorul Autoguvernării Românești Locale din Bichișceaba în perioada 1994-2015.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Române al Ungariei, a fost prezent la concursul
de povești românești, alături de numeroase oficialități.

Cei 75 de copii povestitori provin din 12 localități, de la Școli Generale Românești din Ungaria,
sau în care limba română este predată ca și materie de studiu (Giula, Bichișceaba, Micherechi,
Chitighaz, Aletea, Bătania, Pocei, Jaca, Săcal, Apateu, Cenadul Unguresc și Leucușhaz).

Au participat elevi din clasele I-VIII, jurizați de o comisie prezidată de Doamna Ana Maria Brad,
reprezentant al minorității române în cadrul Ministerului Învățământului de la Budapesta.

În deschidere au luat cuvântul Prof. Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării Românești
Locale din Bichișceaba, și Alexandru Fina, Președintele Interimar al Autoguvernării pe Țară a
Românilor din Ungaria (AȚRU).

Preasfințitul Părinte Siluan a rostit o rugăciune de binecuvântare și a apreciat acest concurs de
povești pentru copii, care îi reunește pe elevii din toate localitățile în care se învață românește
în Ungaria, dar și pe cei care conduc și sunt responsabili de prezentul și viitorul comunității
românești din Ungaria, ilustrat în modul cel mai concret cu putință de elevii participanți.
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În timpul desfășurării propriu-zise a concursului, ierarhul, ceilalți clerici și oficialitățile au mers la
mormântul lui Gheorghe Gros, unde au oficiat o slujbă de pomenire.

Gheorghe Gros comemorat la Concursul Național de povești pentru copii. ©Episcopia Ortodoxă
Română a Ungariei

La final, la festivitatea de premiere din curtea Casei Poveștilor au fost oferite Premiile I, II, și III,
Diplome și mențiuni, la fiecare dintre cele 4 categorii de povestitori.

Premii în cărți și albume au fost oferite și din partea Preasfințitului Părinte Siluan, pentru câte un
elev din fiecare grupă de povestitori, informează Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei.

Pe lângă aceste premii, organizatorii au oferit pentru primele două școli care au realizat cele
mai multe puncte, cele din Micherechi și Leucușhaz, câte un laptop.
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