
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

      Festivalul „Oul de Paști” 
 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1               
REMETEA 

STRUCTURA DRĂGOTENI 
 

   Şcoala Gimnazială nr.1 din Remetea a luat 
fiinţă în data de 01.09.1919, sub denumirea de 
Școala Primară de Stat Remetea, funcționând cu 
două secții: una în limba română, iar cealaltă cu 
limba de predare maghiară. 
     Menționăm faptul că, în comuna Remetea, sunt 
școli atestate documentar, încă din anul 1852 
(Meziad), 1886 (Remetea) și 1922 (Drăgoteni). 
 

SCOPUL FESTIVALULUI 
 

 Dezvoltarea capacității de a cunoaște și 
de a înțelege obiceiurile, tradițiile culturale și 
meșteșugărești locale; stimularea curiozității 
pentru investigarea acestora; sensibilizarea 
comunității locale în privința artei și a tradiției 
populare locale; înțelegerea protejării și 
conservării acestora. 
 

Despre festival 

 Într-o lume în care generațiile tinere nu sunt 
încântate să spună că provin de la sat, într-o lume în care 
modernismul sufocă simplitatea și bunul gust al țăranului 
român, țăran cu obrajii căliți de razele soarelui și mâinile 
aspre de muncă, în această lume mai sunt crâmpeie de 
speranță că generațiile noi vor aprinde torța cunoașterii și 
promovării meșteșugurilor, a obiceiurilor și a tradițiilor 
reprezentative pentru poporul român.  
     Datorită meșterului popular Hanza Dorina, 
inițiatoarea acestui proiect, această torță luminează 
înepând cu anul 1997 și în satul Drăgoteni, mai ales în 
Vinerea Mare, când curtea școlii pare neîncăpătoare 
pentru tinerii din sat și din împrejurimi, dornici să-și 
fructifice talentul și îndemânarea. 

Concursul de încondeiere  
 

”Veșnicia s-a născut la sat” 
                                          Lucian Blaga 

 

Ouă încondeiate la Drăgoteni 
 

Drăgoteni - Bihor 
14 APRILIE 2017   

 

”Oul – maica tuturor formelor” 
               Constantin Brâncuși 

 



 

ALĂTURI DE ÎNCONDEIEREA OUĂLOR MAI AVEM URMĂTOARELE 

SECȚIUNI: 
 

Compoziții plastice  
pe temă religioasă 

 

Pictură pe sticlă 
 

Interpretare pricesne 
 

Bătut toaca 

 

Port popular 

 

Organizatori și colaboratori 
Primăria și Consiliul Local Remetea 
Școala Gimnazială Nr. 1 Remetea 

în colaborare cu: 
Consiliul Județean Bihor 

Muzeul Țării Crișurilor – Oradea 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale – Bihor 
Centrul pentru Arii Protejate și 

Dezvoltare Durabilă – Bihor 
Fundația „Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar”  

Biblioteca ,,Gheorghe Șincai” - Oradea 
Muzeul Municipal Beiuș 

Centrul Național de Informare și Promovare 
Turistică Bihor 

Agenția de Management al Destinației Bihor 
 

 

Remetea, Bihor, România 
Str. Principală, nr. 298 

Telefon/fax: 0259325242 
E-mail: scoalaremetea@yahoo.com 

scoaladrăgoteni@gmail.com 
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