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venimentul a avut loc în
ziua de 17 septembrie a.c.,
cu ocazia deschiderii noului
an şcolar. Într-o atmosferă de
sărbătoare, pe terenul de sport al
şcolii au fost prezenţi elevi, profesori,
părinţi, pastori şi reprezentanţi ai
oficialităţilor locale şi oaspeţi din
străinătate.
Rugăciunea de început a fost rostită
de fr. Mihele Florin din SUA. Cuvântul
de deschidere l-a avut fratele Onisim
Cozma, directorul liceului, care a
prezentat un scurt istoric al şcolii,
apoi a luat cuvântul dl. prof. Daniel
Negrean, inspector şcolar general al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor,
acesta prezentând rezultatele pozitive
ale elevilor la olimpiadele naţionale
şi rezultatele la examenele naţionale
(bacalaureat şi evaluare naţională).
După o prezentare a claselor, fiecare
diriginte, învăţător şi educator s-au
deplasat în sălile de clasă şi în grupele
de grădiniţă.
Momentul solemn al inaugurări
noului corp de clădire a avut loc în
Capela Liceului Teologic Penticostal
Betel, început cu rugăciunea rostită
de către fratele Daniel Burtic,
directorul postului de radio Vocea
Evangheliei Oradea, a continuat cu un
cântec interpretat de corul Bisericii
Penticostale Betel din Oradea.
Noua clădire cuprinde internatul cu
o capacitate de 190 de locuri (fiecare
cameră are trei locuri, baie, chicinetă,
cameră de studiu), sală de mese cu
cantină, cu o capacitate de 300 de
locuri şi sala de Capelă (cu balcon)
cu o capacitate de 450 de locuri. La
acest eveniment au fost prezenţi
părinţi, cadre didactice şi păstori din
Comunitatea Penticostală Regională
de Bihor.

L

a momentul inaugural au luat
cuvântul: dl. Claudiu Pop,
prefectul judeţului Bihor, dl.
Cornel Popa, preşedintele Consiliului
Judeţean Bihor, dl. Daniel Negrean,
inspectorul şcolar general al

judeţului Bihor. Apoi a luat cuvântul
fratele Mihele Florin din Los Angeles
(SUA), el însuşi fiind profesor de
educaţie fizică şi sport până în
momentul plecării definitive din
ţară.

D

in partea Comunităţii
Regionale Penticostale Oradea
a luat cuvântul pastorul Ioan
Moldovan, preşedintele Comunităţii.
Din partea conducerii Cultului
Penticostal a fost prezent pastorul
Moise Ardelean, preşedintele
Comunităţii Regionale de Arad şi
responsabil al departamentului
de învăţământ din cadrul Cultului
Creștin Penticostal din România.
În cuvântarea sa, pastorul Moise
Ardelean a arătat lacunele sistemului
de învăţământ din vremea comunistă
şi cum erau priviţi şi trataţi copiii
de pocăiţi în acel regim. „Astăzi”,
spunea dânsul, „suntem beneficiari
ai şcolilor creştine evanghelice,
având libertăţi mult mai mari decât
în trecut.”
Corul bisericii Penticostale Betel a
împodobit momentul acesta festiv cu
4 cântari. Rugăciunea de încheiere
a acestui moment festiv din sala de
Capelă a Liceului Teologic Penticostal
Betel a fost rostită de pastorul Ghiţă
Băbălai.

Ş

coala are aproximativ 9000 m,
suprafaţă construită, 35 săli de
clasă, 5 laboratoare (chimiebiologie, fizică, informatică,
limbi moderne, muzică) , o bibilotecă
cu peste 2500 de volume, un cabinet
medical (un doctor şi un asistent
medical), un punct farmaceutic,
birouri, spaţii administrative, teren de
sport, internat (190 de locuri), cantină
şi sală de mese (300 de locuri) şi sala
de capelă (450 de locuri – foto 2).
În planul de învăţământ, şcoala

Știri

Inaugurarea unei noi clădiri
în cadrul Liceului Penticostal
BETEL din Oradea

cuprinde: ciclul preşcolar, ciclul
primar, ciclul gimnazial, liceal, şi
postliceal.

M

ulţumim lui Dumnezeu
care ne-a ajutat în decursul
anilor până la definitivarea
întregului campus şcolar. Mulţumim
Bisericii Penticostale Betel, care s-a
implicat în această lucrare prin post,
rugăciune şi financiar. Mulţumim
şi acelor biserici din Comunitatea
Regională Penticostală Bihor şi
bisericilor române din SUA, Canada,
Europa, organizaţiilor non-profit,
persoanelor fizice din Elveţia,
Germania, Anglia şi SUA care, prin
ajutorul lor financiar, au sprijinit
construirea şi dotarea şcolii cu
mobilier şi materiale de construcţie.
Mulţumim tuturor societăţilor
comerciale şi persoanelor fizice
din România care au contribuit
substanţial la realizarea acestui
campus şcolar.
Dedicăm aceasta şcoală celor 1469 de
elevi şi 68 de profesori care, începând
cu anul şcolar 2012-2013, beneficiază
de cele mai bune condiţii. Dorim ca
şcoala să rămână pentru mai departe
o extensie a familiei şi a bisericii lui
Dumnezeu şi să lucreze la caracterul
elevului, modelându-l asemenea
caracterului Domnului nostru Isus
Hristos.
Liviu Apolzan, pastorul Bisericii
Penticostale Betel Oradea

