
       

     

  

Prioratul Regional al Transilvaniei, Maramureșului și Sătmarului 

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46, AIUD 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE-18-20 APRILIE 2014 

-Primire sergenti-Nicolae Roxana Andreea 

         -Iordoc Virgil 

-Capitulul  Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu participarea  

membrilor, si invitaților la: 

- lucrările  capitulare  ale Comanderiei-desfășurate  conform ritualului specific, 

cu participarea părintelui paroh , Bogdan  Ioan  din Biserica Ortodoxă  Livezile. 

-  activități  culturale-lansare de carte – Prof  Cristian Tiberiu 

      -prelegeri urmate de discuții, despre  istoria  Ordinului  

Cavalerilor Templieri- Prof  Cristian Tiberiu Popescu 

                                  - vizitarea obiectivelor   cu specific cultural din regiune 

mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel Templul 

Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument UNESCO avînd ca 

lăcașe de cult  Mănăstirea Rimetea și Biserica Rimetea, Cetatea Colțești, 
Cetatea Aiud ce cuprinde  Muzeul Aiud, Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur 

complex al spiritualității românești, etc. 

-activități  religioase –rugăciunile tradiționale 



    -participarea la slujba   duminicală  din Biserica Ortodoxă  

Livezile  

 

-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii Aiud. 

-activități turistice-vizitarea salinei Turda 

                               -drumeții în zonă 

-activități sportive.  

-activități de socializare-participarea  la pregătirea cinei , cu prepararea 

specialităților  tradiționale la grătar. 

                                     -degustarea distilatelor locale 

                                     -seara cavalerilor 

                                    -seara domnițelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

     

  

Prioratul Regional al Transilvaniei, Maramureșului și Sătmarului 

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46, AIUD 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE-23-25. MAI 2014 

-Primire sergenti-Veres Daniel 

 -Avansare scutieri- Nicolae Roxana Andreea 

   -Iordoc Virgil 

-Capitulul  Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu participarea  

membrilor, si invitaților la: 

- lucrările  capitulare  ale Comanderiei-desfășurate  conform ritualului specific, 

cu participarea părintelui paroh , Bogdan  Ioan  din Biserica Ortodoxă  Livezile. 

-  activități  culturale- vizitarea obiectivelor   cu specific cultural din regiune : 

mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel Templul 

Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument UNESCO avînd ca 

lăcașe de cult  Mănăstirea Rimetea și Biserica Rimetea, Cetatea Colțești, 
Cetatea Aiud ce cuprinde  Muzeul Aiud, Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur 

complex al spiritualității românești, etc. 

-activități  religioase –rugăciunile tradiționale 

    -participarea la slujba   duminicală  din Biserica Ortodoxă  

Livezile  



 

-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii Aiud. 

-activități turistice-vizitarea salinei Turda 

                               -drumeții în zonă 

-activități sportive.  

-activități de socializare-participarea  la pregătirea cinei , cu prepararea 

specialităților  tradiționale la grătar. 

                                     -degustarea distilatelor locale 

                                     -seara cavalerilor 

                                    -seara domnițelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

     

  

Prioratul Regional al Transilvaniei, Maramureșului și Sătmarului 

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46, AIUD 

 

RAPORT DE ACTIVITATE20-22 IUNIE 2014 

 

-Primire sergenti-Preda Ovidiu 

-Avansare scutier-Veres Daniel 

-Capitulul  Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu participarea  

membrilor, si invitaților la: 

- lucrările  capitulare  ale Comanderiei-desfășurate  conform ritualului specific, 

cu participarea părintelui paroh , Bogdan  Ioan  din Biserica Ortodoxă  Livezile. 

-  activități  culturale-lansare de carte – Prof  Cristian Tiberiu 

      -prelegeri urmate de discuții, despre Marele Maestru al 

Cavalerilor Templieri , Jaques De Molay - Prof  Cristian Tiberiu Popescu 

 

- vizitarea obiectivelor   cu specific cultural din regiune : mormintele geto-

dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel Templul Cavalerilor”: Mănăstirea 

Rîmeț,Satul Rimetea-Monument UNESCO avînd ca lăcașe de cult  Mănăstirea 

Rimetea și Biserica Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde  

Muzeul Aiud, Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității 
românești, etc. 



-activități  religioase –rugăciunile tradiționale 

    -participarea la slujba   duminicală  din Biserica Ortodoxă  

Livezile  

 

-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii Aiud. 

-activități turistice-vizitarea salinei Turda 

                               -drumeții în zonă 

-activități sportive.  

-activități de socializare-participarea  la pregătirea cinei , cu prepararea 

specialităților  tradiționale la grătar. 

                                     -degustarea distilatelor locale 

                                     -seara cavalerilor 

                                    -seara domnițelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

     

  

Prioratul Regional al Transilvaniei, Maramureșului și Sătmarului 

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46, AIUD 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE25-27 IULIE2014   

-Primire sergenti-Andor Bogdan 

-Avansare scutier-Preda Ovidiu 

-Capitulul  Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu participarea  

membrilor, si invitaților la: 

- lucrările  capitulare  ale Comanderiei-desfășurate  conform ritualului specific, 

cu participarea părintelui paroh , Bogdan  Ioan  din Biserica Ortodoxă  Livezile. 

-  activități  culturale-Lansare de carte – Horvath  Florin 

       -prelegeri urmate de discuții despre înființarea și evoluția 

Ordinului Cavalerilor Templieri. 

                                   - vizitarea obiectivelor   cu specific cultural din regiune : 

mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel Templul 

Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument UNESCO avînd ca 

lăcașe de cult  Mănăstirea Rimetea și Biserica Rimetea, Cetatea Colțești, 
Cetatea Aiud ce cuprinde  Muzeul Aiud, Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur 

complex al spiritualității românești, etc. 



-activități  religioase –rugăciunile tradiționale 

    -participarea la slujba   duminicală  din Biserica Ortodoxă  

Livezile  

 

-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii Aiud. 

-activități turistice-vizitarea salinei Turda 

                               -drumeții în zonă 

-activități sportive.  

-activități de socializare-participarea  la pregătirea cinei , cu prepararea 

specialităților  tradiționale la grătar. 

                                     -degustarea distilatelor locale 

                                     -seara cavalerilor 

                                    -seara domnițelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

     

  

Prioratul Regional al Transilvaniei, Maramureșului și Sătmarului 

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46, AIUD 

 

 

   RAPORT DE ACTIVITATE5.09-7.09-2014 

Participarea unui numar de 8 membri ai Comanderiei la toate lucrarile 

Capitulului  National Aniversar  al OSMTH-Hotel Intercontinental Bucuresti. 

Innobilarea scutierilor Nicolae Roxana Andreea și Iordoc Virgil. 

 Steagul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud a fost decorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

     

  

Prioratul Regional al Transilvaniei, Maramureșului și Sătmarului 

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46, AIUD 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE17.10-19.10.2014     

 

-Primire sergenti- Patrascu Jenel 

-Avansare scutier-Andor Bogdan 

-Capitulul  Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu participarea  

membrilor, si invitaților la: 

- lucrările  capitulare  ale Comanderiei-desfășurate  conform ritualului specific, 

cu participarea părintelui paroh , Bogdan  Ioan  din Biserica Ortodoxă  Livezile. 

-  activități  culturale-lansarea cărții ”Inițiere în splendoare” – Prof  Cristian 

Tiberiu Popescu 

      -prelegeri urmate de discuții, despre  istoria  Ordinului  

Cavalerilor Templieri- Prof  Cristian Tiberiu Popescu 

 



                               - vizitarea obiectivelor   cu specific cultural din regiune : 

mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel Templul 

Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument UNESCO avînd ca 

lăcașe de cult  Mănăstirea Rimetea și Biserica Rimetea, Cetatea Colțești, 
Cetatea Aiud ce cuprinde  Muzeul Aiud, Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur 

complex al spiritualității românești, etc. 

-activități  religioase –rugăciunile tradiționale 

    -participarea la slujba   duminicală  din Biserica Ortodoxă  

Livezile  

 

-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii Aiud. 

-activități turistice-vizitarea salinei Turda 

                               -drumeții în zonă 

-activități sportive.  

-activități de socializare-participarea  la pregătirea cinei , cu prepararea 

specialităților  tradiționale la grătar. 

                                     -degustarea distilatelor locale 

                                     -seara cavalerilor 

                                    -seara domnițelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

     

  

Prioratul Regional al Transilvaniei, Maramureșului și Sătmarului 

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46, AIUD 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE19-21 .12-2014   

 

-Primire sergenti-Murariu Sabin 

-Avansare scutier-Patrascu Jenel 

-Capitulul  Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu participarea  

membrilor, si invitaților la: 

- lucrările  capitulare  ale Comanderiei-desfășurate  conform ritualului specific, 

cu participarea părintelui paroh , Bogdan  Ioan  din Biserica Ortodoxă  Livezile. 

-  activități  culturale--Lansare de carte – Horvath  Florin 

       -prelegeri  urmate de discuții despre istoria  Ordinului 

Cavalerilor Templieri 

                                    - vizitarea obiectivelor   cu specific cultural din regiune : 

mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel Templul 

Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument UNESCO avînd ca 

lăcașe de cult  Mănăstirea Rimetea și Biserica Rimetea, Cetatea Colțești, 



Cetatea Aiud ce cuprinde  Muzeul Aiud, Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur 

complex al spiritualității românești, etc. 

-activități  religioase –rugăciunile tradiționale 

    -participarea la slujba   duminicală  din Biserica Ortodoxă  

Livezile  

 

-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii Aiud. 

                                 -Organizarea evenimentului- ”MOȘ CRĂCIUN  LA 

CASTEL” Editia I- cu donații de haine, jucării și alimente pentru copiii din 

Centrul de plasament Aiud, condus de părintele paroh Tocănel de la Biserica 

Ortodoxa Aiud. Inițiator și coordonator al activității, Cavaler Nicolae Bogdan. 

-activități turistice-vizitarea salinei Turda 

                               -drumeții în zonă 

-activități sportive.  

-activități de socializare-participarea  la pregătirea cinei , cu prepararea 

specialităților  tradiționale la grătar. 

                                     -degustarea distilatelor locale 

                                     -seara cavalerilor 

                                    -seara domnițelor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

     

  

Prioratul Regional al Transilvaniei, Maramureșului și Sătmarului 

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46, AIUD 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE9.01-11.01-2015 

 

-Primire sergenti- Ciorap Radu 

-Avansare scutier-Murariu Sabin 

-Capitulul  Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu participarea  

membrilor, si invitaților la: 

- lucrările  capitulare  ale Comanderiei-desfășurate  conform ritualului specific, 

cu participarea părintelui paroh , Bogdan  Ioan  din Biserica Ortodoxă  Livezile. 

-  activități  culturale-prelegeri urmate de discutii despre istoria Ordinului 

Cavalerilor Templieri-KTJ Barna Remus 

       -expozitie de fotografii cu teme cavaleresti 

                                   - vizitarea obiectivelor   cu specific cultural din regiune : 

mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel Templul 



Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument UNESCO avînd ca 

lăcașe de cult  Mănăstirea Rimetea și Biserica Rimetea, Cetatea Colțești, 
Cetatea Aiud ce cuprinde  Muzeul Aiud, Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur 

complex al spiritualității românești, etc. 

-activități  religioase –rugăciunile tradiționale 

    -participarea la slujba   duminicală  din Biserica Ortodoxă  

Livezile  

 

-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii Aiud. 

-activități turistice-vizitarea salinei Turda 

                               -drumeții în zonă 

-activități sportive.  

-activități de socializare-participarea  la pregătirea cinei , cu prepararea 

specialităților  tradiționale la grătar. 

                                     -degustarea distilatelor locale 

                                     -seara cavalerilor 

                                    -seara domnițelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

     

  

Prioratul Regional al Transilvaniei, Maramureșului și Sătmarului 

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46, AIUD 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 13.02-15.02-2015   

 

-Primire  sergenti –Munteanu Mihai 

-Avansare scutier-Ciorap Radu 

-Capitulul  Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu participarea  

membrilor, si invitaților la: 

- lucrările  capitulare  ale Comanderiei-desfășurate  conform ritualului specific, 

cu participarea părintelui paroh , Bogdan  Ioan  din Biserica Ortodoxă  Livezile. 

-  activități  culturale- prelegeri urmate de discutii despre Cetatea Colțești-KTJ 

Barna Remus 

       -expozitie de fotografii tematice. 

                                  - vizitarea obiectivelor   cu specific cultural din regiune : 

mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel Templul 



Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument UNESCO avînd ca 

lăcașe de cult  Mănăstirea Rimetea și Biserica Rimetea, Cetatea Colțești, 
Cetatea Aiud ce cuprinde  Muzeul Aiud, Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur 

complex al spiritualității românești, etc. 

-activități  religioase –rugăciunile tradiționale 

    -participarea la slujba   duminicală  din Biserica Ortodoxă  

Livezile  

-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii Aiud. 

-activități turistice-vizitarea salinei Turda 

                               -drumeții în zonă 

-activități sportive.  

-activități de socializare-participarea  la pregătirea cinei , cu prepararea 

specialităților  tradiționale la grătar. 

                                     -degustarea distilatelor locale 

                                     -seara cavalerilor 

                                    -seara domnițelor 

 

 


