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Se spune că „Exişti în măsura 
în care iubeşti; şi te înalţi în 
măsura în care te jertfeşti 
pentru această iubire”. Nu 

întâmplător, ţăranii puneau jert
fă la baza unei construcţii noi, 
pentru că ştiau că fără jertfă, nimic 
nu e durabil. Maramureşul e ţara 
voievozilor, a credinţei, a demnităţii, 
a lui „am fost şiom fi” pentru că are 
ca fundaţie jertfa celor mai buni fii 
ai săi, munca, sacrificiile şi viaţa lor. 
Fără eroii şi martirii acestui ţinut, 
Maramureşul nar fi fost nimic din 
ceea ce e azi sau poate nar fi fost 
deloc.  
Se spune că adevărata măsură a valorii 
unui om şi a unei comunităţi e cea 
mai înaltă treaptă pe care ai putut 
so urci cândva, dea lungul istoriei 
sau existenţei. Maramureşenii au 
urcat dea lungul secolelor şi treap
ta eroismului, şi a martiriului şi a 

sfinţeniei. Şi fiecare urcuş a fost 
plătit din greu, cu sânge, suferinţă, 
moarte. Dar au reuşit să clădească 
două coloane solide care ne asigură 
dăinuirea şi nemurirea: dragostea de 
Dumnezeu şi de Ţara. Şi au reuşit să 
urce pe o treaptă a demnităţii însăşi 
originea de maramureşean.  

Nouă istoria nu ne cere, din 
fericire, tribut de jertfa şi sânge. 
Dar onoarea, demnitatea, mândria 
de maramureşeni şi „soclul” în care 
nea aşezat jertfa lor, ne obligă să 
nui uităm pe cei care au zidit, din 
propria viaţă şi jertfă, Maramureşul 
de azi. Întro lume în care suntem 
învăţaţi prin toate mijloacele să 
folosim verbul a „cere”, trebuie să 
învăţăm din istorie, că nimic nu e 
posibil fără „a da”. Şi, de felul în care 

generaţiile de azi şi cele viitoare vor 
înţelege acest lucru, depinde cum va 
fi scrisă cartea de mâine a demnităţii 
noastre naţionale. Pentru că, înainte 
de a fi istorie sau file de pateric, 
povestea acestor destine mai mult 
sau mai puţin cunoscute ale eroilor 
noștri, reprezintă o lecţie de viaţă, 
un model pentru tinerele generaţii 
şi o reţetă, grea, dură, dar sigură, de 
nemurire.  

Acum, în Anul Centenarului, Ziua Eroi
lor are o semnificație și mai pro fundă, 
iar cinstirea celor care șiau dat viața 
pentru libertatea, unitatea, integritatea 
teritorială și toate drepturile de care noi 
ne bucurăm astăzi reprezintă o datorie 
de onoare. Orașul Tăuții Măgherăuș 
are o salbă impresionantă de eroi, știuți 
sau neștiuți, iar, an de an, de Înălțarea 
Domnului, sunt comemorați și cinstiți 
toți, de către toate instituțiile din 
oraș: biserici, primărie, școală, agenți 
economici etc. 
Manifestările dedicate Zilei Eroilor 
au avut loc joi, 17 mai, iar programul a 
cuprins slujbe de pomenire și parastasuri 
în toate bisericile din oraș (ortodoxe și 
grecocatolice). De asemenea, au avut 
loc depuneri de coroane și jerbe de flori 
la Statuia poetuluierou Ion ŞIUGARIU 
(Băiţa), Monumentul Foștilor Deținuți 
Politici (Nistru), troițele Tăuții Măghe
răușDura, Băița, Bușag, Bozânta Mare, 
Merișor, Ulmoasa. De asemenea, la 
Monumentul Eroilor din TăuțiiMă
gherăuș (centrul civic) a avut loc un Te 
Deum, săvârșit de un sobor de preoți și 
apoi ceremonia depunerii de coroane. 
Au participat la eveniment, aducând un 
omagiu eroilor neamului și depunând 
coroane, Primăria și Consiliul Local al 
orașului TăuțiiMăgherăuș, Poliția ora
șului, Liceul Tehnologic „Traian Vuia” 
și Fanfara „Stibina”, Aeroportul Inter
național Maramureș, Ocolul Silvic și 
UAC Europe. 

Ioan Rus
Vasile Rus
Vasile Oiegaş
Vasile Costin
Grigor Sabău
Nicolaie Crăciun
Vasile Sabău
Simion Crăciun
Ioan Crăciun
Vasile Goja
Nicolaie Goja
Gusti Săsăran
Ioan Săsăran
Nicolae Săsăran
Nuţ Chira
Ioan Chira
Gheorghe Mureşan
Vasile Mureşan
Pavel Crâncău
Gabor Bolchiş
Avram Săsăran
Pavel Moisa
Ioan Bolchiş
Gheorghe Motica
Valer Strâmbu
Simion Crăciun
Ioan Costin
Grigore Ghişa
Ioan Săsăran
Gheorghe Săsăran
Ioan Săsăran
Ioan Popan
Gheorghe Miclăuş
Ioan Nedelea
Gheorghe Mureşan
Gheorghe Ţap
Vasile Mureşan
Alexandru Sălăjan
Augustin Săsăran
Gavril Motică
Emil Man
Gheorghe Fertigan
Ioan Mureşan
Vasile Gişa
Ilie Covaci
Gavrilă Cristian
Vasile Lupşa
Emanuil Bălaş
Ioan Codrean

Gavril Zetea
Dumitru Motică
Ioan Petrovan
Gavril Raţiu
Terezia Ilieş (împuşcată 
acasă)
Mişcolţi Iosif
Sándor Steiner
Alexa Cioltea
Géza Szamosi
Gheorghe Gutişan
Mitru Şomcutean
Gheorghe I. Alexa Ceteraş
Pavel Pop
Vasile Bocaciuc
Ioan Gherasim
Gheorghe Cotruş
Ludovic Mihai
Flore Semeniuc (Ulmoasa)
Vasile Hotea
Vasile Marciuc lui Ioan
Alexa Rus lui Alexa
Ioan Juleştean
Vasile Cioltea
Gheorghe Juleştean
Anton Pop lui Ioan
Dumitru Aoşan
lct. Zaharia Sindreştean
lct. Ioan Şugar (Sorian)
Ioan Moiş
Niculae Ceteraş
Pavel Opoliciuc (Ulmoasa)
Iacob Opoliciuc (Ulmoasa)
Dumitru Juleştean 
(Ulmoasa)
Ioan Popovici (Ulmoasa)
Teodor Strutin (Lomaş)
Petru Rus
Gheorghe Puşcaş
Vasile Bozântan
cpt. Aurel Turcu
Vasile Pop lui Vasile
Vasile Caoşan
Gheorghe Ceteraş lui Vasile
Ioan Bozga (com. Tătăreşti)
Mihai Aoşan lui Gheorghe
Dumitru Mureşan
Ioan Feher

Eroii căzuţi în războaiele mondiale  
din 1914-1918, 1939-1945 din 
localitatea Tăuţii-Măgherăuş

Ziua Eroilor 
Nicolae Steinhardt spunea că, până la urmă, poate există o singură 
virtute: curajul. Fără el, nici o altă virtute nu e posibilă. Şi, poate 
nu întâmplător, în greaca veche se foloseşte acelaşi termen 
pentru eroi şi sfinţi: heros. Pentru că şi unii şi alţii se înalţă prin 
curaj: eroii pe „orizontală”, deasupra 
celorlalţi oameni, iar sfinţii „pe 
verticală”, înspre Dumnezeu.
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  Clasa a XIIa a Liceului Tehnologic 
„Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș 
promoția 20172018 profilul: 
Tehnic, calificarea profesională: 
Tehnician Electrotehnist a fost 
alcătuită din 15 elevi
ANIȚAȘ GHEORGHE VLAD
BIG MĂLINA
BUCIUMAN MANUELA
BUD GABRIELA
BUTEAN STEFAN ADRIAN
DEGHID DARIAN
GERGELY ADRIAN
HALAS VLAD
MICLĂUȘ CIPRIAN
NISTOR GABRIELA
PALINCIAR SORIN
POENARU GRIGORE SORIN
POP MARIAN
RAKCOZI ZALAN ALEX
TOMA CODRUTA

A fost o clasă unită, caracterizată de 
dorința de a persevera prin muncă 
şi dăruire. A fost o clasă mixtă 
cuprinzând elevi care navetau din 
diferite localități vecine oraşului 
Tăuții Măgherăus, cum ar fi 
Cicîrlău, Handalul Ilbei, Bozânta 
Mare, Bușag, Nistru, Racșa Vii 
SatuMare.
De remarcat, în acest sens elevul 
Anițas Vlad care a ales liceul nostru, 
în pofida faptului că localitatea de 

domiciliu  Racşa Vii  este în alt 
județ şi naveta era foarte dificilă. 
Un alt caz de apreciat a fost elevul 
Poenaru Sorin, care sa transferat de 
la Colegiul Tehnic „George Bariţiu” 
Baia Mare la liceul nostru.
Pe parcursul celor patru ani de 
liceu, elevii acestei clase au part i
cipat la diverse concursuri şcolare, 
cu tematica profilului, obţinând 
rezultate notabile mai bune decât 
elevii liceelor consacrate tehnologice.
De exemplu, elevul Poenaru Sorin 
a obţinut Premiul I la concursul 
ElectroSofting organizat de Centrul 
Universitar Nord din Baia Mare, 
iar elevul Pop Marian mențiune 
la același concurs. În urma acestui 
concurs, le sunt asigurate locurile la 
Facultatea de Inginerie.
Le mulţumim că au ales liceul 
nostru, le dorim mult succes la 
examenul de Bacalaureat şi la toate 
examenele vieții.
Avem încredere în voi şi ştim că 
veţi reuşi în tot ceea ce vaţi propus. 
Pentru că aveţi curaj şi pentru că 
ştiţi să discerneţi între frumos şi 
mai puţin frumos, alegând calea cea 
dreaptă. 
 

Prof. ing. Rita Sereş Groza, 
diriginte clasa a XII-a

Ultimul sunet de clopoțel
PentRu abSolvenții claSei a VIII-a Şi a XII-a

CLASA A XII-A A LICEULUI TEHNOLOGIC 
„TRAIAN VUIA” TĂUțII MĂGHERĂUș

„Doresc 
tuturor 

absolvenţilor 
un zbor lin 

şi cât mai 
înalt, către 

orizonturi de 
împliniri”.

Acum, în pragul unui final de ciclu 
gimnazial, făcând o călătorie în 
timp, încerc să rememorez drumul 
parcurs alături de acești copii... un 
drum al cunoașterii, presărat cu 
împliniri, succese, dar și obstacole 
pe care împreună am reușit să le 
depășim, încercând mereu să le 
insuflu respectul pentru muncă, 
responsabilitate și adevăr. Marea 
majoritate dintre ei au dat dovadă de 
seriozitate, perseverență și ambiție, 
conștienți fiind că învață în primul 
rând pentru viață, nu pentru școală, 
profesori sau părinți. 
Rodul muncii lor din cei 4 ani se va 
regăsi în rezultatele pe care le vor obține la E.N. care cu pași 
repezi se apropie, rezultate pe baza cărora ei vor fi admiși la 
liceele din județ. Aşadar, le urez Mult succes!!!

Diriginte, 
Prof. Pop Rita Ramona, 

clasa a VIII-a A

Dragi elevi,
 
Am ales să vă fiu dirigintă și nu 
regret acest lucru pentru că am 
reușit să mă adaptez din mers 
la provocările voastre. Ne-am 
certat și ne-am împăcat, am 
râs și ne-am format amintiri, 
iar asta  ne-a apropiat. Ați 
învățat ce înseamnă prietenia și 
speranța și mi-ar plăcea să cred 
că sunteți într-o măsură și rodul 
muncii noastre, al profesorilor, 
care v-am fost alături atunci 
când ați avut nevoie, când unii 
s-au împiedicat sau alții au pășit 
încet. Iar dacă noi am reușit, 
putem fi mândri că am avut în 
mâini materialul cel mai bun, cel 
al oamenilor cu adevărat mari și 
valoroși. 

Vă aflați într-o etapă delicată 
a traseului vostru, un final și 
totodată un început ce aduce cu 
sine momentul separării. Dar 
știm cu toții că acum cortina 
nu cade, ci se ridică pentru 
voi doar pentru a vă permite 
să vă jucați rolul. Și acesta e 
doar începutul. Veți fi din nou 
boboci, dar la un alt nivel. Ca 
de fiecare dată, priviți înainte și 
credeți în voi și în visele voastre 
pentru că sunteți victorioșii 
unei vieți în care voi v-ați scris 
povestea. În acest caz, nu ne 
mai rămâne decât să sperăm 

că tot ce-ați învățat până acum 
vă va deschide căi și uși,� vă va 
ajuta să vă prețuiți pe voi înșivă 
și timpul din care este formată 
viața. Așadar, fiți oameni 
împliniți, cu dorințe și idealuri 
noi, îndrăzniți și deveniți acei la 
care acum doar visați.
Vă mulțumesc c-ați fost, vă 
mulțumesc că sunteți… Aștept 
să ne revedem cu toții peste o 
seamă de ani, peste 10, peste 20 
și, de ce nu, peste 50 de ani!

Lidia Fodor, diriginte 
clasa a VIII-a Nistru 

Dragi elevi,
Cu fiecare clinchet al 
clopoțelului clipele petrecute 
pe băncile școlii se scurg 
nemiloase. Anii au trecut 
repede, așa spune și marele 
nostru poet Mihai Eminescu, 
și nu se vor mai întoarce 
niciodată. A sosit momentul 
în care voi, dragii mei elevi, 
trebuie să vă luați zborul 
spre alte orizonturi. Însă, 
oricât de  departe veți ajunge, 
și sunt convinsă că așa va 
fi, să nu uitați de școala în 
care ați ținut pentru prima 
dată stiloul în mână și de 
minunații voștri dascăli, fără 
de care nu ați fi reușit. Nu 
uitați să le fiți recunoscători 
pentru faptul că v-au luminat 
calea spre viitor, v-au insuflat 
pasiunea de a răsfoi o carte 
și au încercat să vă facă să 
înțelegeți că fiecare răsărit 
de soare înseamnă un nou 
început. Noi am încercat să 
vă pregătim pentru viață și 
să vă amintim mereu că doar 
dacă veți crede în visurile 
voastre și dacă vă veți lupta 
pentru ceea ce vă doriți veți 
culege laurii succesului.
Vă doresc succes la examenul 
care bate la ușă și așa cum 
vă spun mereu, să vă păstrați 
sufletul de copil inocent și 
sensibil!

cu drag,
diriginte prof. Alina șanta, 

clasa a VIII-a B

claSele a viii a Şi b  
tautii MĂGHeRĂuŞ

4 5



PLAN DE 
ŞCOLARIZARE ANUL 
ŞCOLAR 2018-2019
Pentru absolvenţii clasei  
a VIII-a:

Liceu – clasa a IX-a – 1 
clasă – 28 elevi
Profesională – clasa a IX-a 
– 1 clasă – 28 elevi.

Pentru anul şcolar 2018-2019, 
Liceul Tehnologic „Traian Vuia” 
Tăuţii Măgherăuş vă așteptă 
cu: 
n o clasă de liceu cu profil 
tehnic, domeniul electric, 
calificare profesională 
tehnician electrotehnist şi 
n o clasă profesională cu profil 
tehnic, domeniul mecanică de 
montaj, întreţinere şi reparaţii, 
calificare profesională rabotor, 
frezor, mortezor.

TĂUŢII MĂGHERĂUŞGazeta 
de

În 11-12 mai a avut loc, la vivo 
baia Mare, cea de-a Xviii-a ediție 
a târgului ofertelor educaționale, 
„caReeR PlanneR”. liceul tehnologic 
„traian vuia” a fost prezent și în acest 
an la eveniment cu un stand atractiv 
care a promovat oferta educațională 
a școlii. 

Inspectoratul Şcolar Jude ţean 
Maramureş, Consiliul Judeţean 
Maramureş şi Centrul Judeţean de Re
sur se şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) 

Maramureş au orga nizat, în 11 şi 12 mai, cea 
de a XVIIIa ediţie a Târgului Ofertelor 
Educaţionale „Career Planner”, locaţiile de 
desfăşurare fiind: centrul comercial VIVO 
Baia Mare, Camera de Comerţ şi Industrie 
Maramureş şi CJRAE Maramureş.
În cadrul evenimentului a fost promovată 
oferta educaţională a colegiilor naţionale, 
colegiilor tehnice, liceelor teoretice şi liceelor 
vocaţionale din judeţ. De asemenea, a fost 
expusă şi oferta educaţională a universităţilor 
şi a unor instituţii deconcentrate din 
Maramureş. Nu în ultimul rând, vizitatorii 
au putut afla şi oferta educaţională a CJRAE 
Maramureş, a centrelor şcolare de educaţie 
incluzivă şi a şcolilor speciale din Maramureş. 
Scopul târgului este informarea elevilor din 
clasele de sfârşit de ciclu şi pe părinţii acestora 
cu privire la posibilităţile de continuare a 
studiilor şi calificare a tinerilor la finalizarea 
şcolii gimnaziale şi a liceului, astfel încât 
tinerii să poată fi integraţi armonios pe piaţa 
muncii. În cadrul târgului, au fost programate 
şi alte evenimente, precum: sim pozioane 
(interjudeţean şi jude ţean), conferinţă 
interna ţională, lansări de reviste, minibursa 
locurilor de muncă.

PERSPECTIVE PENTRU 
ABSOLVENŢI:
n Absolvenţii de liceu cu diplomă 
de bacalaureat se pot încadra în 
muncă sau pot să continue studiile 
în învăţământul superior.
n Absolvenţii şcolii profesionale cu 
diplomă de atestat nivel calificare 2 
se pot încadra în muncă sau pot să 
continue studiile liceale.
n Încadrarea în muncă a absol
venţilor de liceu sau şcoală pro
fesională se poate realiza la agenţii 
economici din zona oraşului Tăuţii 
Măgherăuş şi a municipiului Baia 
Mare.

n Absolvenţii de liceu fără diplomă 
de bacalaureat se pot încadra în 
muncă sau pot continua studiile în 
învăţământul postliceal.

FACILITĂŢI
n Transport gratuit
n Sisteme de supraveghere video
n Acordării burselor de merit şi 
sociale, conform legislaţiei în vi
goare
n Centrul de Resurse pentru Edu
caţie şi Dezvoltare (CRED)
n Centru de Documentare şi Infor
mare

n Cabinete Biologie, cabinet con
silier şcolar
n Laboratoare: fizică, chimie, ael, 
electrotehnic
n Sală de sport
n Efectuarea practicii are loc la 
agenţii economici de profil de pe 
raza oraşului Tăuţii Măgherăuş şi a 
municipiului Baia Mare.
n Posibilitatea de a face parte 
din Fanfara orașului, Clubul de 
majorete sau Clubul de dans sportiv 
n Oportunitatea de a participa 
la schimburi de experiență inter
naționale în cadrul parteneriatele 
educaționale încheiate de Liceul 
Tehnologic „Traian Vuia” Tăuţii 
Măgherăuş cu școli din Grecia, 
Ungaria, Turcia și Slovacia.

Liceul Tehnologic „Traian Vuia”, 
„CAREER PLANNER”  
- Târgul ofertelor educaționale

 1 ASAFTEI PAUL
 2 BODEA MARIA MELISSA
 3 BREITNOPF LUKAS FABRITTIO
 4 caMPan FloRin
 5 caRaSan ioana GabRiela
 6 catleR vaSile catalin
 7 cHiFoR–luPutan  aleXanDRu
 8 cHiRa PatRicia aleXia
 9 DAN ANAMARIA
 10 GHeRMan cĂlin
 11 GHiSa ionut Daniel
 12 GHiŞa cĂtĂlin
 13 GoJe GabRiela  Melania
 14 HaPca RoMoK MaGDolna
 15 Hoban Daniela RaHela
 16 HolcZli coRnel MiHai
 
 1 KuHn noRbeRt
 2 MAK LARISA EMILIA
 3 Mic DeniSa
 4 MiclĂuŞ aleXanDRu boGDan FloRian
 5 MOISA ANDREEA DANIELA
 6 MURESAN ALEXANDRU
 7 MURESAN DENIS
 8 naPRaDean nicoleta Daniela
 9 neMetH catalin ioSiF
 10 oPoliciuc anDRei
 11 OPRIS RARES IONUT
 12 PoMian SeRGiu MaRiuS
 13 POP ANTONIA MARIA
 14 PoP RoDica PetRina RaMona
 15 POPA MARIUS FLORENTIN
 16 ReZMuveS DeniS GabRiel
 
 1 SABAU DENIS ALEXANDRU
 2 SabĂu nicolae RobeRt
 3 SaRKaDi alecSanDRa
 4 SebeStYen KRiSZtian
 5 SebeStYen MĂDĂlina
 6 SiMa nicola iaSMina
 7 SINDRESTEAN IONUT
 8 SinDReStean Raul MiHai
 9 SIPOS ALEXANDRA ISABEL
 10 SteFanica anDRaDa RoMina
 11 SZaMoSi MaRK FeRenc
 12 SZaMoSi SZilaRD
 13 tĂMaŞ GeoRGiana
 14 tĂMaŞ Raluca
 15 vaRGa aleXanDRu auGuStin
 16 vaRGa ana

ABSOLVENŢII CLASELOR a VIII-a

Ca în fiecare an, Liceul 
Tehno logic „Traian Vuia” 
a fost prezent la eveniment 
cu un stand atractiv care a 
prezentat activitatea școlii și 
oferta educațională pentru 
anul școlar 20182019. 
Standul a fost unul extrem 
de bogat în materiale de 
prezentare: afișe, pliante, 
prezentări și alte materiale 
promoționale, iar dascălii 
școlii prezenți la stand 
au răspuns întrebărilor 
elevilor și părinților. UAC 
Europe a sprijinit realizarea 
materialelor de prezentare 
a școlii. 
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Cei care nu cunosc istoria 
și mai ales învățămintele 
ei, sunt „pedepsiți” să o 
repete. Cei care înțeleg 

trecutul și datoria morală de a nuși uita 
înaintașii, o rememorează simbolic, în 
semn de recunoștință pentru cei care 
au scriso. Dacă azi, Mara mureșul e 
sinonim cu credința, dem nitatea și 
onoarea, e pentru că, la fel cum țăranii 
puneau o jertfa la baza unei construcţii 
noi, cei mai buni fii ai acestor locuri 
șiau pus munca, sacrificiile și viața 
la temelia acestui colț de țară. Din 
fericire, nouă, generațiilor de astăzi, 
vremurile nu ne impun sacrificiile pe 
care istoria lea impus generației lor. 
Dar avem o datorie de onoare: aceea de 
a nu uita, de a pune pe harta demnității 
noastre naționale și a memoriei, locuri 
ca și Băsești, Șișești, Giulești, Sighetu 
Marmației, Baia Mare, mai ales acum, 
în anul Centenarului Marii Uniri, de a 
ne arăta respectul și recunoștința față 
de oamenii care au plătit cu sacrificii, 
sânge și jertfe, toate drepturile de 
care noi ne bucurăm astăzi: unitatea, 
integritatea, libertatea, democrația. 
Atunci, în urmă cu 100 de ani, 
„bătrânul nației”, Gheorghe Pop de 
Băsești, pleca din comuna Băsești 
spre Alba Iulia, ca săși vadă visul de 
o viață împlinit. Octogenar, bolnav 

și amenințat de gloanțele inamice, 
ajunge la Alba Iulia și îi răspunde lui 
Iuliu Maniu că ar fi venit chiar dacă 
era ultimul lui drum. Apoi, emoționat, 
izbucnește în lacrimi și se roagă ca și 
dreptul Simeon din Biblie: „Slobozește 
în pace pe robul tău, Stăpâne, că văzură 
ochii mei mântuirea Neamului”. Dacă 
unirea a fost clipa de mântuire a acestui 
neam, dăinuirea lui în timp e dată de 
tânăra generație, mai ales atunci când 
ei înțeleg jertfa înaintașilor și duc mai 
departe idealurile lor. 

În 19 mai, 1.228 de tineri din întreg 
județul, exact numărul delegaților la 
Marea Unire, au venit la Băsești, locul 
din care a plecat Gheorghe Pop de 
Băsești la Alba Iulia, pentru a arăta 
că sunt vrednici urmași ai generației 
Unirii, pentru a cunoaște, așa cum 
spunea Octavian Goga, un capitol de 
istorie națională și a învăța dragostea de 
Neam. Dincolo de importanța istorică, 
culturală sau educativă a acestui eve
niment, „Uniți pentru Marea Unire” – 
1.228 de tineri maramureșeni la Băsești, 
organizat la inițiativa publicației 
GAZETA de Maramureș, a fost o lecție 
despre unitate și o dovadă că ceea ce ne 
unește e mai important și mai puternic 
decât ceea ce ne desparte. Că dincolo 
de idei, concepții, religie sau orientare 

politică, suntem în primul rând creștini 
și români. 
Această idee frumoasă, curajoasă, 
chiar nebunească, a reușit să coaguleze 
în jurul ei toți factorii decizionali 
importanți, din toate domeniile. Sau 
alăturat ca și parteneri proiectului 
nostru: Episcopia Ortodoxă Română 
a Maramureșului și Sătmarului, Con
siliul Județean Maramureș, comuna 
Băseşti, Inspectoratul Școlar Județean 
Maramureș și Ansamblul Folcloric 
Național „Transilvania”. 

Iar primăriile din județ au fost invitate 
să se alăture acestui demers și să asigure 
participarea unei delegații de tineri, 
însoțite de preoți, profesori, primari 
sau reprezentanți ai primăriei. Au 

răspuns invitației mai mult de jumătate 
dintre primăriile din județ, respectiv: 
Giulești, Groși, Seini, Petrova, Tăuții 
Măgherăuș, Baia Sprie, Vadu Izei, 
Valea Chioarului, Oncești, Bicaz, 
Gro șii Țibleșului, Șieu, Bocicoiu 
Mare, Remetea Chioarului, Borșa, 
Ul meni, Săcălășeni, Cavnic, Vișeu de 
Sus, Fărcașa, Cernești, Dumbrăvița, 
Gâr  dani, Ariniș, Asuaju de Sus, Cup
șeni, Târgu Lăpuş, Șișești, Moisei, 
Strâmtura, Boiu Mare, Mireșu Mare, 
Rozavlea, precum și licee din Sighetu 
Marmației și din Baia Mare.
Astfel că, în dimineața zilei de sâmbătă, 
19 mai, Băseștiul a devenit o adevărată 
„Cetate a Unirii”. Zeci de delegații 
de tineri, îmbrăcați în port național, 
având tricolor și o plăcuță cu numele 
localității pe care o reprezintă au sosit 
aici însoțiți de primari, preoți, cadre 
didactice, reprezentanți ai primăriei 
sau caselor de cultură și căminelor 
culturale. O adevărată paradă a mân
driei și identității naționale. De 
asemenea, la fel ca și la Alba Iulia în 
urmă cu 100 de ani, au sosit la Băsești 
foarte mulți preoți, peste 70, din întreg 
județul. 

Ca un îndemn la unitate, PS Iustin, 
Episcopul ortodox al Maramureșului și 
Sătmarului a ajuns deodată cu PS Vasile 
Bizău, episcopul grecocatolic, fiind 
întâmpinați, în dangătul clopotelor, 
cu pâine și sare, de primarul comunei 
Băsești, Ioan Călăuz, președintele 
CJ Maramureș, Gabriel Zetea, 
vicepreședintele CJ Doru Ioan Dăncuș 
și subprefectul Alexandru Cosma. 
Corul „Angelli” al Seminarului 
Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif 
Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijat 
de Pr. Prof. Drd. Andrei Baboşan, a 
intonat Imnul Naţional al României, 
împreună cu întreaga mulţime. Apoi, 
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a 
oficiat un TeDeum, împreună cu un 
sobor de preoți. 
A urmat, apoi, Slujba Parastasului după 
George Pop de Băseşti şi tot neamul 
lui, pentru membrii Marii Adunări 
Naţionale de la Alba Iulia şi pentru toţi 
cei căzuţi dea lungul veacurilor pentru 
unitatea de neam şi de ţară.
Evenimentul sa desfăşurat pe o 
scenă amplasată în faţa bustului lui 
George Pop de Băseşti, plasat în faţa 
Primăriei. Mai întâi, Corul „Angelli” al 

Seminarului Teologic Liceal Ortodox 
„Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia 
Mare, a interpretat un program ce a 
cuprins câteva dintre cele mai cunoscute 
şi importante cântece patriotice 
româneşti, după care au urcat pe scenă 
personalităţile prezente la eveniment. 
Au luat cuvântul Preasfinţitul Părinte 
Iustin, Episcopul Maramureşului şi 
Sătmarului, Preasfinţitul Vasile Bizău, 
episcopul grecocatolic, primarul Ioan 
Călăuz al Băseştiului, subprefectul 
Alexandru Cosma, Gabriel Valer Zetea 
 preşedintele Consiliului Judeţean 
Maramureş, Ioana Lucăcel, directorul 
Gazetei de Maramureş, deputatul Vlad 
Duruş, Dr. Dorin Mitre, primarul 
comunei Bicaz, în numele tuturor 
primarilor prezenţi și Acad. Prof. Dr. 
Ing. Emil Burzo, preşedintele Filialei 
Cluj a Academiei Române. 

Evenimentul sa încheiat cu un spec
tacol susţinut de Ansamblul Naţional 
Folcloric „Transilvania” și ansamblurile 
de tineri prezente la eveniment. 
La final, primarul comunei Băsești, Ioan 
Călăuz a oferit diplome de participare 
tuturor delegațiilor. Iar GAZETA de 
Maramureș a dorit să recompenseze 
simbolic, printro diplomă de onoare, 
oamenii și instituțiile fără de care acest 
proiect rămânea doar o idee frumoasă: 
PS Iustin, Episcopul Maramureșului 
și Sătmarului; Gabriel Zetea, preșe
dintele Consiliului Județean Maramu
reș; primarul Ioan Călăuz și comuna 
Băsești, gazda evenimentului; Inspec
toratul Școlar Județean Maramureș 
 Ana Moldovan, inspector școlar 
general; Ansamblul Național Folcloric 
„Transilvania” și directorul Iuliana 
Dăncuș. De asemenea, invitatul special 
al evenimentului, academicianul Emil 
Burzo a primit o diplomă de onoa re. 
Mulțumiri deosebite și pentru pre
zentatorul evenimentului, Dan Bucă. 
Mulțumiri speciale și o diplomă de 
onoare a primit și  UAC Europe și 
domnul Daniel Vărzaru, Chief Financial 
Officer, prezent la eveniment împreună 
cu soția. UAC Europe a asigurat 
și transportul delegației din Tăuții 
Măgherăuș, din care au făcut parte peste 
40 de tineri de la Liceul Tehnologic 
Traian Vuia, însoțiți de preoții Dorin 
Filip din Nistru, Ioan Ulici din Bușag, 
Ioan Pop din Bozânta Mare șu cadre 
didactice, precum și copiii Ansamblului 
„Floare de Colț”, îndrumați cu multă 
dedicare de doamnele Crina Șoncutean 
și Dorina Pop.  

Uniți  
pentru Marea Unire 

1.228 de tineri maramureșeni din 
toate zonele județului au venit 
la băsești, locul în care a trăit și a 
murit președintele Marii adunări 
naționale de la alba iulia, pentru 
a-și mărturisi, la fel ca și atunci, 
dragostea de Dumnezeu și de 
neam. evenimentul „uniți pentru 
Marea unire” – 1.228 de tineri 
maramureșeni la băsești a fost 
organizat la inițiativa GaZetei 
de Maramureș, în parteneriat 
cu episcopia ortodoxă Română 
a Maramureșului și Sătmarului, 
consiliul Județean Maramureș, 
comuna băseşti, inspectoratul 
Școlar Județean Maramureș și 
ansamblul Folcloric național 
„transilvania”. cu sprijinul uac 
europe, 50 de tineri din tăuții 
Măgherăuș au participat la 
eveniment însoțiți de preoți și 
profesori. 

– 1.228 de tineri maramureșeni la băsești 
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TĂUŢII MĂGHERĂUŞGazeta 
de

În 1819 mai a avut loc ediția 
a XIa a Campionatului 
Național de Majorete şi 
Cheerleading, organizat de 

AMR (Asociaţia de Majorete din 
România), Clubul Sportiv Colibri, 
Primăria Tăuții Măgherăuş, Liceul 
Tehnologic „Traian Vuia”. Partenerii 
evenimentului fiind: Direcția 
Județeană de Sport Maramureș, 
Asociația Sportului Pentru Toți 
Maramureș, Consiliul Județean 
Maramureș, C.S. Minaur Baia Mare 
și Primăria Baia Mare. Proiectul 
realizat cu sprijinul Consiliului 
Local al orașului Tăuții Măgherăuş 
a fost un adevărat regal sportiv și 
artistic și a cuprins: 83 de momente 
artistice, 59 echipe, 900 de majorete 
și sportivi, 5 secțiuni de concurs. 
Din cadrul programului nu a lipsit 

tradiționala paradă de la Tăuții 
Măgherăuș, care a și deschis oficial 
evenimentul. Echipele au defilat 
în ordinea alfabetică a orașelor de 
proveniență: Alexandria, Bistrița, 
București, Câmpia Turzii, Cluj
Napoca, Florești, Focşani, Gherla, 
Jibou, Moldoviţa, Panciu, Ploiești, 
Râșnov, Tăuții Măgherăuş și 
Zalău. Apoi a avut loc competiția 
propriuzisă și la final, festivitatea de 
premiere. 
Evenimentul sa bucurat de un real 
succes, atât din punct de vedere 
organizatoric, cât și al prestațiilor 
artistice. Echipele prezente au 
participat la secțiunile: Majorete 
Tradiționale cu pomponi, Hobby 

Show, Cheerleading și Cheer 
Dance (Freestyle Pom, HipHop, 
la diferite categorii de vârsta: 
precadete, cadete, junioare și 
senioare. 
Felicitări tuturor sportivilor și 
instructorilor participanți, care 
prin munca și eforturile depuse 
pe parcursul anului, reușesc în 
fiecare an să ridice nivelul valoric 
al acestui concurs și să ofere 
publicului spectator momente 
inedite. Felicitări și părinților 
și spectatorilor care au asigurat 
dea lungul întregului eveniment 
o atmosferă de neuitat și care au 
încurajat, fără întrerupere, echipele 
participante. 

CALIFICĂRI:
n EMA – European Majorettes 
Association 

Secțiunea Majorete Tradiționale cu 
Pom-poni 

n Primele 5 echipe clasate la 
fiecare categorie de vârstă (cadete, 
junioare și senioare) sau clasat la 
CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE MAJORETE din Serbia, la 
începutul lunii septembrie 
n ECU – European Cheer Union 

Secțiunea Cheerleading  
și Cheer Dance

Primele 2 echipe clasate la categoriile 
de vârstă Junioare și Senioare, 
diviziile Allgirl și Coed sau calificat 
la CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE CHEERLEADING din Hel
sinki, Finlanda, din luna iunie. 

IMPORTANT
În zilele de 16 iunie 2018 

– 17 iunie 2018, între orele 
07.00-15.00 se va organiza 

la lac niStRu

CONCURS  
DE PESCUIT SPORTIV 

LA CRAP
În fiecare zi vor fi permise 
maxim 20 de standuri cu 
2 pescari într-o echipă. 
Fiecare echipă va putea 
pescui în doar una din 
cele două zile de concurs. 
Premierea va avea loc 
duminică, 17 iunie 2018, 
începând cu ora 16.00.

Înscrierile se fac în perioada 
06 iunie 2018 – 14 iunie 
2018, ora 15.30 la sediul 
Primăriei oraşului tăuţii 
Măgherăuş – Sc PRiMa 
tĂuŢi SRl, persoană de 
contact: Dan Mariana – tel: 
0742-955714.

Vă aşteptăm cu drag!

cu stimă,
Primar,

Anton Ardelea

CAMPIONATUL NAțIONAL  
DE MAJORETE și CHEERLEADING 
2018, un eveniment de nota 11 
83 de momente artistice, 
59 echipe, 900 de majorete 
și sportivi, 5 secțiuni 
de concurs. Pe scurt, 
coordonatele unui eveniment 
extraordinar: Campionatul 
național de majorete și 
Cheerleading, ediția a XI-a, 
care a avut loc în perioada 
18-19 mai. 
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de

Situată la o distanţă de 12 
km de oraşul Baia Mare, 
localitatea Băiţa Băii 
reprezintă unul din cele 

şapte cartiere ale oraşului Tăuţii 
Măgherăuş, de care aparţine 
administrativ şi este învecinată la 
nord de Ulmoasa, la vest de Nistru şi 
la sud de Tăuţii Măgherăuş. Despre 
existenţa unei aşezări omeneşti cu 
numele „Lapoş Banya” se aminteşte 
în anul 1329, în documentele 
prin care se arată că oraşul Baia 
Mare primeşte ca donaţie această 
localitate din partea regelui Carol I 
al Austriei. 
Un alt document care aminteşte 
despre existenţa satului Băiţa sunt 
registrele papale, care în 1332 
arată că Dealul Tarniţa este bogat 
în zăcăminte de aur, iar în partea 
de miazănoapte a pârâului ce trece 
prin această aşezare sunt cele mai 

bogate zăcăminte de argint din 
această regiune. Ocupaţia de bază 
a locuitorilor era mineritul. Ca 
dovadă a acestui fapt sau găsit 
prin săpăturile făcute în diferite 
împrejurări instalaţii vechi de 
canalizare şi unelte rudimentare 
pentru extracţia şi purificarea 
minereului. În anul 1894 existau 
255 de case cu o populaţie de 1024  
locuitori, dintre care 627 români, 
374 maghiari şi 23 de evrei. La 
sfârşitul anului 1963 existau 572 
de case cu o populaţie de 2288 de 
locuitori.

Biserica din localitatea Băiţa Băii 
a fost construită în anul 1909, 
în vremea păstoririi preotului 
paroh Ioan Brehaiţa şi a primului 
epitrop Alexa Şindreştean, după 
un plan tip sală, cu dimensiunile 
de 24m x 8m. Absida altarului este 

semicirculară decroşată. Naosul 
este acoperit cu o boltă aplatizată. 
Pe latura vestică a edificiului este 
situat turnulclopotniţă, angajat 
navei, cu şarpantă în formă de coif, 
care adăposteşte două clopote. Ușa 
de acces a edificiului este precedată 
de un portic cu fronton și arcaturi, 
susținut de patru colonete. 
Biserica a fost sfinţită prima dată la 
14 august 1909. În decursul anilor 
au avut loc mai multe lucrări de 
reparaţii şi de înfrumuseţare a 
locaşului de cult.  Astfel, în 1931 
au avut loc reparaţii la exteriorul 
clădirii, în 1944 sa pictat interiorul 
şi sa renovat catapeteasma de 
către pictorii Nemety Nicolae 
din Budapesta şi Cadar Gheza 
din Baia Mare. În 1945, biserica a 
fost reparată la exterior, în vremea 
păstoririi preotului Victor Băcilă, 
prim epitrop fiind Ioan Mureşan.

Între anii 19631966 se săvârşesc 
lucrări majore atât la biserică, cât şi la 
casa parohială, preot fiind Mihalca 
Gavril (aprox. 19601981), iar 
epitropi fiind Ghişa Alexa, Silaghi 
Simion si Mureşan Nicolae. Între 
anii 19871988 sa intervenit din 
nou asupra construcţiei, iar intre anii 
19901994 sa repictat interiorul şi 
sa restaurat catapeteasma de către 
pictorii Ioan Barna și Mihai Barna 
din Bacău, toate acestea având 
loc în vremea păstoririi preotului 
Dumitru Coltan (19812008).

Tot în timpul păstoririi lui sau 
construit şi dependinţele casei 
parohiale. La 24 iulie 1994 sa 
sfin ţit această Biserică de către 
Î.P.S. Justinian Arhiepiscopul 

Maramu reșului și Sătmarului, 
protoereu de Baia Mare fiind P.C. 
Mociran Gavril. 

Între anii 20092014 preot paroh a 
fost Darius Coltan, iar din anul 2014 
până în prezent, ca preotparoh 
activează Bogdan Miclăuş. Între anii 
20142018, sub păstorirea preotului 
Miclăuş Bogdan Constantin dim
preună cu consiliul parohial, sau 
executat lucrări ample de renovare 
a bisericii: reorganizarea altarului, 
iconostas nou, exteriorul înnoit, 
precum și lucrări la casa parohiala. 

În data de 29 octombrie 2017 a 
avut loc slujba de târnosire a bise
ricii,  săvârșită de către PS Iustin, 
Episcopul Maramureșului și Sătma
rului.
Tot în această perioadă au fost înce
pute lucrările la centrul cultural 
unde se dorește a se desfășura dife
rite activități cu copiii: pictură, 
olărit, țesătorie, diferite activități 
culturale. 

Biserica ortodoxă  
„Sf. M. Mc. Dimitrie” din Băița 

cor bârgău cor Rohia
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CERERE DE ANGAJARE
Postul dorit: ______________________________
nume: ____________________ Prenume: _______________________ Data naşterii: ___________  
Starea civilă: ______________________ adresa_____________________________________________
Telefon: ___________________________________    E-mail: __________________________________

Forma de educaţie/ instituţia PERIOADA
Diploma obţinută  
şi nivelul de şcolarizare

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ (se completează începând cu ultimul loc de muncă)

cuRSuRi

APTITUDINI
Limbi străine: se indică nivelul de 
competenţă pe scară de la 1 la 4 
(1 - începător;  2 – mediu; 3 – bine; 4 – foarte bine)

Calculator ( specificaţi ce sisteme 
de operare şi ce programe cunoaşteţi)

limba citit vorbit Scris

Nume Funcție companie Telefon

locul de muncă/ 
compania

Perioada 
angajării

Poziţia/ 
Funcţia

Salariul net 
lunar

Responsabilităţile/
atribuţiile postului

Referinţe pot fi 
obţinute de la: 

Data __________________________ SeMnĂtuRa __________________________

Grija pentru mediu în
seamnă deopotrivă res
pon sabilitate, civilizație 
și grijă pentru viitor. O 

societate care își educă tinerii să aibă 
grijă de mediu, îi învață în primul 
rând să respecte: să se respecte pe 
ei, pe ceilalți și, mai ales, să respecte 
generațiile viitoare. Tocmai de 
aceea, ecologia, curățenia, recic
larea, respectul pentru mediu 
sau numărat printre valorile pe 
care, Primăria Tăuții Măgherăuș, 
Liceul Tehnologic „Traian Vuia”, 
UAC Europe și Asociația NEMUS 
încearcă să le transmită tinerilor din 
comună prin activități educative.

În 25 mai a avut loc prima ediție a 
concursului de reciclare, la care au 
putut participa toate clasele din 
oraș. Elevii au fost încurajați să 
colecteze, pe clase, cât mai multe 
deșeuri de hârtie și PET. Acestea 
au fost cântărite de echipa UAC 
Europe și ridicate de firma de 
salubritate cu sprijinul Primăriei 

Tăuții Măgherăuș. În total, elevii au 
colectat peste 730 de kg de deșeuri. 
Concursul a avut doi câștigătorii: 
copii de la Grădinița Nistru, care au 
adunat 149,5 kg deșeuri și clasa I de 
la Tăuții Măgherăuș, care a adunat 

144 kg deșeuri. Copiii vor beneficia 
de o excursie gratuită, oferită de 
UAC Europe, la Grădina botanică 
din Jibou, în 8 iunie. Vom reveni 
cu fotografii în numărul viitor al 
GAZETEI de Tăuții Măgherăuș. 

Concursul de reciclare UACE 
și-a desemnat câștigătorii 
În 25 mai a avut loc prima ediție a concursului de reciclare organizat de UAC Europe. Toate 
clasele din oraș s-au putut înscrie în concurs, adunând PET-uri și hârtie. În total, preșcolarii și 
elevii din oraș au adunat peste 730 de kg de deșeuri, care vor fi reciclate. Concursul a avut doi 
câștigători: grădinița Nistru și clasa I Tăuții Măgherăuș, care vor beneficia de o excursie gratuită 
oferită de UAC Europe. 
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Suntem lideri în industria aeronautică! 
AlăturAţi-vă nouă!

postURI  VACANtE

Completaţi cererea de pe verso și lăsaţi-o oricând la magazinul Vision Optix în incinta 
Gold Plaza (la parter- lângă Nobila Casa),  

la sediul companiei din Dumbrăviţa, nr. 244 A,  
sau trimiteţi un CV pe e-mail la: resurse.umane@universalalloy.com.

 
Vrei 

să lucrezi 
într-un mediu 

curat, cu tehnologie 
de ultimă generaţie  

şi un salariu atractiv?  
Vino să faci parte din 

echipa  
noastră!”

stUDII MEDII
Operator producţie
Inspector Calitate
Mecanic
Electrician
Operator Asamblare
Operator CNC
Vopsitor

stUDII  
sUpERIoARE
Analist Training
Inginer Proces
Inginer Mecanic
Inginer Automatist
Auditor Intern
Inginer calitate
Programator CAM
Inginer asigurarea calităţii furnizorilor
Controlor financiar
Responsabil achiziţii


