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Portretul unui patriot:
Atanasie DEMIAN
(1859-1929) – memorandist
SEPT. 2008.

Toți cetățenii orașului Tăuții Măgherăuș
primesc materiale aniversare
cu ocazia celebrării anului Centenar
al Marii Uniri

A

cțiune de suflet în orașul
Tăuții Măgherăuș, în
anul Centenarului. Fie
care cetățean din cele
șapte cartiere ale orașului - Nistru,
Merișor, Bușag, Bozânta Mare,
Băița, Ulmoasa și Tăuții Măgherăuș
- va primi din partea administrației
publice locale, la inițiativa primarului
Anton Ardelean, o diplomă de
noblețe și de cetățean centenar al
Marii Uniri, o cocardă aniversară,
o eșarfă în culorile albastru-roșu cele ale drapelului orașului Tăuții
Măgherăuș, o insignă, flyere cu istoria
Marii Uniri, un drapel al României și
o traistă cu stema orașului, respectiv
logo-ul Centenarului.
În 22 decembrie 2017, Consiliul
Local Tăuții Măgherăuș a votat o
hotărâre privind aprobarea achi
ziționării de materiale aniversare cu
ocazia celebrării anului Centenar
al Marii Uniri. Acestea au fost
prezentate, azi, la Primăria Tăuții
Măgherăuș, acolo unde inițiatorul
proiectului, primarul Anton Arde
lean, a dat citire și urării făcute de
Regele Ferdinand I acum 100 de ani.
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Materialele aniversare
vor fi distribuite
cetățenilor din Tăuții
Măgherăuș cu sprijinul

Poliției Locale.
Primarul orașului Tăuții Măgherăuș,
Anton Ardelean, dă asigurări că anul
Centenarului va fi marcat așa cum se
cuvine, pentru ca fiecare cetățean să

În anul centenarului
Marii Uniri, se
cuvine să ne
amintim de oamenii
și mai ales valorile
care au stat la baza
Unirii. Unul dintre
marii patrioți ai
generației Unirii a
fost Atanasie Demian.
Un portret complet
al memorandistului
a apărut în revista
trimestrială „Studii
de știință și cultură”,
editată de Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş”
Arad / ANUL IV, Nr.3 (14)
„Marea familie a Demianilor își are
rădăcinile în satul Negreia, comuna
Şişeşti, comitatul Satu Mare. De-a
lungul anilor, familia Demian crește
atât ca număr cât și ca importanță
pentru societatea sătmăreană, în
rândurile sale regăsindu-se nume
de rezonanță ale vieții politice,
culturale și social-economice, de
la lideri ai mișcării naționale, pri
mari, președinți de partid sau parla
mentari, până la preoți, profesori,
muzicieni, avocați, medici ș.a.
Demian Atanasie a trăit și activat în
bună parte în satul Negreia, apoi în
Tăuții de Jos.
A absolvit patru clase elementare,
o clasă de liceu și un an de școală
profesională. Această școlarizare
(deși redusă) plus calitățile sale
native l-au ajutat să-și fondeze o
gospodărie mai avansată decât mica
gospodărie țărănească. S-a ocupat
de agricultură și pomicultură,
dar în special de creșterea și
comercializarea vitelor. A ajuns să
dețină o suprafață de circa 100 ha
teren agricol și a luat în arendă vaste

terenuri și munți pentru pășune,
având mari cirezi de vite, cai, porci
și oi. A fost căsătorit de patru ori,
având nu mai puțin de opt copii.
Despre Demian Atanasie, fiul său
Victor (avocat) își amintește (Baia
Sprie / septembrie 1976) că era un
om rațional și logic, judeca și numai
după aceea acționa. Avea o voință de
fier. Nereușitele nu l-au descurajat ci
l-au îndârjit și mai mult. Muncea
cu râvnă și multă tenacitate.
Era sociabil, cu vaste legături de
cunoștințe.
Beneficiind de o asemenea avere
– ceea ce i-a conferit o poziție
privilegiată în societate, Atanasie
Demian se implică în mișcarea
națională devenind chiar unul
dintre liderii săi din zonă.
Adunarea generală de constituire

a Consiliului Național Român
Comunal (conform Procesului
verbal de ședință din 21 noiembrie
1918 / Tăuții de Jos) este prezidată
de Atanasiu Demian și ales
președinte – semnând, alături de
notarul Victor Man – procesul
verbal și documentele constituirii
și desemnării în această împrejurare
a delegaților comunei Tăuții de Jos
pentru Consiliul Național Român”.
Personalitatea sa a fost promovată și
în cadrul expoziției „Maramureşeni
la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918”,
care a avut loc la finele anului trecut
și la care a participat și Angela
Miclea, directorul Casei Orășenești
de Cultură Tăuții Măgherăuș, care a
contribuit la expoziție cu un tablou
portret a lui Atanasie Demian.
Gazeta TĂUŢII
de
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În 2016, Liceul primește titlul de Școală Europeană. În prezent,
unitatea de învățământ are următoarea structură:
Învăţământul preşcolar:
- grupa mică (Tăuţii Măgherăuş)
- grupa mijlocie (Tăuţii Măgherăuş)
- grupa mare (Tăuţii Măgherăuş)
- grupă combinată (Nistru)
- grupă mare (Nistru)
- grupă combinată (Băiţa)
- grupă combinată (Băiţa - Ulmoasa)
- grupă combinată (Bozânta Mare)

Liceul Tehnologic „Traian Vuia”
Tăuții Măgherăuș

„Şcoală modernă într-o comunitate
urbană a viitorului”

Educația reprezintă „piatra
de temelie” a dezvoltării
oricărei comunități și cel
mai sigur „pașaport”
spre un viitor prosper.
Comunitatea locală a
orașului Tăuții Măgherăuș
are cu siguranță un viitor
prosper asigurat datorită
Liceului Tehnologic „Traian
Vuia”, o școală cu adevărat
europeană.

„Şcoala oferă o educaţie de calitate,
servicii de instruire şi educaţie bazate
pe principii moderne, orientată spre o
cuprindere globală a tuturor tipurilor
de educaţie, urmărind dezvoltarea
intelectuală, socială şi profesională
a întregii comunităţi educative,
în scopul creşterii performanţelor
economice, ştiinţifice şi culturale a
întregii comunităţi; şcoala se oferă ca
centru de învăţare comunitară pentru
elevi, cadre didactice şi părinţi,
având o bună dotare materială,
spaţii moderne, dascăli care să per
formeze activităţii curriculare şi
extracurriculare de înaltă ţinută
pedagogică şi ştiinţifică”.
Așa își definește Liceul Tehnologic
„Traian Vuia”, condus cu multă
dăruire și profesionalism de directorul
Loredana Ofrim, misiunea.
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Istoria învăţământului din
localitatea Tăuții-Magherăuş
se integrează celei parcurse
de şcoala din Transilvania în
ansamblu.
Primele informaţii despre orga
nizarea învăţământului în localitate
datează din 1547, după model
baimarean (vestita Schola Rivulina),
aici se înfiinţează o şcoală pe lângă
Biserica Reformată, unde copiii erau
învăţaţi până la sintaxis (patru clase),
elevii buni continuau studiile la Baia
Mare sau Satu Mare.
În anul 1600 a fost construită o şcoală
nouă în locul celei vechi. Se ştie că
renumitul carturar tipograf M. Kiss
Miklos a invăţat aici abecedarul, în a

doua jumătate a secolului al XVII-lea.
Învăţământul romănesc se afirmă abia
la jumătatea secolului al XVIII-lea,
sub imboldul dat de reprezentanţii
Şcolii Ardelene, aceste şcoli parohiale
vor deveni cu timpul nucleele şcolilor
naţionale româneşti din Transilvania,
care se vor afirma tot mai mult în a
doua jumătate a secolului al XVIIIlea.
Un document din 1770 mentionează
satele în care funcţionau şcoli româ
neşti şi vechimea acestora, de aici
aflăm că în anul 1763, în Tăuţii de
Jos (Magherăuş) funcţiona o şcoala
românească pe langă biserica gre
co-catolică. În această şcoală, ca de
altfel în toate şcolile, se învăţa cititul,

Învăţământul
primar:
scrierea, aritmetica, catechismul.
Dascălul era de cele mai multe ori şi
cantorul bisericii. Primul învăţător
menţionat în anul 1784 se numea
Aurelius Hosu.
Din circumscripţia şcolară a anului
1794, înaintată de episcopul Andrei
Bacinski, aflăm că şcolile din Ardusat,
Baia Mare, Baia Sprie, Tăuţii de Jos,
Băiţa, Groşi şi altele au obţinut
rezultate bune.
Anul 1894 este consemnat în do
cumente ca Tăuţii de Jos, acesta avea
o populaţie de 972 de locuitori, iar
Măgherăuş 339.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în
Tăuţii de Jos se constituie o şcoală
cu patru săli de clasă,iar documentele
din 1896 ne arată că organizarea
învăţământului de stat a fost în limba
maghiară până în 1919.
În anul 1933, in Magherăuş se cons
truieşte o noua şcoală cu două săli de
clasă.
Din septembrie 1940 si până în
octombrie 1944 şcoala se desfăşoară
în limba maghiară datorită cedării
Ardealului de Nord catre Ungaria
Hortistă, iar, după razboi se revine
la învăţământul în limba română, în
paralel funcţionând şi secţia în limba
maghiară (1950).

- clasa pregătitoare (Tăuţii
Măgherăuș – 2 clase)
- clasa I (Tăuţii Măgherăuș
– 2 clase)
- clasa a-II-a (Tăuţii Măgherăuș
– 2 clase)
- clasa a-III-a
(Tăuţii Măgherăuș – 2 clase)
- clasa a-IV-a
(Tăuţii Măgherăuș – 2 clase)
- clasa pregătitoare (Nistru)
- clasa I (Nistru)
- clasa a-II-a (Nistru)
- clasa a-III-a și a-IV-a (Nistru)

Între anii 1971-1973 în şcoală a
funcţionat prima treaptă de liceu,
pentru completarea studiilor.
în anul şcolar 1981-1982 s-a
inregistrat cel mai mare număr de
elevi - 493, care funcţionau în 3
clase paralele.
În anul 2002, se construieşte un
nou corp de clădire ataşat celor
existente din anii 1964-1965.
O dată cu dezvoltarea comunităţii
prin ridicarea acesteia la statutul de
localitate urbană, nevoile educa
ţionale şi dorinţa de cunoaştere
a locuitorilor a făcut ca din anul
şcolar 2010-2011 să se înfiinţeze o
clasă de liceu, cu profil tehnologic.

Învăţământul
gimnazial:
- clasa a-V-a (Tăuţii
Măgherăuș) – 2 clase
- clasa a-VI-a (Tăuţii
Măgherăuș) – 2 clase
- clasa a-VII-a (Tăuţii
Măgherăuș) – 2 clase
- clasa a-VIII-a (Tăuţii
Măgherăuș) – 2 clase

- clasa a-V-a (Nistru) - 1 clasă
- clasa a-VI-a (Nistru) - 1 clasă
- clasa a-VII-a (Nistru) - 1 clasă
- clasa a-VIII-a (Nistru) - 1 clasă

Învăţământul liceal:
- clasa a-IX-a– 1 clasă profil
„Tehnician prelucrări
pe maşini cu comandă
numerică”
- clasa a-X-a– 1 clasă profil
„Tehnician electrotehnist”
- clasa a-XI-a- 1 clasă profil
„Tehnician prelucrări
pe maşini cu comandă
numerică”
- clasa a-XII-a- 1 clasă profil
„Tehnician electrotehnist”
Pentru anul şcolar următor,
Învăţământul liceal va avea
următoarele specializări:
- clasa a-IX-a 1 clasa, profil
„Tehnician electrotehnist”
- clasa a-X-a 1 clasa, profil
„Tehnician prelucrări pe maşini cu
comandă numerică”
- clasa a-XI-a 1 clasa, profil
„Tehnician electrotehnist”
- clasa a-XII-a 1 clasa, profil
„Tehnician prelucrări pe maşini cu
comandă numerică”
Iar cel profesional:
- clasa a-IX-a– 1 clasă, profil
„Rabotor, frezor, mortezor”

O nouă etapă de dezvoltare a şcolii
s-a petrecut între anii 1964-1965
când se construieşte noul local al şcolii
cu un număr de şapte săli de clasă şi o
sală profesorală, etapă ce coincide cu
introducerea învăţământului obli
gatoriu de 8 ani.
Gazeta TĂUŢII
de
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Elevii din cadrul Liceului
Tehnologic „Traian Vuia”
Tăuţii Măgherăuş efectuează
practică în cadrul societăților
comerciale de pe raza
orașului.
Sufletul oricărei școli îl reprezintă
corpul profesoral, format din 60
de dascăli de excepție și personal
auxiliar bine pregătit. Conducerea
liceului este formată din Director
prof. Ofrim Loredana Cornelia și
Director adjunct prof. Cirț Adriana
Rodica.
Actul educațional se
desfășoară într-un climat
ambiental de excepţie,
dotat cu mijloace moderne
educaţionale.
Spaţii destinate procesului
instructiv educativ:
Săli de grupă pentru învăţământul
preşcolar - 8 săli (din care 2 săli
sunt dotate pentru program
prelungit)
Centrul de Resurse pentru Educaţie
şi Dezvoltare (CRED) - 1 sală
Centru de Documentare și
Informare - 1 sală
Săli de clasă învăţământul primar
- 14 săli
Săli de clasă învăţământul
gimnazial - 12 săli
Săli de clasă învăţământul liceal
- 4 săli
Săli de clasă învăţământul
profesional - 1 sală
Cabinete Biologie, Cabinet
Consilier Şcolar - 2 săli
Laboratoare – fizică – chimie
- o sală
- AEL 1 sală
- electrotehnic 2 săli
Sală de sport

Numeroase sunt parteneriatele
educaţionale judeţene, naţionale
şi internaţionale, pe care cadrele
didactice şi elevii le desfăşoară
pe parcursul anilor, aceştia
fiind adevăraţi mesageri ai
comunităţii locale.

Activităţi Extracurriculare

Remarcăm cu mândrie bunele rezultate pe care elevii
le-au obţinut la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene,
interjudeţene şi
naţionale, sub atenta
îndrumare a valorosului
corp profesoral.

Dotări
- tablă Smart
- calculatoare
- imprimante
- copiatoare tip xerox
- DVD- player
- videoproiectoare
- combine muzicale
- staţii de amplificare
- aparate foto
- faxuri			
- Televizoare
- bibliotecă 4312 volume
- DVD-uri
- aparate de copiat
şi imprimat
multifuncţionale

Oferta educaţională extracurri
culară este complexă, actualizată
în permanenţă, concordanţă cu
dorinţele şi interesele manifestate
de elevi, ea are ca scop dobândirea
unor noi cunoştinţe, formându-le
competenţe şi abilităţi specifice,
de actualitate atât de necesare
în dezvoltarea lor mentală şi
spirituală.

Muzică vocală pentru copii – Clasele primare şi gimnaziale –
Şomcutean Crina
Muzică de Fanfară – Şomcutean Crina
„Înotul pentru toți” - inițiere în practicarea înotului
„Artiști în devenire ” – inițiere și activitate în cercul de pictură
al asociației cultural artistice CLEPSIDRA DE CRISTAL
„Bucuria dansului” - inițiere și practicarea dansului de
societate și a celui de majorete din cadrul clubului PASĂREA
COLIBRII – Covaci Florentina
„Sport prin dans, ritm şi coordonare” - inițiere și practicarea
dansului – Covaci Florentina
„Mini cupa Colibri ” - dans sportiv – Covaci Florentina
„Campionatul de majorete tradiţionale” - inițiere majoretelor
COLIBRII – Covaci Florentina
„Mici actori” - inițiere și activitate în cadrul trupei de teatru
pentru copii FREAMĂT DE ARIPI
„Izvor de sănătate prin sport” - Echipe fotbal: fete şi băieţi –
China Nicolae
Tenis de masă
„Sport și eleganță – drum spre performanță”
Opţional Limba Maghiară 2 grupe – învăţământ primar
– învăţământ gimnazial

Curriculum în dezvoltare locală
Clasa

Profesor

a-IX-a

Groza Rita
Coste Traian
Groza Rita
Coste Traian

a-X-a
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Denumirea
optionalului
Lucrări practice
în domeniul electric
Lucrări practice
în domeniul mecanic

Disciplina, aria
curriculară
Tehnologii
Tehnologii

Gazeta TĂUŢII
de
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Ion SOREANU-ȘIUGARIU
– născut Patriot. Român de vocație.
De formație – Cetățean european!

Parteneriate educaționale
și instituționale
PARTENERIATE LOCALE:
Consiliul Local şi Primăria
oraşului Tăuţii Măgherăuş
Casa de cultură a oraşului Tăuţii
Măgherăuş
Poliţia oraşului Tăuţii Măgherăuş
Cultele religioase din oraşul
Tăuţii Măgherăuş
Muzeul ,,Acasă” din oraşul
Tăuţii Măgherăuş
S.C. Optibelt Power
Transmission SRL
S.C. Weidmuller Interface
România SRL
S.C. Electro Sistem SRL Baia Mare
S.C Eaton Moeller
Universal Alloy Corporation
Europe (UACE EUROPE)
Adiss SA Tăuții Măgherăuș

PARTENERIATE NAŢIONALE:
Agenția Națională Antidrog
American Internaţional School of
Transylvania
Agenția Națională a Apelor
Române
Școala Gimnazială Jurilovca
Școala Gimnazială „D.D. Pătrăş
canu” Iaşi
Colegiul Naţional „Octav Oni
cescu” Bucureşti
Colegiul Tehnic „Ion Creangă”
Târgu Neamţ
Liceul de Artă „Ştefan Luchian”
Botoşani
Liceul Teoretic „Petru Maior ”
Gherla
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(06.06.1914 Băița/Ro – 01.02.1945 Brezno/Sk)

PARTENERIATE JUDEŢENE:
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Maramureş
Casa Corpului Didactic
Maramureş
Centrul Europa – Direcţia
Maramureş
Teatrul Municipal Baia Mare
Biblioteca Judeţeană Baia
Mare
Muzeul de Artă Baia Mare
Muzeul de Etnografie şi
Folclor Baia Mare
Muzeul de Mineralogie Baia
Mare
Unităţi de învăţământ şi
educaţie
Clubul Elevilor Baia Mare
PARTENERIATE
Clubul Sportiv COLIBRI
ISU MM
EUROPENE:
MAI MM
Fundaţia Waldburg - Austria
Crucea Roșie
Gimnaziu ÎI Salamina - Grecia
Şcoala din Martfu – Ungaria
Şcoala din Aszod – Ungaria
Şcoala din Osmaniya – Turcia
Şcoala din Tisovec – Slovacia

Anul acesta, în intervalul 2529 ianuarie - comemorarea
poetului-erou Ion SOREANUȘIUGARIU a avut loc în
Slovacia. Tisovec, Pohronska
Polhora, Michalova, Brezno
- sunt ultimele comune și
orașe la a căror eliberare a
luat parte în ianuarie 1945
iar Zvolen este oraşul care
„adăpostește” Eroii Români
în Cimitirul Militar al Eroilor
Armatei Române.
ȘIUGARIU a mers, înaintând
cu frontul prin tranșee, cu sârg
și convingere străbătând munții
înnămețiți ai anului 1945,
spre a doua lui casă – Slovacia,
eliberând-o – să poată adormi…
în somnul de veci – în 1 februarie,
ora 11.10, în urmă cu 73 de ani.
După 65 de ani de la moartea sa
jertfelnică în Slovacia – pentru că
veșnicia lui era nemeritat de discretă
– în circa 3 ani am transformat-o
în eternitate, în nemurire – prin
orașele și localitățile la a căror
eliberare a participat (Tisovec,
Polhronska Polhora, Michalova)
– până la Brezno, unde a fost
răpus de un proiectil pe calea
ferată, lângă podul din zona Gării.
L-am întregit așadar în 2013, cu un
an înaintea centenarului nașterii
sale – apropiind spiritul Poetului
rămas acasă la prima lui casă, în
Băița / România – de materia
Eroului din pământul-temelie al
Slovaciei eliberate (Tisovec este
un oraș la a cărui eliberare a luat
parte ostășește, în Michalova a
fost prima lui înhumare oficiată de
preotul satului Polhora și săteni
iar Zvolen este altarul… Slovaciei
eliberate – acolo unde-și dorm
somnul de veci cei 11 mii de soldați
ai Armatei Române adunați de pe
tot teritoriul Slovaciei).

Casa memorială

În 1976, Floarea ȘUGAR
donează statului casa (din
care se retrăsese si ea, cu
mulți ani în urmă), casa în
care a văzut lumina zilei
poetul Ion ȘIUGARIU – erou
în Cehoslovacia anilor 1945
la doar 31 de ani. „Soarele”
cum îi spuneau cei apropiați,
„însetat de lumină” cum scria
despre sine că este – sufletul
poetului peregrin poate
adăsta acum și pe pragul
casei sale memoriale care-i
poartă numele, la Băița, sub
aceiași codri adumbriți de
Pietroasa, privind aceeași
grădină care i-a inspirat atâtea
incantații… „Copilul acesta
singuratic e poet” își spunea
adeseori și chiar plăpând și
firav cum era – a putut să-și
descopere și vocația de… erou:
uneori se juca cu moartea-n
texte, alteori îl învăluia frica,
deznădejdea sau disprețul.
Încă înainte să meargă în
întâmpinarea războiului și-a
morții – în publicistică își vărsa
și cauzele și năduful…
Muzeul Județean Maramureș
a avut casa în patrimoniu
și ani mulți a fost loc de

întâlnire, inspirație și creație
pentru mai multe generații
de scriitori, artiști și ziariști.
Comemorările de regulă au
fost anuale, au rămas așa
și constau ca de obicei în
întâlniri ale scriitorilor cu fii
satului, elevi, cadre didactice
și Administrația orașului – care
le și organizează acum. Din
anul 2008, casa cu fundație
din piatră de vale, stâlpi din
stejar, pereți din bârne crăpate
lipiți cu pământ și pământ
pe jos, acoperită cu șindrilă,
compusă din două camere și
prispă – intră în administrarea
Consiliului Local al orașului
Tăuții-Măgherăuș printrun protocol semnat între
Consiliul Județean Maramureș
și Primăria orașului TăuțiiMăgherăuș. Urmează investiții
majore pentru consolidarea
imobilului și reparație capitală;
se alocă fonduri și pentru
drum – astfel că poteca
scobită și bătucită secole cu
pasul de-a lungul coamei
„Curăturilor” din „Dâmbu’
Luncii” devine… Strada 80 –
cu asfalt, rigole, canalizare și
parapeți!

Material pus la dispoziție de Angela Miclea,
director Casa Orășenească de Cultură Tăuții Măgherăuș
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Sfintele sărbători de Paști
ne reunesc pe toți în spiritul
toleranței și al iubirii.
Vă doresc tuturor zile pline
de lumină, bucurie și pace!

Cu deosebită considerație,
Primar, ANTON ARDELEAN

Lumina Învierii Domnului să vă aducă bucurie
și speranță în suflete, pace și belșug în case, sănătate
și multă fericire alături de cei dragi!

Daniel Vărzaru,
Chief Financial Officer UAC Europe

