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Vă reamintim că, în luna noiembrie a 
anului trecut, s-a semnat contractul 
de execuție cu Societatea Dacia 
Faber SRL, din Cluj-Napoca, care 
lucrează în parteneriat cu Societatea 
OMA Construct SRL din Baia 
Mare. Primarul Marian Torok 
spune că lucrările sunt calitative 
și evoluează foarte repede, astfel 
încât există șanse mari ca lucrările 

să fie finalizate înainte de termenul 
prevăzut în contract, de 18 luni: „Se 
avansează foarte repede, astfel că 
sperăm că anul viitor lucrările se vor 
finaliza. Este un obiectiv important, 
pe care oamenii îl așteaptă de trei 
decenii și mă bucur că prinde contur 
și devine realitate. Podul va duce la 
dezvoltarea comunei și a întregii 
zone”. 

Lucrările la noul pod peste Someș  
din zona Potău - Cărășeu avansează rapid 
Una dintre cele mai 
importante investiții din 
comuna Medieșu Aurit și 
din zonă, Podul peste râul 
Someș în zona localităților 
Potău- Cărășeu, un vis 
mai vechi al medieșenilor, 
prinde contur. 

Primarul Marian Torok spune că 
mai sunt de realizat lucrări doar pe 
două străzi din localitatea centru de 
comună, apoi lucrările în Medieșu 
Aurit se vor finaliza, inclusiv cu 
branșamentele individuale. 
Și, dacă tot vorbim de proiecte de 
infra structură, este important de 
menționat faptul că au început 

lucrările de apă-canal și în satul 
Românești. 

Realizarea infrastructurii de bază 
este o prioritate a primarului Marian 
Torok și a Primăriei Medieșu Aurit, 
care își doresc condiții decente 
și civilizate pentru toți cetățenii 
comunei. 

Lucrările la rețeaua  
de apă-canal din Medieșu 
Aurit sunt aproape de 
finalizare. 

Lucrările de apă-canal din Medieșu Aurit, 
aproape de finalizare 
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Primăria Medieșu Aurit 
a semnat contractul cu 
DELGAZ GRID SA pentru 
introducerea gazului în 
localitățile Potău și Băbășești.

Primarul Marian Torok spune că: 
„Anul acesta, sperăm să obținem 
avizele și să lucrăm pe partea de 
documentații pentru a putea 
demara licitația pentru proiectare 
cu execuție a lucrării. Astfel că, 
în perioada iernii, când oricum 
nu se poate săpa, să se lucreze la 

documentația de proiectare, iar în 
primăvara anului viitor să înceapă 
efectiv lucrările. Este un proiect 
important, pe care cetățenii îl 
așteaptă și de aceea facem eforturi, 
prin tot ceea ce ține de noi, pentru 
a implementa proiectul cât mai 
repede și mai bine”. 

A fost semnat contractul pentru 
introducerea gazului în Potău și Băbășești 

„Podul peste 
Someș este un 

obiectiv important, 
pe care oamenii 

îl așteaptă de 
trei decenii și mă 

bucur că prinde 
contur și devine 

realitate. Podul va 
duce la dezvoltarea 

comunei și a 
întregii zone”. 

Marian Torok, 
primarul comunei 

Medieșu Aurit

„Anul acesta, 
sperăm să obținem 
avizele și să 
lucrăm pe partea 
de documentații 
pentru a putea 
demara licitația 
pentru proiectare 
cu execuție a 
lucrării”. 

Marian Torok, 
primarul comunei 

Medieșu Aurit
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Concursul a avut loc la 
„Locul Târgului” din 
Medieșu Aurit și a reunit 

peste 500 de cai și peste 1000 de 
participanți din județele Satu Mare, 
Maramureș, Suceava, Bistrița, 
Bihor, Sălaj, Cluj. S-au implicat în 
organizarea evenimentului, alături 
de primarul Marian Torok, Sălajan 
Adrian și Vereș Sebastian, iar prima 
ediție s-a bucurat de un succes 
enorm, fapt pentru care primarul 
comunei Medieșu Aurit spune 
că, anul viitor, va fi organizată cu 
siguranță o nouă ediție. 

La eveniment au participat și auto-
rități județene, deputatul Adrian 
Cozma, vicepreședintele CJ Satu 
Mare, Valer Beșeni, iar părintele 
Chesei Vasile a dat binecuvântarea și 
au rostit toți cei prezenți o rugăciune. 
Fiecare cal din concurs a primit câte 
o diplomă de participare, însă cei mai 
buni dintre ei au fost premiați după 
ce un juriu de specialitate a analizat 
comportamentul frumoșilor cai în 
timpul probelor.

Locul 1 i-a revenit lui Vereș 
Sebastian, un participant 

cunoscut la concursuri din 
toată țara, care a obținut 

numeroase premii, motiv 
pentru care am dorit să-i 

luăm un scurt interviu.   

Reporter: De când pasiunea 
pentru cai?

Sebastian Vereș: Acum am 8 cai, 
cu tot cu mânji. Din copilărie iubesc 
caii, pentru că în familia noastră 
au fost cai dintotdeauna, chiar și 
străbunicii mei aveau. Rasa de cai 
pe care o am acum este păstrată în 
familie de la străbunicii mei, este 
vorba de cai românești. 

Prima ediție  
a „Festivalului ecvestruˮ  
de la Medieșu Aurit
Comuna Medieșu Aurit a fost, sâmbătă 4 iunie, gazda unui concurs ecvestru, unde cei mai 
frumoși cai din zonă s-au întrecut pe parcursul mai multor probe: frumusețe, tracțiune simplu, 
tracțiune dublu și proba specială. 
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Rep.: De când participați la 
competiții?

Sebastian Vereș: Particip la com-
petiții din 2019. De atunci am luat 
parte la peste 60 de concursuri și 
de peste tot m-am întors acasă cu 
premii. Am câștigat de fiecare dată 
la concursurile de tracțiune. Ca să 
obțin rezultate la competiții, îmi 
antrenez caii și îi folosesc la toate 
lucrările posibile din gospodărie. Îi 
îngrijesc cât de bine pot, dar trebuie 
să-i pun și să facă efort pentru a fi 
antrenați. Este la fel ca la sportivi, 
trebuie să mănânce bine dar să-și 
păstreze tonusul muscular.
Caii sunt foarte deștepți mai ales 
dacă ai grijă de ei. Le-am observat de 
foarte multe ori inteligența, dar cel 
mai tare m-a surprins un cal cu care 
am muncit în pădure acum vreo 10 
ani. S-a dus un băiat cu acest cal ca să 
deblocheze un lemn înghețat. După 
mai bine de o oră, băiatul nu a reușit 
să deblocheze lemnul, așa că l-am 
sunat să vină la căruță, dar să lase 
acolo calul, pentru că merg eu să văd 
ce-i acolo. După ce a ajuns acel tânăr 
la căruță, a venit și calul cu lemnul 
după el. Deci calul a reușit singur 
să facă ceea ce nu a reușit omul prin 
comenzile pe care i le-a dat. Calul a 
înțeles ce are de făcut și s-a descurcat 
singur, de aceea spun că de multe ori 
calul este mai deștept decât omul. 
Iubesc caii și cu ajutorul lor îmi 
întrețin familia. Nu îmi hrănesc 
caii cu ceva anume, doar cu hrana 
produsă la noi în gospodărie. 

Rep.: Un mesaj pentru locuitorii 
din Medieșu Aurit?

Sebastian Vereș: În Medieșu Aurit 
mai sunt câțiva crescători de cai, 
deci, din fericire, nu s-a pierdut 
tradiția. Eu îmi doresc să văd cât mai 
mulți tineri care să-i iubească pe cai. 
Este foarte important să iubească 
animalele, nu numai caii. Dar, dacă 

ajung să aibă grijă de cai, satisfacțiile 
n-o să întârzie să apară. Caii și câinii 
sunt foarte deștepți, iar noi trebuie 
doar să fim atenți, și ei „ne spun” 
ce nevoi au. Avem foarte multe de 
învățat de la animale și ele pot să 
ne ajute mai mult decât ne putem 
imagina. 

Rep.: Cât de important este 
premiul pe care l-ați câștigat în 
Medieșu Aurit?

Sebastian Vereș: Pentru mine este 
unul dintre cele mai importante 
premii, pentru simplul fapt că este 
câștigat la noi în comună. Până 
acum, nu s-a prea auzit de mine în 
comună din acest punct de vedere, 
cu toate că am câștigat premii la 
Brașov, la Râșnov, Suceava și în 
multe alte locuri din țară. Mulți 
au aflat abia acum că eu particip la 
asemenea competiții. Unul dintre 
puținii care au știut și care m-a 
susținut mereu a fost domnul primar 

Marian Torok. Câștigarea acestui 
premiu a fost o surpriză pentru oa-
menii din localitate. Pe viitor ne 
dorim să ne dea Dumnezeu sănătate 
și putere ca să putem întreține 
animalele. Pentru că nu-i așa de 
ușor la țară ca numai eu cu soția să 
întreținem asemenea animale. Ca să 
obții rezultatele pe care ți le dorești, 
trebuie să te ocupi cu seriozitate de 
animal. Anul acesta, am participat 
la șase concursuri în România și am 
câștigat toate locurile I. 
Caii sunt foarte puternici, în funcție 
de cum știi să muncești cu ei. La fel 
ca în cazul oamenilor care pot ridica 
anumite greutăți, și caii au o limită. 
Noi nu-i obligăm să tragă mai mult 
decât pot. Calul trage de voie o 
greutate între 800 kg și 1,2 tone. 
Acestea nu sunt greutăți prea mari 
raportate la gabaritul animalului. 
Caii mei au tras fără probleme 1,2 
tone pe o lungime de 80 – 90 metri. 

„În Medieșu Aurit mai sunt 
câțiva crescători de cai, 
deci, din fericire, nu s-a 
pierdut tradiția. 
Eu îmi doresc să văd cât 
mai mulți tineri care să-i 
iubească pe cai”. 

Sebastian Vereș
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Slujba de târnosire a respectat 
întocmai tipicul târnosirilor 
din Biserica de Răsărit: slujba 

a fost săvârșită în fața bisericii, a 
fost înconjurată și miruită biserica 
cu Sfântul şi Marele Mir în 
exterior, împreună cu rugăciunile 
corespunzătoare; a fost sfințită Sfânta 
Masă, în piciorul căreia a fost așezat 
Documentul de sfințire şi Sfintele 
Moaște de Sfinți Mucenici; apoi a 
fost spălată cu agheasmă şi apă de 
trandafiri, au fost puse în cele patru 
colțuri icoanele celor patru Sfinți 
Evangheliști: Matei, Ioan, Luca şi 
Marcu; a fost înveșmântată Sfânta 
Masă şi s-au așezat obiectele liturgice 
necesare: Sfânta Cruce din spatele 
ei, Sfântul Chivot, Sfântul Antimis, 
Sfânta Evanghelie, două cruci de 
binecuvântare şi candela.
Pe tot parcursul ritualului, Preasfin-
țitul Părinte Timotei Sătmăreanul a 
explicat credincioșilor semnificația 
și simbolismul acestor momente din 
cadrul târnosirii.

„Vă transmitem binecuvântarea și 
prețuirea Preasfințitului Părinte 
Iustin, Episcopul Maramureșului și 
Sătmarului, și vă felicităm pentru 
toate aceste realizări duhovnicești care 
au avut loc la biserica dumneavoastră. 
Este o lucrare care va dăinui până la 
sfârșitul veacurilor în Împărăția lui 
Dumnezeu”, a precizat Preasfințitul 
Părinte Timotei Sătmăreanul.

În continuare, cei doi ierarhi au 
oficiat Sfânta Liturghie pe un podium 
special amenajat în curtea bisericii, în 
prezența unui număr impresionant de 
credincioși.
Din soborul părinților slujitori au 
făcut parte Pr. Florin Orășteanu, 
secretar al Protopopiatului Ortodox 
Satu Mare, Pr. Vasile Chesei, parohul 
credincioșilor din Medieșu Aurit, Pr. 
dr. Cristian Boloș, parohul bisericii 
cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului” din Satu Mare, Pr. Dinu 
Nechita, paroh în Românești, Pr. 
Alin Andreescu, paroh în Someșeni, 

Pr. Ionuț Pleșa, paroh în Potău, Pr. 
Maxim Radu, paroh în Batarci, Pr. 
Alexandru Deac, paroh în Iojib, Pr. 
Dumitru Fărcaș, paroh în Coaș, Pr. 
Gheorghe Sălăgean, paroh în Bercu, 
Pr. Florin Sava, paroh în Medieș Vii, 
Pr. Doroftei Ofrim, paroh în Medieș 
Rîturi, Pr. Nicolae Robaș, slujitor 
la schitul Luna Șes, Pr. Vasile Bota, 
pensionar, Arhid. Dumitru Botiș, 
inspector social eparhial, Arhid. 
Gherasim Nap, Arhid. Emanuel 
Văduva, Diac. Ioan Onuț Păcurar, 
referent secretariat, alături de alți 
preoți din parohiile învecinate.

Răspunsurile la strană au fost date 
de o parte a membrilor Grupului 
psaltic „Theologosˮ al Episcopiei 
Maramureșului și Sătmarului condus 
de Arhid. prof. drd. Adrian Dobreanu 
și de corul parohial. 

Între credincioșii prezenți la acest 
eveniment deosebit au fost de față mai 
multe oficialități locale și centrale. 

Duminică, 15 mai 2022, comunitatea credincioșilor din 
localitatea Medieșu Aurit, Protopopiatul Satu Mare, a 
avut bucuria de a avea în mijlocul lor pe Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul român ortodox din Ungaria și 
pe Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-
vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului 
și Sătmarului, care au târnosit biserica cu hramul 
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și au săvârșit Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie, în fruntea unui numeros 
sobor de preoți și diaconi.

Târnosirea Bisericii  
Ortodoxe Române  
,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” 
Medieșu Aurit
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Amintim aici pe domnul Radu 
Roca, prefectul județului Satu Mare, 
domnul deputat Adrian Cozma și 
domnul Torok Marian George, 
primarul localității Medieșu Aurit.

La momentul Chinonicului, Denisa 
Bota, elevă la Liceul Teoretic 
German din municipiul Satu Mare a 
interpretat o cântare bisericească. De 
asemenea, membrii corului parohiei 
dirijat de doamna prof. Luciana 
Vezentan, a interpretat câteva cântări 
specifice perioadei Penticostarului.

Cuvântul de învățătură a fost rostit 
de către Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul ortodox român al Ungariei, 
care a explicat pericopa evanghelică ce 
a fost citită în cadrul Sfintei Liturghii, 
făcând referire la vindecarea slăbă-
nogului de la scăldătoarea Vitezda.

„Din pericopa evanghelică de astăzi 
observăm că în viețile oamenilor nu 
există doar bucurie, ci și suferință. Ni 
se vorbește despre un slăbănog, care 
era aproape de poarta oilor, într-un loc 
deosebit, numit scăldătoarea Vitezda. 
De ce era această scăldătoare un loc 

deosebit? Pentru faptul că, la vreme 
potrivită, un înger al Domnului se 
cobora la vreme în scăldătoare și tulbura 
apa și cine intra întâi, după tulburarea 
apei, se făcea sănătos, de orice boală era 
ținut”, a precizat Preasfinția Sa.

„Tocmai la acel om aflat în suferință 
de 38 de ani vine Mântuitorul și 
îl întreabă dacă dorește să se facă 
sănătos. Întrebarea Domnului nu este 
întâmplătoare pentru faptul că, deși 
bolnav, neputincios și singur de atâta 
timp, el este vindecat de Mântuitorul 
Iisus Hristos, răsplătindu-i în chip 
minunat, îndelunga-răbdare a acestui 
om. Este o învățătură dătătoare 
de nădejde și pentru noi; credința 
fiecăruia dintre noi este răsplătită de 
Hristos. Acolo unde este credință 
și răbdare, acolo este și întâlnire 
personală cu Dumnezeu, pace și multă 

bucurie”, a concluzionat Preasfințitul 
Părinte Episcop Siluan. 

La final, Preasfințitul Părinte 
Timotei Sătmăreanul a mulțumit, în 
numele Preasfințitului Părinte Iustin, 
Preasfințitului Părinte Siluan, pentru 
faptul că a dat curs invitației părintelui 
paroh și a unor buni credincioși de 
a fi prezent la acest eveniment din 
localitatea Medieșul Aurit, după 20 
de ani de la sfințirea biserici.
Pentru slujirea și jertfelnicia deosebită 
a părintelui Vasile Chesei, a implicării 
în lucrarea administrativă, socială și 
filantropică a comunității Preasfințitul 
Părinte Timotei Sătmăreanul a 
conferit părintelui paroh Ordinul 
„Crucea Justinian Arhiepiscopul”.

De asemenea, au fost conferite Di plome 
Omagiale ale Anului 2022 mai multor 
persoane care s-au implicat în mod 
deosebit la această lucrare: domnului 
primar Marian Torok, Consiliului 
parohial, prin domnul prim-epitrop 
Câmpian Ioan, Comitetului de femei 
al parohiei, Corului parohiei, precum 
și altor binefăcători.
În încheiere, părintele Vasile a 
mulțumit celor doi ierarhi pentru 
prezența în mijlocul credincioșilor și, 
în semn de recunoștință și prețuire, 
din partea tuturor credincioșilor, 
a dăruit fiecăruia câte o icoană 
reprezentând pe Sf. Cuvios Siluan 
Athonitul și pe Sf. Ap. Timotei.

Arhid. Adrian Dobreanu
Responsabil Comunicații Media-Online
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De 1 Iunie, Ziua Internațională a 
Copilului, Medieșu Aurit a devenit 
un ținut de basm, plin de culoare și 
bucurie. Motivul? Organizarea celei 
de-a treia ediții a manifestărilor 
dedicate Zilei Copilului de către 
Primăria Medieșu Aurit. 

Acest eveniment este unul de suflet 
pentru primarul Marian Torok și 
echipa Primăriei, care și-au dorit ca, 
și anul acesta, copiii din comună 
să se simtă cât mai bine de ziua lor. 
Astfel, le-au organizat un eveniment 
pe cinste la Castelul de Lonia. 

Ziua Internațională  
a Copilului  
la Medieșu Aurit 
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Primarul Marian Torok spune că 
evenimentul s-a bucurat de un 
imens succes și va fi organizat 
cu siguranță și în viitor.

Invitații speciali au fost Ella 
Bella și Clovnul Fratellino. 
Copiii s-au putut bucura 
de cele trei tobogane 
gonflabile, de picturile 
făcute pe față, baloane și 
de alte jocuri distractive, 
dar și de surprizele dulci: 
vată pe băț și popcorn. 



10

În comuna Medieșu Aurit au 
fost cinstiți eroii și martirii 
din comună. Ca în fiecare an, 

de praznicul Înălțării Domnului 
la Cer, sunt cinstiți și pomeniți 
eroii și martirii neamului nostru 
românesc. Astfel, în 2 iunie, au avut 
loc ceremonii religioase și depuneri 
de coroane la monumentele eroilor 
din comună, în localitatea Medieșu 
Aurit, precum și în satul Băbășești. 

Asemenea evenimente sunt extrem 
de importante pentru păstrarea 
vie în sufletele noastre a celor 
care s-au jertfit pentru unitatea, 
demnitatea, și libertatea Poporului 
Român. Ilustrative pentru aceste 
momente sunt cuvintele lui Petre 
Gârboviceanu: „Cultul trecutului 
e cea mai de seamă virtute unui 
popor. Acest trecut e al părinților, al 
moșilor şi strămoșilor noștri şi ni se 
lasă nouă ca o scumpă moștenire, ca 
şi cel mai prețios tezaur”. 

Glorie eternă eroilor 
neamului românesc!

Ziua  
Eroilor  
în comuna Medieșu Aurit

„Cultul trecutului e cea mai de 
seamă virtute unui popor. Acest 
trecut e al părinților, al moșilor 

şi strămoșilor noștri şi ni se lasă 
nouă ca o scumpă moștenire, ca şi 

cel mai prețios tezaur”.
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„Anul școlar 2021-2022 tocmai s-a încheiat. A fost un 
an plin în evenimente, activități și rezultate. Reușita 
este a NOASTRĂ, a tuturor celor din comunitate, 
cărora ne pasă și care am pus umăr la umăr zi de zi să 
formăm oameni competenți, profesioniști și care să se 
descurce în orice situație. În călătoria noastră, i-am avut 
alături pe colegii mei, cadre didactice și personal auxiliar, 
Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Primăria 
și Consiliul Local Medieșu Aurit, agenții economici 
TDF, ALUMENZIKEN , UAC, colaboratori locali 
și parteneri: Centrul de permanență, Poliția comunei 
Medieșu Aurit, Poliția Locală, Parohia și Consiliul 
Parohial Medieșu Aurit, părinți, bunici, rudenii și 
apropiați. Tuturor, în calitate de director al Școlii 
Profesionale ,,GEORGE COȘBUC” Medieșu Aurit, vă 
mulțumesc și vă doresc o VACANȚĂ PLĂCUTĂ!”

DIRECTOR,
Prof. Cristina BERINDE

A venit 
vacanța! 
Bucurie, dar și nostalgie, flori, felicitări și 
premii. Pe scurt, festivitatea de sfârșit de an 
școlar, care a avut loc săptămâna trecută la 
Medieșu Aurit.  

„Dragi elevi, stimați profesori și părinți, cu ocazia 
încheierii anului școlar, vrem să știți că suntem mândri 
de voi. Datorită muncii voastre, Școala Profesională 
«George Coșbuc» este una cu adevărat europeană, 
care oferă un act educațional de calitate. Vă asigur în 
continuare de tot sprijinul meu și al echipei Primăriei 
Medieșu Aurit: educația a fost și va rămâne prioritatea 
noastră, deoarece reprezintă soluția cea mai eficientă 
pentru un viitor mai bun al comunității noastre.  Îi 
felicit pe toți elevii pentru rezultatele obținute și 
sunt convins că fiecare dintre voi urmează să faceți 
o mulțime de lucruri bune în viitor. Absolvenților le 
doresc succes la examene și îi asigur că, indiferent unde 
îi va duce cariera sau viața, Medieșu Aurit va rămâne 
mereu «acasă», locul în care îi așteptăm cu drag 
să trăiască, să muncească, să ducă o viață frumoasă. 
Tuturor elevilor le doresc o vacanță frumoasă! Le 
mulțumesc cadrelor didactice pentru efortul și 
dăruirea lor și îi asigur de respectul și aprecierea 
noastră. Le mulțumesc de asemenea părinților, fără 
de care educația nu poate fi completă și, totodată, le 
mulțumesc tuturor partenerilor și prietenilor școlii”- 

Marian Torok,  
primarul comunei Medieșu Aurit
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9 MAI Ziua EUROPEI/ Ziua eTWINNING a 
fost un prilej de mare sărbătoare în unitatea noastră 
de învățământ, care este școală etwinning din 2018. 
Elevii au realizat în curte, cu sprijinul cadrelor 
didactice, un flash mob. LA MULȚI ANI!

Duminică 15.05.2022, am participat cu mic cu mare 
la târnosirea Bisericii Ortodoxe Române ,,Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavril” din Medieșu Aurit, 
unde copiii au deschis frumoasa sărbătoare prin 
cântece, poezii și urări specific înălțătorului moment. 

MAI - IUNIE au fost luni de mare 
însemnătate și sărbătoare  
în comuna și școala noastră

1 Dezvoltarea competențelor digitale pentru 
incluziune prin joc și lecții interactive activitatea 

B2 din cadrul proiectului Nr. 2020-EY-PICR-0003, 
,,Metode și activități inovative pentru incluziune elevilor 
romi”, finanțat prin Programul de Educație, Burse, 
Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, 
finanțat prin Granturile SEE- Mecanismul Financiar 
2014-2021. Coordonator activitate: doamna profesoară 
Chiorean Crina.

2 Tradiția, valorile și neamul le-am degustat noi 
spiridușii din CP A la Muzeul Țării Oașului, 

Negrești Oaș și la Stația de Pompieri Negrești Oaș. 

3 01.06 2022 s-a desfășurat la 
Odoreu Festivalul Folcloric 

Județean pentru Preșcolari 
,,Deschideți porțile mari”, unde 
s-au prezentat și grupele mari de 
la grădinița noastră.  Felicitări 
Roman Serena și Sabău Cezara 
care au câștigat LOCUL III 
la secțiunea de interpretare, 
felicitări grupei mari A care 
au câștigat LOCUL I la secțiunea dansuri. Felicitări 
doamnelor educatoare care i-au pregătit Osan Luminița,  
Țiproc Cosmina,  Barla Lucia și Chințe Cătălina!

4 04.06.2022, Școala Profesională ,,GEORGE 
COȘBUC” din Medieșu Aurit a luat parte la un 

eveniment important pregătit din timp în scop umanitar 
dar și în sprijinul planetei. Cu ocazia Zilei Mediului, 
ecosalvatorii defilează în marșul pălăriilor eco și își 
prezintă creațiile la târgul produselor specifice. Totul 
pentru un scop nobil, susținerea copiilor aflați în situații 
de risc.

5 Școala noastră a derulat cu mult profesionalism 
activități în cadrul programului Școli Prietenoase 

cu Natura și astfel școala s-a certificat pentru menținerea 
titlului de Școală Prietenoasă cu Natura.

În luna mai- iunie, activitățile extrașcolare, parteneriatele, concursurile au fost multe, 
diversificate, frumoase și cu rezultate deosebite. 

Parteneriat Satu Mare
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Tema săptămânii 16.05.2022-20.05.2022 a fost 
:,,Mijloace de transport” iar în acest sens - au fost 
organizate vizite la Aeroportul Satu Mare, pentru 
a se consolida cunoștințele despre ceea ce înseamnă 
transport aerian și deplasările cu trenul. 

6 Eleva RAȚ ANAMARIA a obținut PREMIUL 
SPECIAL la Olimpiada ,,UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ”, etapa 
națională. O mare  realizare pentru școala noastră. 
Felicitări elevei ANAMARIA RAȚ și profesoarei 
care a pregătit-o, POR SIMONA!

7 În 06.06.2022, elevii au participat la concursul 
interjudețean ,,OLIMPIADA FISCU-

LASULUI - CITESC, GANDESC, REUȘESC” 
în parteneriat cu Liceul Tehnologic „TraianVuia” 
Tăuții-Măgherăuș , Școala Profesională Dumbrăvița 
și Universal Alloy Corporation Europe, unde elevii 
noștri au avut parte de surprize și multe premii. 
Felicitări tuturor pentru rezultatele obținute! 
Mulțumim doamnei director Loredana Ofrim pentru 
ospitalitate și găzduire!

Gustați din finalul spectaculos de an școlar!
DIRECTOR, Prof. Cristina BERINDE

1 IUNIE, Ziua Copilului a adus zâmbete pe fețele 
copiilor și bucurie în suflete. Elevii școlii au avut 
parte de multe surprize plăcute: jocuri, activități de 
grup, pictură pe față, baloane, concursuri cu premii, 
faimoasele mascote Mickey-Minnie și Pokemon 
dar și un moment dulce-surpriză: înghețată pentru 
fiecare copil al școlii noastre. Doresc să mulțumesc 
pe această cale domnului Chiș Gheorghe pentru 
tot sprijinul oferit, dar și pentru sponsorizarea 
mascotelor.

De ziua lor națională, copiii de la grupele de 
grădiniță au fost invitați la căpșuni chiar în plantațiile 
producătorilor locali, pe această cale mulțumim 
familiei HOTEA și familiei BUCIUTA.

Surprizele de Ziua Copilului s-au ținut lanț și 
prin sprijinul oferit de agentul economic local 
ALUMENZIKEN, preșcolarii având din această 
vară un nou și modern spațiu de joacă Complex de 
cățărare Wickey Smart Cruiser. Copiii sunt încântați 
și vor numai în curte! MulțumimAluMenziken.

02.06.2022 - Un omagiu adus eroilor neamului. 
Conducerea Școlii Profesionale ,,GEORGE 
COȘBUC” a luat parte la ceremonia religioasă și 
depunerile de coroane de la monumental eroilor din 
comuna noastră. Cinste vouă!



CE POATE CONȚINE/ CE NU POATE CONȚINE 
FRACȚIA UMEDĂ (REZIDUALĂ) ? 
DA NU
Resturi de mâncare 
(carne, lactate, vegetale, ouă)

Deșeuri textile (haine)

Mucuri de țigări Încălțăminte 
Veselă din porțelan/sticlă spartă, 
geamuri sparte, veselă de unică 
folosință

Pământ, nisip, pietriș

Scutece/tampoane Anvelope
Șervețele folosite Deșeuri din construcții/demolări
Conținutul sacului de la aspirator Deșeuri voluminoase (mobilier, saltele, 

covoare)
Excrementele animalelor de casă Baterii, acumulatori
Ambalaje diverse murdare, 
impurifi cate sau foarte murdare

Componente ale autovehiculelor 
(piese din dezmembrări)

CE POATE CONȚINE/ CE NU POATE CONȚINE 
FRACȚIA USCATĂ (RECICLABILĂ)
DA NU
Flacoane de PET (suc, apă, bere, 
alte lichide)

Caserole de unică folosință

Folie de nailon, plastic (folii 
ambalaje, saci, pungi) 

Pahare de unică folosință 

Doze de metal - aluminiu (bere, 
suc, energizant, altele)

Folie tip celofan/aluminiu

Cutii metalice conserve Ambalaje chipsuri/pufuleți/ciocolată
Sticle/Borcane Veselă/ pahare/ becuri/ neoane/ 

oglindă/ geam spart/ porțelan și 
ceramică/ cristal

Recipiente de la detergenți, 
șampoane 

Polistiren (spumă de mare)

Cutii, lăzi de carton, alte cartoane Seringi/ ghivece de fl ori/ jucării de 
plastic

Ambalaje pentru sucuri și lactate Periuțe de dinți/bigudiuri
Bidoane de plastic
Ziare, cărți, caiete, sacoșe de hârtie

COMPOSTAREA DEȘEURILOR VEGETALE ÎN GOSPODĂRII 
Rumegușul, fânul și paiele, frunzele din curte, alte vegetale colectate din 
grădină, crengile de la toaletarea pomilor nu se colectează odată cu deșeurile 
menajere, nici cu fracția umedă, nici cu cea uscată. 

Acestea nu  dispar, dar se transformă, și se pot transforma spre binele 
dumneavoastră și în avantajul gospodăriei.  Ele vor deveni curând un compost 
pentru grădină și o bună sursă de nutrienți pentru plante. Astfel, se poate obține 
compostul chiar în casa ta dacă înveți să colectezi separat efi cient. Cel mai 
efi cient mod de a începe este prin a colecta tot materialul într-un coș sau o ladă 
din lemn fără fund, dar cu capac sau direct pe sol într-un loc unde NU se adună 
ploaia din precipitații. Acoperiți grămada de compost cu folie, o dată pe lună e 
bine să desfaceți grămada și să întoarceți straturile pentru o mai bună aerare, 
grăbind astfel procesul de descompunere. Procesul de descompunere este unul 
lent și durează între 6-12 luni. 

Cum colectăm selectiv acasă? 
Colectarea selectivă 
presupune împărțirea 
deșeurilor de către cel care 
le produce în containere 
sau saci separați, care 
vor fi  colectați de către 
operatorul de salubrizare, 
conform programului 
stabilit. Colectarea selectivă 
a deșeurilor produse în 
gospodăria dumneavoastră 
aduce benefi cii atât din 
punct de vedere comunitar, 
cât și din punctul de vedere 
al protecției mediului. 
Deșeurile menajere produse 
în gospodării se împart 
în două fracții:

- fracție uscată  
(reciclabilă)
- fracție umedă  
(reziduală)

ACEST MATERIAL 
A FOST REALIZAT 
DE SC CLEANMAN SRL 
„GRIJĂ PENTRU MEDIU’’!

14



www.universalalloy.com

CERERE DE ANGAJARE
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 ( specifi caţi ce sisteme 
de operare şi ce programe cunoaşteţi)

Limba Citit Vorbit Scris

Locul de muncă/ 
Compania

Perioada 
angajării

Poziţia/ 
Funcţia

Salariul net 
lunar

Responsabilităţile/
Atribuţiile postului

DATA __________________ SEMNĂTURA __________________________

ACUM E ŞI MAI UŞOR SĂ VII ÎN ECHIPA NOASTRĂ!
Scanează QR Code sau completează cererea de angajare, fotografi az-o 

şi trimite-o pe whatsapp la nr. 0757 573 028

Prin completarea acestui formular îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale având ca scop 
recrutarea în cadrul UAC EUROPE, iar aceste date corespund realităţii. Am luat la cunoştinţă faptul că datele cuprinse în acest 
formular vor fi  tratate confi  denţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fi zice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind 
protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am înţeles că refuzul prelucrării 
datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea contactării mele în cazul recrutărilor viitoare.



resurse.umane@universalalloy.com
whatsapp 0757 573 028

Lumea se schimbă, 
dar liderii adevărați rămân la înălțime

își reia drumul 
spre succes!

UAC Europe

VINO ALĂTURI DE NOI!
Dacă ești pasionat de domeniul aeronautic și vrei 
să ni te alături, aplică acum! Avem posturi disponibile 
pentru noua investiţie UACE din MEDIEŞU AURIT
atât în producţie, cât și în departamentele administrative.


