
                        Adunare  festivă dedicată Zilei de 1 Decembrie 

Filiala Județeană Maramureș  Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 

„Alexandru Ioan Cuza”, în colaborare cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria" Filiala 

Maramureș și Batalionul 813 Infanterie „Maramureș” au organizat, în data de 29.11.2022 ora 15.00, la sala 

de festivități a Cercului Militar Baia Mare,  Adunarea Festivă „Te salut, te iubesc și te respect Românie!” 

La activitate au participat și au prezentat mesaje de salut prefectul județului Maramureș, dl. Rudolf 

Stauder, comandantul garnizoanei Baia Mare, dl. lt.col. Vasile Marcel Dreghici și primarul comunei Șișești, 

dl. Mircea Tentiș. 

Simpozionul dedicat Zilei Naționale a României a fost desfășurat cu materiale prezentate de către 

prof. dr. Ilie Gherheș, col.(r.) dr. Mircea Fechete și col.(r.) Gavril Costin. Lansarea lucrării „Vasile Lucaciu-

Erou al Națiunii Române” - autor col.(r.) Gavril Babiciu a fost susținută de către conf. univ. dr. Ștefan 

Vișovan și prof. dr. Teodor Ardelean. 

În cadrul spectacolului au evoluat actorul Claudiu Pintican – directorul Teatrului Ararat Baia Mare, 

Corul „Armonia Chioreană” - Ciolt, dirijor Eugen Indre și Maria Breban - elevă a Colegiului de Arte Baia 

Mare. 

Au recitat poeme și poezii patriotice din creația proprie col.(r.) Iacob Oniga și Radu Botiș - redactor 

șef al revistei „Mărturii maramureșene”. 

Emisiunea filatelică „100 de ani de la moartea Leului de la Șișești” a fost lansată în colaborare cu 

reprezentanții Poștei Române și ai clubului filatelic Baia Mare. 

Activitatea a fost completată cu o expoziție de pictură și de sculptură în lemn din creația artistului 

plastic col.(r.) Romică Breban. 

 

   
 

  

 



    

 

 

 

 

 

 



             Dezvelirea statuii Eroului Național pr.dr. Vasile Lucaciu 

 
În seria manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, alături de autoritățile județene, 

municipale și comanda garnizoanei Baia Mare, membrii Filialei Județene Maramureș  Asociației Naționale a 

Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” au participat la dezvelirea statuii 

Eroului Național pr.dr. Vasile Lucaciu din municipiul Baia Mare. Împreună cu PS Vasile Bizău - episcopul 

greco-catolic de Maramureș și un sobor de preoți, ne-am rugat pentru unitatea și prosperitatea poporului 

român și am slăvit faptele marelui înaintaș - Leul de la Șișești, luptător pentru unitatea poporului român. 

Coroanele de flori depuse la picioarele Eroului Național au fost un simbol al credinței în realizarea 

visurilor și năzuințelor acestuia, al speranței că noi și generațiile viitoare vom duce mai departe idealurile de 

dreptate și unitate ale poporului nostru. 

În continuare, am sărbătorit Ziua Națională a României participând la parada militară și spectacolul 

artistic desfășurat în municipiul Baia Mare. 

    
 

 



 

    
 

 

 
 

 
 

 


