PROGRAMUL
evenimentului aniversar
„80 de ani de activitate însumată a cluburilor familiei Rotary din Baia Mare”
JOI, 21 octombrie 2021
ora 15 - 22: primirea invitaților şi confirmarea înscrierii la secretariatele Rotary din:
holul hotelului Carpați (str. Minerva nr. 16; coordonate: 47039'32" N; 23034'17"E)
holul hotelului Mara (B-dul Unirii nr. 11; coordonate: 47039'04" N; 23034'12" E)

VINERI, 22 octombrie 2021
ora 8 - 11 - primirea invitaților şi confirmarea înscrierii la secretariatele Rotary din:
holul hotelului Carpați (str. Minerva nr. 16; coordonate: 47039'32" N; 23034'17"E)
holul hotelului Mara (B-dul Unirii nr. 11; coordonate: 47039'04" N; 23034'12" E)
ora 10 - vizită la Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza”
(Bdul Traian nr. 8, coordonate 47039'01" N; 23034'01" E)

Startul mişcării Rotaryene din Baia Mare a fost dat de un nucleu de oameni inimoşi,
avându-l ca preşedinte fondator pe regretatul nostru coleg şi prieten, Victor Gorduza.
Pentru implicarea şi activitatea lui în fruntea muzeului de mineralogie şi spre aducere
aminte, muzeul îi poartă astăzi numele.
Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza" din Baia Mare este cel mai mare muzeu
regional din Europa, multe dintre exponate fiind considerate unicate mondiale și valori
de patrimoniu. Muzeul găzduiește o expoziție în care sunt expuse peste 1000 de
eșantioane minerale, roci și fosile.
Un reprezentant al RC Baia Mare vă va aștepta în holul muzeului și vă va oferi
informații despre muzeu și exponatele expuse.
Mai multe informaţii, puteţi solicita la secretariatele Rotary din cele două hoteluri.
ora 12 - ceremonie aniversară a Cluburilor Rotary din Baia Mare
(Teatrul Municipal Baia Mare, str. Crișan nr. 8; coordonate: 47039'33" N, 23034'55" E)

Anul 2021 este anul în care:
-Clubul Rotary Baia Mare înplinește 25 de ani de existență
-Clubul Rotary Baia Mare 2005 înplinește 15 de ani de existență
-E-Club Rotary Global Peace înplinește 3 de ani de existență
-Clubul Rotaract Baia Mare înplinește 15 de ani de existență
-Clubul Rotaract T.E.A.M. Baia Mare înplinește 10 de ani de existență
-Clubul Interact Baia Mare înplinește 9 de ani de existență
-Clubul Interact Abstract Baia Mare înplinește 3 de ani de existență
Alături de invitații lor, membrii Familiei Cluburilor Rotary din Baia Mare vor celebra
împlinirea a 80 de ani de activitate însumată în folosul comunității.
Ceremonia aniversară va fi un prilej de bucurie în cadrul căreia, toţi participanţii,
membrii ai celor şapte entităţi Rotary din Baia Mare, guvernatori şi comitet ai districtului
2241, invitaţi din rândul cluburilor Rotary din districtul nostru şi din alte districte, cât şi
însoţitorii acestora, vor revedea cele mai importante momente din cei 80 de ani de
activitate însumată, într-un cadru oficial şi respectând toate cutumele rotaryene, dar
păstrând aerul cald şi prietenos al întâlnirilor.
ora 15 – Pranz (optional), 50 lei/persoana – masa de pranz va fi servita doritorilor la un
restaurant in Centrul Vechi al orasului
ora 16 - vizitarea Centrului Vechi a municipiului Baia Mare
(Teatrul Municipal Baia Mare, str. Crișan nr. 8; coordonate: 47039'33" N, 23034'55" E)

Zona Centrului Vechi a municipiului Baia Mare cuprinde un complex arhitectural de
patrimoniu declarat monument istoric și peste 20 de construcții medievale, realizate în
stil gotic târziu. Turnul Ştefan, Bastionul Măcelarilor sau Casa Iancu de Hunedoara
sunt doar câteva obiective importante şi interesante care vor fi prezentate.
Cum a ajuns Şcoala de pictură băimăreană să aibă renume international, va fi un alt
subiect interesant, iar povestea unei persoane care s-a născut în Baia Mare şi a ajuns
în cercul celor 7 persoane care au stat în spatele scrierilor lui W. Shakespeare, vă va
pune cel puţin pe gânduri.

Un reprezentant al RC Baia Mare vă va aștepta în fața teatrului municipal și vă va însoți
în plimbarea prin zona centrului vechi al orașului.
ora 18:30 - Gala Dinner, sala Clubul Campionilor
(str. Băii nr. 8; coordonate: 47039'40" N, 23034'33" E)
taxă de participare: 375 lei / participant

Dineu de gală dedicat aniversării cluburilor din Familia Rotary din Baia Mare.
Seara de gală la care vă invităm vă va purta într-o atmosferă extraordinară alături de
artişti care vor aduce ritmuri diverse prin muzica live. Cake bar, cocktail bar, degustare
de vinuri cu somelieri experimentaţi, bucate alese şi alte surprize vă vor oferi prilejul
de a lua parte la o seară elegantă în care bunul gust şi voia bună vor fi ingredientele
de bază.
Mai mult, veţi putea admira o expozitie de pictură cu lucrări selectate din colecția celor
18 ediții a Taberelor de Artă și Solidaritate organizate prin implicarea Părintelui Ioan
Ardelean,de curând rotaryan al clubului Sighet-Voievodal. În scopul sprijinirii Centrului
Social Sfinții Brâncoveni și a Satului Copilăriei, expoziţia va fi cu vânzare.

SÂMBĂTĂ, 23 octombrie 2021
Drumul Horincii - prima ediție
A călători în Maramureș înseamnă să descoperi mâna și mintea meșteșugarului care a
făurit o civilizație a lemnului, înseamnă să simți omenia, bunătatea și picătura de sufet în
fiecare miez de pâine, în fiecare costum popular pe care aici încă îl poți vedea îmbrăcat
pe oamenii locului, în fiecare lingură de lemn, oală de lut sau poartă sculptată. Aici îți
picură în suflet bucuria de a trăi.
Drumul Horincii o să ne poarte prin acest colț de rai, iar în această primă ediție vom face
o scurtă incursiune in Maramureșul istoric să ne bucurăm deopotrivă de frumusețea
locului, a oamenilor, a tradițiilor și a horincii!

Programul acestei zile este:
• ora 9, Baia Mare: îmbarcarea în autocare
• ora 10, Desești: Prima oprire. Vizită la Biserica de lemn, monument UNESCO, după
care servim o mică gustare
• ora 12, Sârbi: A doua oprire. Satul Sârbi este sitiuat în versantul estic al Munților
Gutâiului, lângă Cheile Tătarului și izvoarele minerale de la Feredeaua. Aici vizităm o
horincie tradițională și facem prima degustare de horincă, cu povestea implicită! Cei
dornici să vadă o moară de apă și o piuă funcționale, au această ocazie în gospodăria
meșterului Gh. Opriș, la a cărui poartă se întâmplă o mare minune: din stâlpul porții își
face loc un robinet din care curge veșnic horincă, nu apă cum te poți aștepta.
• ora 13:30, Călinești. Ajungem la Călinești, la Casa Iurca, unde colegul și prietenul
nostru Dănuț Iurca ne așteaptă cu prânzul și cu o degustare de horincă absolut
deosebită! Tot la Casa Iurca ne bucurăm de un moment folcloric inedit și ne pregătim
de drum!
• ora 15:45 plecăm spre Medieșu Aurit. Drumul ne ține loc de siestă, iar peisajul mirific
ne ajută să ne relaxăm pentru a fi pregătiți de SEARA DE CÂNTEC ŞI VOIE BUNĂ pe
care o vom petrece la renumitele Ateliere ZETEA!
• ora 18, Medieșu Aurit. Colegul si prietenul nostru rotarian, Silviu Zetea, ne așteaptă
în ATELIERELE ZETEA pentru a ne spune cum poate arta populară de făcut horincă
și licoarea magică a prunelor să ajungă cunoscute la nivel internațional. După acest
scurt seminar printre cazanele şi serpentinele distileriei Zetea, începe SEARA DE
CÂNTEC ŞI VOIE BUNĂ cu bucate alese, pălinci și horinci, folclor autentic și oameni
frumoși!
taxa de participare: 150 lei/participant pentru turul de Maramureș și
200 lei/participant pentru vizita la Atelierele Zetea și Seara de cântec și
voie bună

DUMINICĂ, 24 octombrie 2021
ora 10:30 - vizită la Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza”
(Bdul Traian nr. 8, coordonate 47039'01" N; 23034'01" E)
Cei care nu au reușit să viziteze muzeul vineri, pot opta pentru vizita de duminică.

