
Festivalul Câmpia 
Someșului – prima 

sărbătoare de la Agriș

Comuna Agriș i-a chemat pe toţi cei care s-au născut în localitate 
precum și toţi locuitorii care au dorit să se identifice cu valorile ace-
seia, la sărbătoare.
“Scopul nostru este ca locuitorii Câmpiei Someșului să se prezinte, 
să se cunoască reciproc, trecând astfel toate granițele care îi sepa-
ră. Să ne unim, să unim această regiune a Câmpiei Someșului și să 
arătăm că putem lucra împreună, putem efectua lucruri mari, și că 
suntem capabili de a crea pentru copiii noștri un viitor de care vor fi 
mândrii”.

continuare în pagina 6

„Cu toții dorim 
să oferim o educație 

competitivă”

continuare în pagina 4

Se poate cere ajutorul 
pentru încălzirea locuințelor

Subvenția pentru încălzire poate 
fi solicitată până la 20 noiembrie, 
pentru familiile sau persoanele sin-
gure, unde venitul net lunar nu de-
pășește suma de 615 lei/persoană. 
Cine poate beneficia de ajutorul 
pentru încălzire și cine nu, este de-
terminat conform Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 70/2011.

continuare în pagina 8

Ziarul gratuit al comunei 
Nr. I. toamnă 2017

Cele mai importante 
numere de telefon

• Numărul de urgență: 112
• Poliția: 955
• Electrica: 929
• Gospodărie apă Agriș: 
 0742-170283
• Primăria: 0261-878111
• Protecția 
 consumatorului: 736240
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Comunitatea se poate bucura de noua clopotniță

Se extinde grădinița la Agrișul Nou

Aproximativ șase kilometri de drum agricol au fost reabilitaţi Clădirea primăriei Agriş renaşte

„Am observat că din cauza ploilor 
de toamnă, drumurile agricole de 
pe raza comunei sunt imposibil 
de a fi folosite şi este dificilă re-
coltarea precum şi transportul 
culturilor de pe terenuri”, a decla-
rat primarul comunei, Zsuzsanna 
Márton.
Așadar, obiectivul primăriei din 
această toamnă este reabilitarea 
a aproximativ șase kilometri de 
drum agricol. Între timp reabilita-
rea căilor de la Agrișul Nou și de la 
Ciuperceni au fost finalizate. 
„Din păcate, nu avem capacitatea 
de a reînnoi complet aceste dru-
muri. Scopul minim era să se poa-
tă circula pe ele în condiții optime”, 
a mai spus doamna primar.
Totodată se lucrează și la extinde-

rea trotuarelor în comună. Aproxi-
mativ 1400 de metri de trotuar va 
fi turnat până la sfârșitul anului, 
respectiv 400 de metri în Agrișul 
Nou și 1000 de metri în Ciuperceni.
Drumul ce leagă localităţile Ciu-
perceni, Agriș, Micula și Dorolţ ar 
trebui modernizat, dar pe acest 
tronson primăria comunei Agriș 
nu se poate implica. Acest drum 
este clasificat ca unul judeţean, iar 
sarcina modernizării cade în ogra-
da Consiliului Judeţean Satu Mare. 
Având în vedere faptul că la sfârși-
tul lunii iulie, Consiliul Judeţean a 
semnat contractul privind întreţi-
nerea drumurilor judeţene, preșe-
dintele CJ Pataki Csaba, a promis și 
modernizarea acestui tronson de 
drum ce leagă localităţile în cauză.

Conducerea Consiliului Local con-
sideră că este imperios necesară 
renovarea clădirii, nu doar pentru 
menținerea stării acesteia, ci și 
în spiritul modernizării. Cu acest 

scop încearcă să găsească surse 
de finanțare din fonduri europene 
pentru investiția dorită.
Şi totuși, în ultimele zile ale lunii 
septembrie, s-a dat startul lucră-

rile de reabilitare prin înlocuirea 
acoperișului, din fonduri proprii. 
„A sosit timpul pentru înlocuirea 
structurii de acoperiş, deoarece 
în multe locuri a pătruns apa. De 
exemplu, la o nuntă din sala fes-
tivă ploaia picura tocmai peste 
nuntaşi”, și-a amintit momentele 
neplăcute primarul.
Planul de modernizare a clădirii 
nu cuprinde doar renovarea fa-
țadei. Pentru funcționarea opti-
mă a instituției sunt necesare și 
schimbări interioare. Mai recent 
a fost înființată și o sală pentru 
ședințe de consiliu - aproape de 
necrezut, pentru că înainte nu a 
existat așa ceva în clădire. Aceas-
tă sală funcționează și ca sală 
pentru oficierea căsătoriilor. Însă 
pentru eficientizarea îndeplinirii 
sarcinilor ale angajaților istituției, 
sunt necesare modernizări supli-
mentare, achiziții de echipamen-
te și îmbunătățirea funcțională 
ale spațiilor.

Clădirea grădiniței se află în pre-
zent într-o stare foarte proastă. 
Acesta este motivul pentru care 
investiția nu conține doar extin-
derea, ci și reabilitarea clădirii exis-
tente cu o suprafață de 90 metri 
pătrați. Pe lângă aceasta va fi con-
struită o nouă aripă de 250 de me-
tri pătrați, cu două săli de clasă, și 
o sală festivă.
În sala festivă se vor putea orga-
niza evenimente ale comunității, 
precum și evenimente culturale.
Pentru obținerea finanțării nece-
sare, primăria a depus un proiect  
în cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Locală (PNDL).

v

La Agriș a sosit mult așteptata clo-
potniță, o mare parte a investiţiei 
fiind acoperită din donaţii, restul 
fiind asigurat de către Consiliul 
Local.
Noua clopotniță va fi inaugurată 
duminică, 29 octombrie, de la ora 
15.00, în cadrul unei ceremonii 
ecumenice, de către preotul re-
format Kovács Sándor, preotul ro-
mano-catolic Antku István și preo-
tul greco-catolic Kozsán István.
În timpul verii, s-a reînnoit semni-
ficativ și casa funerară din Agriș și 
Ciuperceni. Ambele clădiri au fost 
dotate cu aer condiționat, făcând 
astfel față cerințelor secolului al 
XXI-lea. 
La modernizarea capelei, cele mai 
importante două segmente au fost 
reabilitarea fațadei și lărgirea scării. 
În plus, accesoriile uzate și decolo-
rate cu timpul, au fost înlocuite.

La începutul verii, la Agriș și Ciuperceni, au început lucrări de renovare a capelelor, clădiri care joacă un 
rol important în viața comunităţii.

Comuna Agriș este cunoscută în judeţul Satu Mare datorită legumicultorilor și agriculturii din zonă. 
Fapt pentru care starea drumurilor agricole de pe raza comunei au o importanţă deosebită pentru 
 autoritatea locală. Calitatea acestor drumuri agricole afectează viaţa de zi cu zi a locuitorilor.

 Cincizeci și șapte de ani au trecut de când a fost construită clădirea care găzduiește Instituția Primăriei 
din Agriș. „Clădirea primăriei, construită în 1960, a fost renovată la începutul anilor 2000, iar lucrările 
efectuate atunci nu au fost de cea mai bună calitate” explică  Zsuzsanna Márton, primarul localităţii.

Grădinița din Agrișul Nou se extinde semnificativ cu sprijin guvernamental. Proiectul a fost deja aprobat, 
iar conducerea primăriei locale speră să semneze contractul de execuție încă pe parcursul acestui an.
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„Cu toții dorim să oferim o educație competitivă”

Şcoala însăși este ca o casă, iar la 
o casă întotdeauna este ceva de 
făcut. În acest an, de exemplu, s-a 
reușit dotarea sălii multimedia, 
aceasta nefiind folosită doar pen-
tru orele de informatică (TIC), ci 
îmbunătățește și calitatea învăță-
rii a altor discipline, explică Gábor 
Annamária, directorul școlii.

În plus, sistemul de securitate al 
școlii a fost instalat în vara anteri-
oară, pentru a oferi o mai mare si-
guranță celor două grupe de gră-
diniță, trei clase primare și două 
clase gimnaziale. 
Curtea școlii așteaptă încă reno-
varea, acesta fiind următorul mare 
pas al școlii de reabiltare. Totuși, 
acolo unde există voință, determi-
nare și muncă în echipă, nimic nu 
este imposibil. Cele trei caracteris-
tici se regăsesc la școala ce poar-
tă numele lui Csűry Bálint. Acest 
lucru a fost dovedit și în data de 
5 octombrie, de Ziua Mondială a 
Educației, când cei mici și mari au 
plantat în jurul școlii copaci și flori. 
„Această activitate a arătat că 
poate coopera ca o echipă comu-
nitatea şcolară. Aş dori, de aseme-
nea, să mulțumesc comunității din 
sat pentru sprijinul acordat, pen-
tru copacii şi florile donate”, a spus 
directorul școlii cu satisfacție.
Nu există lipsă de colaborare nici 
la Agrișul Nou, unde în această 

vară, cu ajutorul părinților, s-a re-
zolvat problema toaletelor din 
grădiniță, unde în prezent funcți-
onează o singură grupă. Cu toa-
te acestea, starea clădirii rămâne 
nevrednică pentru o grădiniță. 
Din acest motiv, primăria a solici-
tat  finanțare (cu succes) nu numai 
pentru renovarea clădirii grădini-
ței, ci și pentru extinderea acesteia 
în cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Locală (PNDL). (n.r. se 
poate citi în articolul nostru mai 
detaliat).
Şcoala Gimnazială ‘Csűry Bálint’ 
deține și o a treia clădire la Ciu-
perceni. Aici funcționează o grupă 
de grădiniță și două clase primare. 
În timpul verii și aici s-au realizat 
modificări semnificative, pe lângă 
zugrăvitul sălilor de clasă a fost re-
înnoit și sistemul de încălzire.
„Școala este leagănul viitorului, 
aşadar cred, că toată conducerea 
şcolii şi tot colectivul profesoral 
trebuie să lucreze în mod continuu 
pentru a crea condițiile potrivite 

procesului educațional şi de învă-
țare”, a afirmat Gábor Annamária. 
Cu bucurie recunoaște și faptul 
că în cadrul școlii nu numai in-
frastructura se dezvoltă an de an, 
ci și cadrele didactice. În acest an, 
de exemplu, toți profesorii sunt 
calificați.
„Deşi experiența arată că numă-

rul copiilor scade an după an,încă 
sunt încrezătoare în viitor şi cred 
că echipa profesorilor, conduce-
rea şcolii împreună cu conducerea 
Primăriei Comunale,vom face tot 
ce e posibil pentru a oferi elevilor o 
educație competitivă”, a mai spus 
directorul școlii.
În fața Şcolii Gimnaziale din Agriș 

se află bustul lingvistului remarca-
bil - Csűry Bálint, care îndeamnă 
profesorii și elevii la o viață re-
marcabilă, oferind satului viitor în 
educație, istoria confirmând acest 
aspect. Sperăm într-un viitor mai 
bun și pentru cei 178 de școlari și 
preșcolari care au început noul an 
școlar.

Elevii și personalul didactiv din comuna Agriș se pot considera norocoși. Şcoala funcţionează într-o 
 clădire nouă, iar acest lucru a fost posibil din această vară. 
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Festivalul Câmpia Someșului – prima sărbătoare de la Agriș

Regiunea Câmpia Someșului este 
compusă din 88 de localități, situ-
ate în România, Ungaria și Ucraina. 
Lingvistul Bálint Csűry, în prima ju-
mătate al secolului al XX.-lea a cer-
cetat limba și dialectul specific al 
acestei regiuni. Despre membrul 
Academiei de Ştiințe din Ungaria, 
probabil mai puțini oameni știu că 
a fost și traducător. În plus, împre-
ună cu omologul său finlandez, 
Juha Artturi Kannisto, a cercetat și 
limba Ceangăilor.
Bálint Csűry s-a născut la Agriș în 
anul 1886 și a decedat  în 1941 la 
Debrecen. În satul său natal, școa-
la gimnazială și bustul din parcul 
aflat în fața acesteia îi poartă nu-
mele. Prin urmare, nu e de mirare 
că Festivalul Câmpia Someșului a 
luat start  cu depunerea coroane-
lor la casa părintească a renumitu-
lui lingvist. 
„Limba face din omul biologic 
persoană gânditoare, iar cunoaş-
terea dialectelor face parte din 
identitatea noastră națională”, a 
spus profesorul Kiss Kálmán în fața 
statuii lui Csűry Balint. 
La bustul marelui lingvist au de-
pus coroane Zsuzsanna Márton, 
primarul comunei, deputatul Zsolt 
Bíró, președintele Partidului Civic 

Maghiar, consilier judeţean Gyön-
gyi Gál, inspector de specialitate, 
respectiv Erzsébet Békéssy, direc-
torul Agenției pentru Protecția 
Mediului Satu Mare.
În sala de ședință a Primăriei Agriș 
a fost vernisată expoziția Clubului 
Foto Vasile Vénig László din Carei, 
care și-a așteptat vizitatorii cu fo-
tografii uimitoare despre natură, 
om și infinit.
Între timp, la spatele vestiarelor 
terenului de fotbal ardea focul, iar 

ceaunele erau pregătite, pregătin-
du-se un concurs culinar. La com-
petiţia de gătit s-au înscris șapte 
echipe. Echipa Titanium s-a înscris 
în concurs pregătind bucate din 
materii prime vegetale. Chiar dacă 
juriul de specialitate s-a arătat cir-
cumspect în faţa unui astfel de 
meniu, în final au fost fascinaţi de 
gustul preparatelor echipei Tita-
nium. Celelalte șase echipe, însă, 
nu au făcut economie cu carnea, 
pregătind babgulyas, gulyas de 
căprioară și tocăniță vânătoreas-
că. Premiul I al concursului în cele 
din urmă a fost câștigat de către 
echipa vânătorilor cu tocănița vâ-
nătorească.
Deschiderea oficială a evenimen-
tului a fost realizată de primarul 
comunei Agris, Márton Zsuzsanna.
„Anul trecut Agriş a sărbătorit  800 
de ani de existență. Am trecut prin 
multe greutăți, dar totuşi suntem 
aici, am rămas aici. Să îndrăznim 
să avem vise mari! Să avem do-
rința de a deveni mari, dar să păs-
trăm toate valorile pe care ni le-au 
lăsat strămoşii noştri”, a declarat 
primarul, în cuvântul său de des-
chidere.

Deputatul Zsolt Bíró nu a vrut să fie 
ipocrit și a vorbit despre politică.
„Toate semnele şi evenimentele 
arată că trebuie să ne susținem în 
continuare interesele, să ne prote-
jăm drepturile pentru a avea un 
viitor în Transilvania”, a declarat 
președintele Partidului Civic Ma-
ghiar.
În compania senatorilor Lóránd 
Turos și Sándor Csige, primarul 
comunei Agriș a înmânat diploma 
de cetățean de onoare al lui Kis 
Kálmán. Astfel profesorul reveren-
țios a devenit primul cetățean de 
onoare al satului.
Horea Someșan a încercat să în-
ceapă spectacolul încă înaintea 
deschiderii oficiale. În ciuda faptu-
lui că era încă prea devreme, câte-
va grupuri au început să danseze 
pe ritmurile cântecelor populare 
românești.
Între timp, puternicii comunei 
Agriș, sau cel puțin cei care s-au 
simțit ca fiind mai puternici - pe 
terenul de fotbal s-au întrecut la 
jocurile olimpice locale. Concur-
sul alcătuit din cinci probe a avut 
mare succes, dar din păcate, vre-
mea nu era ideală pentru un astfel 
de eveniment. Puternicii comunei 
au tras căruțele în ploaie, baloții 
de paie pe teren, iar apoi organi-
zatorul Kiss Zoltán, a decis să igno-
re celelalte trei probe de rezisten-
ță rămase, din cauza nefavorabilă 

a vremii. Deși Jocurile Olimpice 
nu s-au desfășurat precum au fost 
planificate, participanții au dat do-
vadă de mare stăruință prezentân-
du-se la linia de start.
Programul cultural artistic s-a des-
fășurat pe scena amplasată în cen-
trul comunei. Chiar daca vremea 
nu a fost una favorabilă, dansatorii 
și-au arătat priceperea și entuzias-
mul lucrului bine făcut. Aplauzele 
au fost furtunoase, spectatorii fi-
ind recunoscători de spectacolul 
oferit atât de dansatori cât și de 
reprezentanţii locali TAEBO și de 
micii karatiști ai clubului Jakusa.
Momentele de umor și muzica au 

dominat spectacolul. Trupa Open 
Stage din Odorheiul Secuiesc au 
stârnit zâmbete pe fețele specta-
torilor în din ce în ce mai nume-
ros. Piesele disco ale trupei FÉK 
din Ungaria au reamintit multora 
verile fierbinți ale tinereții. Trioul 
Asociației Harag György format 
din Nikolett Kovács, Orbán Nagy 
și Zsolt Attila Péter, a bine dispus 
spectatorii pentru ca mai apoi să 
urce pe scenă  cuplul din Ungaria, 
Jolly și Suzy. În repertoriul artiști-
lor s-au regăsit printre hiturile Dáli 
Dálilej și  No roxa. În rândul sutelor 
de spectatori, mulți erau în extaz 
cântând bine-cunoscutele piese.
Festivalul Câmpia Someșului 
s-a încheiat în acorduri de rock, 
respectiv a trupei Romantikus 
Erőszak, care a strâns un număr 
considerabil de spectatori în faţa 
scenei, recunoscători de concer-
tul rock. Finalul a culminat cu un 
mult așteptat foc de artificii, care 
de altfel sunt o premieră în istoria 
satului. 
Mai mult de 150 de artiști, aproxi-
mativ 50 din Ungaria, invitați din 
vecinătăți și din Secuime, 20 de pro-
grame diferite, o mulțime de spec-
tatori, acesta este bilanţul primului 
Festival al Câmpiei Someșului.
Ştiind acest lucru, toată lumea are 
un motiv să se aștepte ziua remar-
cabilă următoarei ediții a Festiva-
lului Câmpia Someșului!

Sărbătoarea s-a desfășurat în prima duminică a lunii septembrie, demarând cu depunerea de coroane în 
fața statuii celui mai renumit născut al comunei Agriș, și a fost conferit și primul titlu de cetățean de onoa-
re al satului. Umorul, hiturile și hard rock-ul au dominat la prima ediție a Festivalului Câmpia Someșului.
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Se poate cere ajutorul pentru încălzirea locuințelor

Serviciul de voluntari pentru situaţii de urgenţă a fost dotat 
cu o maşină de pompieri 

În consecință, fiecare locuitor din 
comuna Agriș are dreptul la o sub-
venție pentru  încălzire a cărui venit 
net lunar pe persoană într-o familie 
nu depășește 615 lei. Aceeași limită 
se aplică și persoanelor care trăiesc 
singure. La determinarea venitului 
net/membru se iau în calcul veni-
turile provenite din salarii, pensii, 
ajutor social, ajutoare suplimenta-
re. Prin urmare a acestei hotărâri 
de guvern, nu beneficiează de aju-
torul pentru încălzire persoanele 
și familiile care dețin autoturism 
sau motocicletă sub 10 ani, ori mai 
multe autoturisme sau motocicle-
te mai în vârstă de 10 ani; cei care 
dețin cel puțin una dintre următoa-
rele: autovehicule, autoutilitare, au-
tocamioane de orice fel cu sau fără 

remorci, rulote, autobuse, micro-
buse, șalupe, bărci cu motor, scu-
tere de apă, iahturi, utilaje agricole 
(tractor, combină autopropulsată), 
utilaje de prelucrare agricolă (prese 
de ulei, moară de cereale), sau uti-
laje de prelucrat lemnul (gater sau 
alte utilaje acționate hidraulic, me-
canic, sau electric). Nu beneficiează 
de ajutor nici cei care dețin teren 
agricol și animalele a căror valoare 
netă de producție depășește anual 
1000 de euro în cazul persoanelor 
singure și 2500 de euro pentru fa-
milii; cei care au depozite bancare 
cu valoare de peste 3000  lei, sau 
care posedă de o curte mai mare 
de 2000 de metri pătraţi pe terito-
riul comunei. Dosarul depus de cei 
ce vor să solicite ajutorul pentru 

încălzire trebuie să conțină bule-
tin/carte de identitate, certificat de 
căsătorie –după caz, certificat de 
deces –după caz, certificat de naș-
tere copii –după caz, sentința de 
divorț –după caz, acte privind ve-
niturile realizate: cupoane ( alocații 
de stat pentru copii, pensii, șomaj, 
pensii de întreținere pentru copii, 
indemnizații de handicap, alocații 
de plasament, etc.), adeverință de 
salarizare cu venitul net pe luna oc-
tombrie, respectiv adeverință din 
registrul agricol și titlul de proprie-
tate sau extrasul de carte funciară 
a locuinței. Cererile se depun la Pri-
măria Comunei Agriș până la data 
de 20 noiembrie. Ajutorul pentru 
încălzire se poate solicita doar de 
către titularul locuinței.

Subvenția pentru încălzire poate fi solicitată până la 20 noiembrie, pentru familiile sau persoanele sin-
gure, unde venitul net lunar nu depășește suma de 615 lei/persoană. Cine poate beneficia de ajutorul 
pentru încălzire și cine nu, este determinat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011.

Comuna are un număr mare de pompieri voluntari, unitatea numărând 20 de persoane, aceștia au lucrat 
ani de zile fără mașină de pompieri. Astfel, serviciul a funcționat cu o eficiență minimă, deoarece în caz 
de nevoie, nu aveau echipamentul necesar la dispoziție.

Vaccinarea vulpilor – interzis pășunatul, restricție pentru câini

Din data de 5 octombrie începe 
vaccinarea de toamnă a vulpilor 
în județul Satu Mare, care se efec-
tuează cu momeli vaccinale prin 
distribuție aerieană și manuală. Pe 
tot teritoriul vaccinării, pentru o 
perioadă de 14 zile de la începerea 
campaniei de vaccinare a Direcției 
Sanitare Veterinare și pentru Sigu-

ranța Alimentelor Satu Mare (DS-
VSA), toți câinii trebuie legați sau 
ținuți închiși, iar pășunatul este in-
terzis. Potrivit acestei hotărâri, de la 
începerea campaniei de vaccinare, 
câinii trebuie ținuți acasă, închiși în 
curte sau legați, ca să nu se atingă 
de alte animale. Plimbarea acesto-
ra în spații publice este permis nu-

mai în lesă. În perioada respectivă 
este interzis pășunatul pe teritoriul 
supus vaccinării, iar persoanele 
care găsesc animale moarte sunt 
obligate să anunțe imediat cel mai 
apropiat medic veterinar sau ad-
ministrație publică locală. După 45 
de zile de la vaccinare se va efectua 
verificarea vaccinărilor.

„Este de neconceput ca o comună 
să nu deţină o maşină de pompieri 
şi consider că starea de dinainte 
a fost o imensă iresponsabilitate. 
În caz de probleme, minutele sunt 
numărate şi este importantă stin-
gerea incendiului cât mai repede. 
Prin dotarea serviciului de volun-
tariat cu o astfel de maşină, nu mai 

trebuie să aşteptăm până când 
profesioniştii din Satu Mare ajung 
la locul incendiului”, a explicat pri-
marul Zsuzsanna Márton. Liderul 
primăriei a căutat soluționarea pro-
blemei prin contactarea mai mul-
tor comercianți din Germania până 
când a găsit mașina potrivită la preț 
și calitate. Prima acțiune a mașinii a 

fost la Festivalul Câmpia Someșului 
și a demonstrat localnicilor că func-
ționează perfect. „Acum nu avem 
doar o echipă de voluntari, ci avem  
și o mașină de pompieri. Acest lu-
cru este important pentru comuni-
tate și totuși sperăm că nu va trebui 
niciodată să o folosim”, a mărturisit 
Zsuzsanna Márton.


