
Autoritatea deliberativă a 
adoptat în data de 19 februa-
rie bugetul pentru acest an. 
Agriș se poate gospodări din 
2,58 milioane de lei. Cadrul ar 
fi mult mai redus dacă în anul 
precedent nu ar fi  economisit 
200.000 de lei. Mare parte a 
sumei este înghițită de men-
ținerea aparatului (primărie, 
școli etc.) și de asigurarea 
funcționalității serviciilor pu-
blice (iluminat public, întreți-
neri etc.).

Din suma destinată investi-
țiilor, consiliul a alocat 228.000 
de lei pentru construirea 
trotuarelor. După ce în anul 
precedent s-a reușit turnarea 
a 400 de metri de trotuar  în 
Agrișu Nou, în acest an figu-
rează în plan trei kilometri. Din 
aceștia doi în Agriș, iar un kilo-
metru în Ciuperceni. Lucrările 
din urmă se prevăd a fi mai di-
ficile, având în vedere că va fi 
necesară dirijarea circulației pe 

aglomeratul drum european 
care traversează localitatea.

Consiliul Local a alocat 
40.000 de euro, adică circa 
186.000 de lei pentru achizi-
ționarea unui tractor Landini. 
Având în vedere faptul că au-
toritățile locale au depus un 
proiect în acest sens la GAL 
Zona Sătmarului, întreaga 
sumă urmează a fi restituită și 
atașată la buget.

Începând cu următorul an 
școlar în Agriș va porni gră-
dinița cu program prelungit. 
Pentru echiparea acesteia, 
consiliul local a alocat suma 
de 30.000 de lei.

După ce anul trecut clădi-
rea care găzduiește primăria 
și căminul cultural a primit 
acoperiș nou, în acest an pot 
începe renovările interioare, 
deoarece acum clădirea nu 
mai este inundată. Consiliul a 
alocat sume pentru zugrăvirea 
căminului cultural, pentru ilu-

minarea modernă a acestuia și 
nu în ultimul rând, pentru rea-
bilitarea scenei.

În viața comunei Agriș  va 
aduce o lumină nouă, în 
sensul propriu al cuvântului, 
iluminatul public modern, in-
stalarea acestuia urmând să 
înceapă în primăvară. Deoa-
rece costurile trebuie achitate 
de către Consilil Local într-o 
perioadă de șapte ani, în acest 
an trebuia să se aloce doar pri-
ma rată, aproape 66.000 de lei.

”De opt ori a trebuit să re-
scriem bugetul, până când s-a 
născut varianta acceptabilă 
pentru toți - ne-a mărturisit 
Márton Zsuzsanna. Din păcate 
de la unele domenii a trebuit 
să retragem sprijinul, iar la al-
tele acesta a fos redus. Dar am 
încercat să împărțim cadrul 
restrâns în așa fel, încât să nu 
periclităm nici funcționarea 
aparatului, nici dezvoltarea co-
munei”, a adăugat primarul.

INFORMAȚII DIN ACTUALITATEA COMUNITĂȚII

MARTIE 2018 INFORMEAZĂ WWWRO.COMUNAAGRIS.RO

COMUNA AGRIȘ A SCĂPAT DE O SARCINĂ URIAȘĂ

”Nu a fost o decizie ușoară, dar a trebuit să recunoaștem 
că nu există altă soluție”, a concluzionat primarul Márton 
Zsuzsanna hotărârea consiliului local în baza căreia primă-
ria a transmis dreptul de administrare a rețelei de apă și 
canalizare către Apaserv. pagina 3

EGRI SASOK: SCOPUL ESTE ACHITAREA DATORIILOR

Echipa Vulturii Agriș (Egri Sasok) a început sezonul 2017–
2018 cu un minus considerabil : acest lucru se referă atât 
la bugetul, cât și la vestiarul echipei.  pagina 8

EGRI BERRY - GUSTUL NATURII DIN AGRIȘ

În zilele noastre deseori ne confruntăm cu faptul că tinerii, 
după absolvirea facultății își valorifică cunoștitnțele obținute  
în străinătate sau în orașe mai mari. pagina 6

ILUMINAT PUBLIC CONFORM STANDARDELOR UE 
ÎN AGRIȘ

Autoritățile locale din Agriș au încheiat un contract cu o pe-
rioadă de derulare de șapte ani cu o firmă din Bihor, în baza 
căruia aceasta din urmă va moderniza iluminatul public din 
comună cu becuri moderne cu LED. pagina 3

În acest an comuna Agriș se poate gospodări dintr-un buget mai mic decât anul trecut. 
Au trebuit să strângă cureaua, iar în baza hotărârii consiliului local în mai multe do-

menii au trebuit să reducă sprijinul bugetar. Aceasta însă, bineînțeles, nu înseamnă că în 
acest an nu vor fi  investiții  și modernizări mai importante.
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Cel mai important or-
gan de control finaciar 

și economic al statului, re-
spectiv instanța judecăto-
rească obligă deopotrivă 
autoritățile locale din Agriș 
să încaseze și retroactiv 
taxa de salubrizare.

Comuna Agriș a aderat în 
anul 2013 la ADI Tur-Someș  
în vederea colectării și trans-
portării deșeurilor menajere. 
Firma desfășoară astfel de ac-
tivități pe raza mai multor uni-
tăți administrativ-teritoriale 
din împrejurimi. Aici trebuie 
precizat faptul că este vorba 
în exclusivitate de deșeurile 
menajere, celelalte deșeuri 
(cele colectate selectiv) sunt 
ridicate doar din punctele  
desemnate în acest sens. 

Pentru colectarea și trans-
portul deșeurilor menajere 
fiecare locuitor al comunei 
Agriș trebuie să plătească 
o taxă anuală de 30 de lei. 
În statutul societății se pre-
vede faptul că această taxă 

trebuie plătită de toți cei 
care locuiesc pe raza unită-
ții administrativ-teritoriale în 
cauză – conform actului de 
identitate.

În schimb, în perioada 2013-
2016, mulți dintre cei 2116 lo-
cuitori ai comunei Agriș nu au 
plătit această taxă de salubri-
zare, în urma căreia s-a strâns 
o datorie de 55.200 de lei. 

”Curtea de Conturi a Româ-
niei și Curtea de Apel Oradea 
ne-a solicitat, să încasăm re-
troactiv taxa de salubrizare”, 
spune primarul Márton Zsu-
zsanna. Persoanele juridice 
trebuie să plătească 50 de 
lei pentru fiecare metru cub 
de deșeu și trebuie să știe și 
faptul că ei trebuie să încheie 
separat contracte cu firma. 

În comuna Agriș sunt am-
plasate 20 de containere 
pentru colectarea sticlelor, 
iar lângă cele mai multe 
stau  saci uriași în care tre-
buie aruncate flacoanele de 
plastic. Colectarea selectivă 

a deșeurilor nu este impor-
tantă doar pentru faptul că 
în acest fel se reduce canti-
tatea deșeurilor menajere, 
și ca urmare și taxa pentru 
transportul deșeurilor, ci și 
pentru faptul că pentru de-
șeurile reciclabile comuna 
primește bani. Chiar dacă 
nu este vorba de o sumă as-
trologică, și cu aceste sume 
poate fi completat bugetul, 
contribuind la dezvoltarea 
comunei. Cantitatea deșeu-
rilor care trbuie transportate 
poate fi redusă și prin com-
postarea deșeurilor vegetale 
– care apoi pot fi folosite ca 
îngrășământ.

Preșcolarii adună 
capacele

Școala Gimnazială Csűry 
Bálint din Agriș este una din-
tre acele 93 de instituții de 
învățământ din județul Satu 
Mare care participă la pro-
gramul Milioane de capace 
- Milioane de zâmbete, cam-
panie organizată de Agenția 
Județeană pentru Protecția 
Mediului Satu Mare. Scopul 
acestuia este să se adune 
cât mai multe capace de la 
flacoanele de palstic – așa că 
preșcolarii așteaptă recunos-
cători fiecare capac, până în 
luna mai.

La începutul anului, Consiliul 
Local, cu echipa de muncitori 
din subordinea sa s-a apucat 
și au înlăturat vegetația din 
șanțurile de pe marginea dru-
mului. Aceste lucrări servesc 
pe de o parte la siguranța cir-
culației pe drumurile publice, 
deoarece din cauza vegetației 
de pe marginea soselelor, în 
multe locuri s-a redus vizibili-
tatea, iar pe de altă parte, în-
depărtarea tufișurilor ușurea-
ză scurgerea apei.

Lucrările au fost începute în 
Agrișu Nou, iar pe strada Cimi-
tir în februarie au și terminat 

cu extirparea vegetației sălbă-
ticite. A urmat drumul de legă-
tură dintre Ciuperceni și Agriș. 
Acolo intervenția a servit, în 
primul rând, pentru asigurarea 
securității circulației.  Muncito-
rii au tăiat vegetația din șan-
țuri, de pe marginile acestora, 
respectiv din zona de protec-
ție pe o lățime de un metru.

Toate aceste lucrări au fost 
efectuate în urma consultărilor 
cu Agenția Națională de Îmbu-
nătățiri Funciare (ANIF), care a 
catalogat în mod pozitiv și in-
tenția autorităților locale de a 
curăța și canalele principale. În 

acest fel se poate preveni acu-
mularea unor cantități consi-
derabile de apă pe pământuri. 
O problemă deloc neglijabilă 
o cauzează faptul că mulți au 
arat aceste canale de scurgere.
Este important de știut faptul 
că potrivit hotărârii 18 din anul 
2005 a Consiliului Local, toți lo-
calnicii au obligația de a curăța 
șanțurile aflate în fața imobile-
lor, caselor și terenurilor pe care 
le dețin, respectiv să asigure 
scurgerea apei. În caz contrar 
primăria poate aplica amenzi 
contravenționale stabilite între 
150 de lei și 300 de lei.

În afara amenzii, ar trebuie 
să reprezinte o motivație su-
ficient de mare și faptul că în 
acest mod toată lumea poate 
contribui la înfăptuirea unui 
mediu cât mai curat și să poa-
tă trăi într-un sat mai aranjat. 
În vederea acestui lucru, pri-
măria somează toți locuitorii 
să nu depoziteze grămezi de 
nisip, pietriș, deșeuri prove-
nite din construcții etc... pe 
spațiul public. Și să nu lase pe 
marginea drumului remorcile, 
sau plugurile, așa cum preve-
de și Codul Rutier. Ca întreaga 
lume să fie mai curată!

Agrișul se numără printre acele 
puține comune din județ care 
a deținut rețea de apă și cana-
lizare construită și administrată 
propriu. Rețeaua de apă a fost 
construită în 2009, cea de ca-
nalizare  doi ani mai târziu.

Toate acestea sunt realizări 
remarcabile pentru o comună 
atât de mică, dar autoritățile 
locale s-au confruntat cu de-
ficiențele abia în anii următori. 
La fel și comunitatea. Cauzate 
și de greșelile comise în tim-
pul proiectării și al execuției 
lucrărilor. 

Stația de epurare a fost 
construită pe un teren situat 
în aria protejată Natura 2000, 
fără șanse să obțină autoriza-
ție de funcționare. Contoarele 
de apă ar fi putut fi instalate 
doar de firme autorizate – ast-
fel însă mulți nu au plătit con-
sumul de apă. Sau nu atât cât 
ar fi trebuit.

Și întreținerea a înghițit 
sume din ce în ce mai mari. 
Depunerile, filtrările au cauzat 
din ce în ce mai multe proble-
me, dar și spargerile de con-
ducte au devenit din ce în ce 
mai frecvente. Niciuna dintre 
cele 11 pompe de transfer ale 
canalizării nu funcționa cores-
punzător.

Deoarece autoritățile loca-
le nu pot administra rețeaua, 
în anul 2012 au înființat SC 
Apă-Canal Agriș SRL. În timpul 
celor cinci ani de funcționare, 
societatea a înregistrat o dato-
rie mare de 62.000 de lei. S-a 
descurcat cu greu și cu lucră-
rile de întreținere.

În astfel de situații s-a arătat 
posibilitatea ca autoritățatea 

locală să renunțe la dreptul 
de gestionare a serviciului în 
favoarea Apaserv. După în-
delungi deliberări, consiliul 
a închis la finele anului 2017 
firma, iar  dreptul de folosință 
a fost transmis către Apaserv,  
care și-a asumat moderniza-
rea și întreținerea sistemului. 
”Nu a fost o decizie ușoară, 
dar trebuie să recunoaștem 
că nu a existat altă soluție, a 
concluzionat  Márton. Tre-
buie să se înțeleagă: nu am 
vândut rețeaua, doar dreptul 
de administrare. Îl putem lua 
oricând înapoi”, a adăugat 
primarul.

Deși prin hotărâre tariful 
pentru apă a crescut de la 2 
lei la 3,5 lei pentru metrul cub 
(din cauza canalizării acesta 
trebuie calculat dublu), dar de 
acum nu mai trebuie plătită 
suma de 650 lei pentru bran-
șare. De asemenea se ivește 
posibilitatea , având în vedere 
că mulți folosesc fântâni, ca 
cineva să se branșeze doar la 
canalizare.

Momentan din cele 723 de 
gospodării din Agriș , 313 sunt 
racordate la rețeaua de ali-
mentare cu apă, respectiv 243 
la canalizare.

CURTEA DE CONTURI ȘI CURTEA DE APEL OBLIGĂ

ÎMPREUNĂ PENTRU O COMUNĂ MAI CURATĂ 

COMUNA AGRIȘ A SCĂPAT 
DE O SARCINĂ URIAȘĂ

ILUMINAT PUBLIC 
CONFORM STANDARDELOR 
UE ÎN AGRIȘ

Cele mai importante 
numere de telefon

”Dacă toată lumea va face curat în fața ușii sale, întreaga lume va fi curată”, spunea  Maica Tereza de Calcutta. În acest 
spirit somează primăria locuitorii comunei Agriș: toată lumea să măture în jurul gospodăriei sale și trotuarul din 

fața acesteia și să întrețină șanțurile.

”Nu a fost o decizie ușoară, dar a trebuit să recunoaș-
tem că nu există altă soluție”, a concluzionat prima-

rul Márton Zsuzsanna hotărârea consiliului local în baza 
căreia primăria a transmis dreptul de administrare a rețe-
lei de apă și canalizare către Apaserv.

Noaptea întrele orele 1.00 și 
5.00 se așterne întunericul 
în Agriș, în Ciuperceni și în 
Agrișu Nou. Așa se întâmplă 
aceasta deja de ani de zile, 
iar oamenii s-au obișnuit cu 
această situație inacceptabilă. 
Trebuie să se facă economii la 
curentul electric, știu și ei, de-
oarece sistemul, vechi de un 
deceniu consumă enorm. Pe 
lângă toate acestea, becurile 
în multe locuri abia pâlpâie, 
astfel cu greu putem discuta 
despre iluminat public.

Toate acestea – dacă totul 
merge conform planului – în 
aprilie vor lua sfârșit. Cele 194 
de corpuri de iluminat existen-
te vor fi schimbate de către fir-
ma din Bihor cu 280 de becuri 
moderne cu LED. Datele tehni-
ce și economice ale schimbului 
sunt convingătoare. Sistemul 
actual ar consuma 101.080 kW 
– dacă ar arde toată noaptea. 
În schimb sistemul modern 
va consuma 34.000 kW – și va 
arde toată noaptea. Cei 67.000 
kW cu care se reduce consu-
mul reprezintă o economie 
de 35.000 de lei, iar investiția 
nu înseamnă doar că ilumina-
tul public va funcționa toată 
noaptea, dar pe fiecare stâlp 
va fi amplasat câte un corp de 
iluminat. Ba chiar mai mult, va 
fi câte un corp de iluminat cu 
LED care corespunde normati-
velor Uniunii Europene, ceea ce 
înseamnă că altfel de corpuri 
de iluminat vor fi amplasate 
atât pe stâlpii situați de-a lun-
gul drumului național, cât pe 
marginea drumului județean 
și de-a lungul celor comunale.

Valoarea investiției este de 
460.000 de lei, bani pe care 
Consiliul local trebue să-i achi-
te în șapte ani. Practic, aceasta 
înseamnă că Agrișul va plă-
ti tot atât ca și până acum, 
dar, în schimb va funcționa 
un sistem de iluminat public 
modern, eficient, economic și 
care funcționează toată noap-
tea. Întreținerea instalației va 
fi asigurată de firma produ-
cătoare, care va și monta cor-
purile de iluminat cu LED – în 
schimbul sumei rambursate.

Se lucrează pe strada 
Miculei
Pe strada Miculei, de ani 

de zile, tensiunea joasă a cu-
rentului electric și fluctuați-
ile aproape permanente ale 
acestuia au cauzat probleme 
serioase. Efectele acestora au 
fost resimțite atât în gospodă-
rii, cât și în calitatea iluminatu-
lui public.

Primăria s-a adresat socie-
tății Electrica, să remedieze 
situația, prezentând cererile 
semnate de locuitorii de pe 
strada Miculei. În legătură cu 
aceastea, Márton Zsuzsanna 
ne-a dat o veste îmbucurătoa-
re: furnizorul de curent elec-
tric la începutul lunii februarie 
a demarat lucrările pentru re-
zolvarea situației.

ȘTIRI LOCALE ȘTIRI LOCALE

Autoritățile locale din Agriș au încheiat un contract cu o 
perioadă de derulare de șapte ani cu o firmă din Bihor, 

în baza căruia aceasta din urmă va moderniza iluminatul 
public din comună cu becuri moderne cu LED.

Numărul de urgență: 112
Poliția: 955
Electrica: 929
Apaserv: 769110 
0746 055 537
Protecția consumatorului: 
736240
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CONTRACT DE ÎNFRĂȚIRE 
– PLIN DE ÎNSUFLEȚIRE

COMUNITATEA DIN AGRIȘ 
S-A UNIT PENTRU O CAUZĂ NOBILĂ

Máton Zsuzsanna, primarul 
comunei Agriș și Kovács Józ-
sef, demnitatea publică nu-
mărul unu din Jéke, în data 
de 16 ianuarie,  au consfințit 
prin semnătură contractul de 
înfrățire între localități. 

Ideea a aparținut lui Kovács 
József , care a luat legătura cu 
comuna Agriș și cu Márton 
Zsuzsanna, care a primit ideea 
cu însuflețire. După câteva vizi-
te reciproce s-a și născut con-

tractul. La începutul lunii mar-
tie echipa de fotbal din Agriș 
a organizat un turneu pentru 
pregătire, ocazie cu care au 
participat și echipele din Jéke, 
respectiv din Őr, tot din județul 
Szabolcs-Szatmár Bereg.

Cele două autorități locale 
au depus  solicitări și prin Fun-

dația Bethlen Gábor cu sco-
pul de a putea umple cât mai 
semnificativ cadrele posibili-
tăților oferite de relația dintre 
cele două localități. În conse-
cința acestora la toamnă vor 
ridica împreună în Agriș un 
stâlp funerar în memoria mar-
tirilor din Arad.

Asociația Pro Agriensis  în 27 fe-
bruarie a organizat un bal de ca-
rititate, după cel din anul trecut. 
Prin incasările balului de anul 
trecut au sprijinit înstalarea clo-
potniței, iar în acest an balul a 
deservit tot o cauză nobilă. Prin 
donațiile lor localnicii l-au ajutat 

pe Székely Pál. Toți îl cunosc pe 
bărbatul cu deficiențe locomo-
torii, așa că mulți cunosc și fap-
tul că scaunul cu rotile electric 
al acestuia nu mai funcționează 
de doi ani. Bărbatul celibatar nu 
a avut suficienți bani ca să își 
cumpere baterii, iar astfel, a fost 
nevoit să utilizeze scaunul cu 
rotile manual. Prin colaborarea 
celor  120 de participanți la bal, 
demni de privit drept exemplu, 
s-a reușit ameliorarea suferinței 
bărbatului.

Din încasările realizate prin 
vânzarea biletelor de tombo-
lă la petrecerea la care a fost 
servit un meniu cu trei feluri 
de mâncare și cu muzică live, 
au reușit să cumpere două ba-
terii pentru scaunul cu rotile. 

”Am dovedit faptul că cei din 
Agriș sunt capabili să colabo-
reze pentru o cauză nobilă”, era 
mulțumită Márton Zsuzsanna, 
care a contribuit personal și la 
cumpărarea bateriilor. Balul în 
sine a avut un succes enorm. 
Spre surprinderea organizato-
rilor aproape jumătate din in-
vitați s-au îmbrăcat în costume 
de carnaval. Mai important de-
cât aceasta este faptul că toa-
tă lumea a ajutat cum putea: 
persoane fizice, întreprinzători 
din localitate, salariații primări-
ei, asociația femeilor reformate, 
dar și cei plecați din localitate, 
ba chiar și locuitori ai localitări-
lor învecinate au oferit cadouri 
pentru tombolă. Printre premii 
s-au numărat, începând de la 

porumb boabe, până la pache-
te cosmetice. o sumedenie de 
surprize, dar au fost persoane 
care au oferit și extra-donații, 
printre alții și membrii Bisericii 
Penticostala din Agrisu Nou. 

Din încasările balului orga-
nizat cu participarea depu-
tatului Bíró Zsolt s-a reușit, 
nu doar cumpărarea celor 
două baterii, dar au mai ră-
mas bani și pentru lemne de 
foc. ”Pe această cale doresc să 
mulțumesc tuturor celor care 
au venit și au ajutat”, a spus 
recunoscătoare Márton Zsu-
zsanna.

În luna ianuarie comuna 
Agriș și Jéke din Ungaria 

au încheiat un contract de 
înfrățire. Ambele părți sunt 
de părere că acesta doar 
atunci își are într-adevăr 
rostul , dacă relația va prin-
de viață.

Mulțumită ajutorului acordat de persoane fizice și întreprinzători, locuitori din Agriș sau 
originari de aici, plecați în alte locuri,  Székely Pál poate circula din nou. Toată lumea a 

ajutat conform posibilităților.

Nu cu puțină muncă și bătăi 
de cap, în sfârșit, în Agriș, a fost 
elaborat proiectul amenaja-
mentului pentru păstorit, care 
a cauzat supărări considerabile 
în ultima perioadă, deopotrivă 
autorităților locale și deținăto-
rilor de animale. Comuna Agriș 
dispune de 367,69 hectare de 
pășune, a cărei închiriere a ri-
dicat probleme serioase în ul-
timul timp. Cu ocazia ultimului 
control al Curții de Conturi a 
și fost atrasă atenția autorită-
ților locale: pășunile nu pot fi 
închiriate în mod gratuit, doar 
contra cost. Consiliul Local a 
și decis taxa de închiriere, sta-
bilind-o la 150 de lei/hectar – 
pentru un an întreg. La aceasta 
se adaugă și impozitul aferent.

O veste bună pentru gos-
podari este faptul că în baza 
unei legi noi sunt favorizați 
în cazul închirierii deținătorii 
locali de animale! Autoritățile 
locale așteaptă solicitanții.

A FOST 
ELABORAT 
PROIETUL 
AMENJA-
MENTULUI 
PASTORAL

ȘTIRI LOCALE ȘTIRI LOCALE

”Scopul concursului, respectiv 
al cadrelor didactice care l-au 
organizat este să facem cunos-
cută elevilor activitatea profesi-
onală a lui Csűry Bálint, iar aceș-
tia să conștientizeze importanța  
gramaticii”, a afirmat directoarea 
Gábor Annamária, care, împreu-
nă cu profesoara de limba ma-
ghiară Jáger Péter Melinda, i-au 
întâmpinat pe cei prezenți la 
depunerea de coroane premer-
gătoare concursul.

Csűry Bálint se numără prin-
tre puținele persoane din lume, 
care au aniversarea nașterii și 
comemorarea morții la aceeași 

dată, deoarece s-a născut în data 
de 13 februarie 1886 în Agriș și a 
decedat în 13 februarie 1941 la 
Debrețin. La bustul acestuia au 
depus coroane, printre alții,  și 
primarul comunei, Márton Zsu-
zsanna, respectiv Kiss Kálmán, 
primul cetățean de onoare al 
comunei, care a afirmat: ”În ulti-
ma perioadă mă întorc cu bucu-
rie în Agriș, deoarece comuna a 
pornit pe calea dezvoltării”.

La concurs, alături de  cea din 
Agriș care este și gazda eveni-
mentului, au participat  nouă 
echipe din cinci comune:  din 
Livada, Turulung, Orașu Nou și 

Micula. Subiectele pe care echi-
pele formate din câte patru con-
curenți trebuiau să le rezolve au 
fost împărțite în trei categorii 
tematice: cunoașterea dialec-
tului (elevii trebuiau să explice 
cuvinte din dialect), cunoștințe 
de ortografie, respectiv cunoaș-
terea vieții lui Csűry Bálint.

Concursul a fost câștigat de 
echipa  Fenomenalii din Tu-

rulung (pregătită de Kása Bo-
glárka), pe locul al doilea s-au 
situat la egalitate echipele  Bu-
fnițele înțelepte din Orașu Nou 
(pregătită de profesoara Gázsa 
Tünde din Agriș) și  echipa 
Minune din Livada (pregătită 
de Kása Enikő, Balogh Kinga), 
iar  locul trei a revenit  echipei   
(Concurenții din februarie, de 
asemenea și ei din Livada.

Echipă Cvartetul de aur 
din Agriș, formată din Balázs 
 Jenifer, Tegze Jázminka, Kósa 
 Enikő, Révész Vivien și pregă-
tită de Jáger Péter Mónika, a 
primit mențiune.

”Este o mare bucurie pentru 
noi faptul că cei pe care i-am 
invitat au și venit. Ne-ar face 
plăcere dacă numărul parti-
cipanților s-ar înmulți , iar cu 
timpul concursul ar deveni 
unul de amploare județeană”, 
a afirmat Gábor Annamária.

CONCURS MEMORIAL CSŰRY BÁLINT

Școala Gimnazială Csűry Bálint din Agriș a organizat în 
premieră un concurs în memoria lingvistului, al cărui 

nume poartă. La competiție au participat elevii din cinci 
localități, iar în final întrecerea a fost câștigată de concu-
renții din Turulung.

În 20 februarie ministrul Valentin Pop a semnat ordinul 
referitor la structura următorului an școlar – a comuni-

cat pe site-ul propriu Ministerul Educației Naționale. Con-
form acestuia școala va începe în data de 10 septembrie  
și  cuprinde 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni). 

Anul școlar se va constitui și pe mai departe din două se-
mestre. Primul va începe din 10 septembrie 2018 și se va sfârși 
la 1 februarie 2019, iar al doilea va fi din 11 februarie 2019 și va 
ține până în 14 iunie.

Vacanțele școlare vor avea loc după cum urmează:
Vacanța de iarnă: 22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019;
Vacanța intersemestrială: 2-10 februarie 2019;

Vacanța de primăvară: 20 aprilie 2019 – 5 mai 2019;
Vacanța de vară: 15 iunie 2019 – 15 septembrie 2019.
Alături de acestea, preșcolarii și elevii claselor primare vor 

avea o vacanță și între 27 octombrie 2018 și 4 noiembrie. Pen-
tru elevii claselor terminale din învățământul liceal anul școlar 
se va sfârși pe data de 31 mai 2019, iar pentru cei din clasele a 
VIII-a pe data de 7 iunie 2019.

Programul Școala altfel se va desfășura pe parcursul a 
cinci zile lucrătoare consecutive și trebuie organizat în 
perioada cuprinsă între 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019. 
Stabilirea perioadei de derulare revine în sarcina conducerii 
școlilor.

AȘA VA ARĂTA ANUL VIITORUL ANUL ȘCOLAR
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Cu siguranță mulți locuitori ai 
comunei îl cunosc pe tânărul 
inginer horticultor, care și în 
prezent își îmbogățește me-
reu cunoștințele obținute în 
domeniul cultivării legume-
lor și a fructelor, participând 
la specializare prin cursuri de 
masterat. Dar și mai important 
este faptul că în ultimii ani a 
înființat culturi care sunt con-
siderate unice în zonă.

”Am devenit inginer agro-
nom deoarece îmi place foar-
te mult cultivarea terenurilor, 
dar sunt consțient și de faptul 
că nu este suficient să scurmi 
pământul, ci trebuie să te și 
pricepi, conform cerințelor 
vremii, iar această activitate să 
aducă și profit. La facultate am 
învățat despre foarte multe 
plante, iar eu am văzut opor-
tunități în special în cultivarea 
fructelor” - relatează tânărul 
specialist. În 2013, împreună 

cu părinții, Kósa Máté a plan-
tat 10 ari de zmeură, iar de 
atunci plantația s-a extins la 
un hectar și s-a îmbogățit cu 
mai multe alte plantații.

”Consider că informațiile 
obținute la facultate valorează 
atât cât putem valorifica din 
ele pe terenuri, în timpul pro-
ducției. Este foarte important 
pentru mine ca pe parcursul 
producției să utilizăm tehnolo-
gii moderne. Trebuie să alegem 
specii cu un randament cores-
punzător și care să fie rentabile. 
Zmeura noastră, de exemplu, 
este o specie care rodește de 
două ori, ceea ce înseamnă 
că de la începutul verii până 
toamna târziu rodește per-
manent”- explică la întrebările 
noastre Kósa MátéKósa Máté.

În același timp tânărul in-
giner horticol ne-a destăinuit 
că, momentan, cea mai mare 
problemă a lor este forța de 

muncă, deoarece aici zmeura 
și celelalte fructe sunt culese 
manual! Drept urmare au ne-
voie în permanență de forță 
de muncă -  începând din pri-
măvara timpurie până toam-
na târziu! De aceea toți local-
nicii care doresc să participe 
la producție sunt așteptați cu 
brațele deschise.

Dacă vorbim despre zmeu-
ră, este inevitabil să nu dis-
cutăm și despre procesare, 
iar pentru aceasta gazda ne 
servește cu un pahar din gus-
toasa băutură răcoritoare de 
zmeură. În afară de zmeură, 
familia Kósa cultivă goji, coa-
căze negre, mere și cireșe. Tot-
odată se străduiesc să și prelu-
creze fructele produse.  

”Scopul meu este să reușim 
să și procesăm fructele produ-
se aici, drept pentru care în ul-
timii doi ani am căutat mici în-
treprinderi de prelucrare, unde  

din fructele de bună calitate să 
producem siropuri excelente 
fără conservanți. Am găsit o 
astfel de firmă mică în Ținutul 
Secuiesc, în Lupeni și momen-
tan acolo se produce siropul de 
fructe Egri Berry”- explică Kósa.

“Scopul nostru pe tere-
men lung este, bineînțeles, 
să putem procesa fructele la 
nivel local, iar Egri Berry să se 
dezvolte până la nivelul unei 
mărci recunoscute, care să 
fie calificată drept produs de 
excelentă calitate de acasă”, 
spune optimist Kósa.

În același timp se arată o cere-
re tot mai mare pentru fructele 
și legumele cultivate în mod 
sănătos, fără chimicale, în mi-
cile grădini. Aici este mult mai 
greu de realizat protecția chi-
mică, decât pe terenurile ara-
bile extinse, datorită diversității 
plantelor cultivate la un loc, re-

spectiv a perioadei de vegeta-
ție și de rodire diferite. O mare 
atenție necesită pulverizarea 
pesticidelor, ca să nu ajungă 
produse fitosanitare pe plante-
le învecinate gata de recoltat.

Tot mai mulți ar dori să con-
sume alimente care au fost 
tratate în mod minimal sau 

deloc prin metode chimice. La 
această nevoie ar dori să răs-
pundă cultura bio și permacul-
tură. Ambele tendințe au drept 
exemplu natura, o studiază și 
încearcă să o reproducă. Atrag 
atenția că aici nu sunt rețete 
simple, care întotdeauna aduc 
succes. Toate grădinile diferă. 
Soluri diferite, așezări diferite, 
lumină, floră de buruieni. Câte 
grădini, atâtea variații și posi-
bilități , atât pentru gospodari, 
cât și pentru dăunători. Este 
foarte importantă observarea 
suprafeței noastre, orice poate 
avea valoare de indiciu. Buruie-
nile de exemplu: pătlagina de-
notă un sol foarte compactat, 
urzica poate semnifica un nivel 

ridicat de alimentare cu azot, 
coada-calului indică un teren 
acid, busuiocul sălbatic semni-
fică un sol bogat în humus.

(continuare în pagina 7)

(continuare din pagina 6)

Dacă ne facem grădină pe 
un teren deja utilizat, atunci 
observațiile anilor anteriori ne 
ajută în luarea deciziilor. Este 
util să ne gândim la o cultură 
mixtă. Nici în natură nu o sin-
gură specie ocupă o suprafa-
ță de teren, ci mai multe.  Se 
armonizează, astfel încât se 

protejează reciproc, se stimu-
lează și se completează. Acest 
mod de grădinărit necesită o 
viziune deschisă și un mare 
spirit experimental. Punctul 
de vedere principal este că 
nu ne sprijinim pe un singur 
factor (nutrienți sau apă) și de 
la acesta așteptăm minuni, ci 
încercăm să luăm în conside-
rare toate condițiile care pot 

contribui la buna dezvoltare 
a plantelor noastre. Să culti-
văm cu curaj în aceleași paturi 
legume, plante ornamentale, 
ierburi aromatice, sau plante 
medicinale. Cu cât varieta-
tea este mai mare, cu atât le 
este mai greu dăunătorilor și 
agenților patogeni, respec-
tiv influența reciprocă dintre 
plante, pe care noi ne bazăm, 

este cu atât mai mare. Aceste 
metode, proceduri aș dori să 
vi le fac cunoscute, cu această 
serie de articole lansată acum, 
pornind de la sol, asocieri și 
protecția plantelor, până la 
recoltă.

Ferenczi Gábor 
inginer horticultor, specialist 

în protecția plantelor

Sztázi, așa cum o cunosc co-
legii, își îndeplinește atribuțiile 
din octombrie 2017, după ce 
ea a fost admisă la concursul 
organizat pentru ocuparea 
postului. Tânăra, din cale-afa-
ră de comunicativă, care mai 
devreme a lucrat ca și cadru 
didactic, poate veni în ajutorul 
celor din Agriș privind între-
bările legate de terenuri și de 
efectivele de animale.

Dar să le luăm pe rând! La 
Szalonna-Kallós trebuie să se 
adreseze toți cei care doresc 
acte de identitate noi, respec-
tiv să le preschimbe pe cele 
vechi. Tot ea întocmește și 
adeverințele privind suprafe-
țele de teren deținute, nece-
sare în cazul schimbării locului 
de muncă, la fel ca și pe cele 
legate de transcrierea curen-
tului, atestatele de producător 
și carnetele de comercializare, 
respectiv documentele nece-
sare înființării unei firme. Este 
foarte important faptul că, 
în cazul actelor de identitate 
exclusiv proprietarul poate 
solicita ca și o altă persoană să 

aibă domiciliul în aceeași loca-
ție. De asemenea tot propieta-
rul trebuie să semnaleze dacă 
cineva s-a mutat și el trebuie 
să solicite ca documentele re-
spectivei persoane să nu mai 
figureze la acea adresă.

În măsura în care cineva 
dorește să își radieze autove-
hiculul, dar nu dorește să îl 
predea la dezmembrări auto, 
acesta trebuie să se îndrepte 
de asemenea către consilie-
rul agricol pentru adeverința 
care atestă faptul că deține 
loc pentru depozitarea vehi-
culului. Și pentru srijinul pen-
tru suprafață acordat de APIA 
tot la dânsa trebuie să solicite 
adeverințele atât firmele, cât 
și persoanele fizice.

Probabil relativ multe per-
soane cunosc faptul că în 
cazul cumpărării, arendării, 
desfacerii contractelor de 
arendă, modificările trebu-
ie anunțate în termen de 30 
de zile - la Szalonna-Kallós 
Anasztázia. Aproape ni-
meni nu știe, în schimb, că 
la începutul fiecărui an toți 

trebuie să contribuie la ac-
tualizarea registrului agricol. 
Toate acestea sunt legate de 
termene limită. În perioada 
5-20 ianuarie toată lumea 
trebuie să comunice numă-
rul persoanelor care trăiesc 
în respectiva gospodărie, su-
prafețele de teren aflate în 
proprietate, utilajele agricole 
și efectivul de animale. Până 
la data de 30 ianuarie toată 
lumea trebuie să comunice 
toate modificările legate de 
efectivele de animale. Până în 
15 februarie trebuie declara-
te construcțiile noi. În perioa-

da 1-15 mai trebuie declarat 
modul de utilizare al terenu-
rilor, principalele culturi, nu-
mărul pomilor fructiferi. Este 
obligația persoanelor fizice și 
a celor juridice să comunice 
până la termenele stabilite 
datele excate și complete, 
pentru a fi luate în evidență în 
registrul agricol. Toate aces-
tea cei din Agriș le pot face 
la  Szalonna-Kallós Anasztázia.

”Aproape nimeni nu cu-
noaște aceste îndatoriri, 
drept pentru care foarte pu-
țini se conformează”, reclamă 
 Szalonna-Kallós.

EGRI BERRY - GUSTUL NATURII DIN AGRIȘ

GÂNDURI DESPRE GRĂDINA AUTOVINDECĂTOARE

GÂNDURI DESPRE GRĂDINA AUTOVINDECĂTOARE

AȘA LUCRĂM NOI: 
SZALONNA-KALLÓS ANASZTÁZIA

Populația globului crește în permanență și pentru aceas-
tă masă de oameni trebuie să se asigure hrana. Pe tere-

nurile agricole se produc toate cele necesare în acest scop, 
ba mai mult trebuie să-și împartă aceste suprafețe cu in-
dustria energetică (bioetanol, plantații energetice, parcuri 
fotovoltaice). De aceea se cultivă pe suprafețe tot mai mari 
plante de același fel, unde agenții patogeni și dăunătorii se 
simt mai bine în imediata vecinătate a hranei lor. Din aces-
te considerente și pentru păstrarea randamentului se face 
necesară protecția chimică rezonabilă împotriva acestora.

În ediția de decembrie am pornit un serial, al cărui scop 
este ca cititorii, locuitorii din Agriș, să facă cunoștință 

cu funcționarii care lucreză în aparatul primăriei, să poa-
tă arunca o privire asupra muncii lor și să cunoască acele 
aspecte care pot fi importante și pentru ei. Serialul nostru 
continuă cu Szalonna-Kallós Anasztázia, consilier agricol.

ȘTIRI LOCALE ȘTIRI LOCALE

În zilele noastre deseori ne confruntăm cu faptul că tinerii, după absolvirea facultății își 
valorifică cunoștitnțele obținute  în străinătate sau în orașe mai mari. Nu și Kósa Máté, 

care imediat după absolvirea Facultății de Științe din cadrul Universității Sapientia a reve-
nit în satul său natal și și-a pus în practică cunoștințele.
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Ce este necesar pentru o ast-
fel de activitate? Înainte de 
toate  o doamnă primar ”cu-
rajoasă”, Márton Zsuzsanna, 
o antrenoare tânără și conști-
incioasă, Poptile Paula, mul-
te fetițe sprintene, respectiv 
mulți părinți răbdători și per-
severenți. Atât? Și bineînțeles  
multe antrenamente, puțin 
fanatism și devotament. Chiar 
dacă condițiile pentru antre-
nament nu sunt ideale - Li-
vada le-a ajutat și ”micuțele 
bombe de energie” pot mer-
ge acolo la antenamente. Au 
și participat la multe compe-
tiții, ba chiar s-au remarcat și 

la mai multe turnee de hand-
bal cu minge de burete, inclu-
siv peste hotare.

Nu e nicio mare filosofie 
în asta. Scopul principal este 
ca tot mai mulți copii să facă 
sport, să facă mișcare în mod 
regulat, să cunoască lumea 
din jurul lor, să învețe bine la 
școală (pentru că dacă nu, nu 
este antrenament), să își con-
struiască o carieră  și ca un 
sportiv cu diplomă, mai târziu, 
ca mamă, să își ajute copilul să 
urmeze aceeași cale. Probabil 
că nu toate vor deveni vedete 
internaționale, dar când vor fi 
adulte, vor putea deveni mă-

mici tinere, atrăgătoare, pline 
de viață. Suntem atenți cu 
precădere, să facă cunoștință 
cu bazele handbalului într-un 
mod ușor, lejer, sub formă de 
joacă. Până la vârsta de 12 
ani, la propriile campionate 
nu înregistrăm nici rezultate-
le. De ce? Pentru că nu dorim 
ca deja de la o vârstă atât de 
timpurie să joace constrânși 
de rezultate, ci mai întâi de 
toate să trăiască din plin bucu-
ria sportului, a mișcării. Ei sunt 
doar copii. Vor avea timp toată 
viața să alerge după succese. 
Vor avea timp. Dacă și gene-
rațiile viitoare de fete se vor 

alătura, într-un număr tot mai 
mari, atunci poate vom avea 
și o sală de antrenamente și 
atunci, în mod sigur, toți cei 
din comună vor fi mândri de 
”Fetițele handbaliste din Agriș”.

Așa să fie.

Kiss Zoltán

În vară Simon Elek, președin-
tele de atunci al asociației, îm-
preună cu marea parte a echi-
pei s-a luat și a părăsit echipa, 
în favoarea celor din Botiz. Toa-
te acestea reprezintă o lovitură 
sub centură, având în vedere 
faptul că în 2004 Elek, împre-
ună cu Marton Nicolae au (re)
înființat clubul. Comuna Agriș 
a rezistat un deceniu fără echi-
pă, având în vedere că Voința 
și-a încetat existența în 1994. 
Vulturii (Sasok) din denumi-
rea echipei sunt o trimitere 
indiscutabilă la faptul că fon-
datorii sunt suporteri ai echi-
pei  Ferencváros. Se pare că 
din motto-ul: Moralitate, Forță, 
Înțelegere, care este lozinca 
Vulturilor Verzi din Budapesta, 
Acordul a dispărut, iar atrage-
rea majorității jucătorilor spre 

Botiz a fost, mai degrabă, o 
demonstrație a Forței. Nema-
ivorbind despre Moralitate…

Marton Nicolae slujește de 
25 de ani fotbalul din Agriș în 
calitate de jucător, iar în vară, 
nu a dorit ca echipa să-și înce-
teze din nou existența,  astfel 
că a acceptat îndatoririle de 
președinte.  Marton  este ne-
voit să își asume și rolul de an-
trenor, deoarece bugetul echi-
pei nu face posibilă angajarea 
unui alt antrenor. În primul 
rând, deoarece în deceniul 
care a trecut, echipa a acumu-
lat datorii considerabile.

”Din 2011 până în 2015 aso-
ciația a fost condusă de Donca 
Ioan. Din această perioadă am 

moștenit o datorie de 10.000 
de lei. Cel mai important scop 
pe care îl putem avea este să 
achităm cumva aceste datorii”, 
spune Marton.

Nu va fi ușor! Autoritățile 
locale își pot face planuri în 
acest an dintr-un buget con-
siderabil mai restrâns față de 
cel din anul trecut, astfel pot 
sprijini mai puțin echipa. Pe 
deasupra și cheltuielile au 
crescut, deoarece asociația ju-
dețeană a majorat cheltuielile 
de  arbitraj.

În astfel de condiții este de 
înțeles faptul că echipa for-
mată în proporție de 90% din 
tineri din Agriș - în general la 
fiecare meci intră pe teren 4-5 

juniori – care joacă fără niciun 
fel de recompensă financiară. 
În ciuda condițiilor modeste, 
Marton  ține săptămânal an-
trenamente cu copiii de 7–15 
ani, iar copiii au participat la 
diferite competiții și turnee. 
”Pentru toate acestea trebuie 
să mulțumesc nu doar autori-
tăților locale, ci și firmelor Leo-
nardo Const și Metal Sistem, 
cei mai importanți sponsori ai 
noștri”, spune Marton.

Echipa Egri Sasok a terminat 
sezonul din toamnă pe locul 9 
din Liga a V-a cu 5 victorii, tot 
atâtea înfrângeri și cu un egal. 
Scopul conducerii este ca la 
primăvară să ajungă pe unul 
dintre primele șase locuri. 
Printre scopurile pe termen 
mediu, în ciuda tuturor gre-
utăților figurează și moderni-
zarea infrastructurii: ar dori să 
achiziționeze o instalație pen-
tru irigare și un cilindru pentru 
nivelarea gazonului.

Toate acestea, bineînțeles, 
după achitarea datoriilor.

”FETIȚELE DIN AGRIȘ”

EGRI SASOK: SCOPUL ESTE ACHITAREA DATORIILOR

Puțină lume a auzit încă despre ”Fetițele handbaliste din Agriș”, deși de aproape un an 
construiesc propria carieră de handbaliste.

Echipa Vulturii Agriș 
(Egri Sasok) a început 

sezonul 2017-2018 cu un mi-
nus considerabil: acest lucru 
se referă atât la bugetul, cât 
și la vestiarul echipei.
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