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În cea de-a treia duminică 
din decembrie, Asociația 
Pro Agriensis a organizat în 
căminul cultural din Agriș 
tradiționalul eveniment dedi-
cat Crăciunului. Obiectivul și 
totodată una dintre cele mai 
mari virtuți ale evenimentu-
lui este reunirea locuitorilor 
din cele trei localități apar-
ținătoare. Astfel, indiferent 
de religie și de naționalitate, 
copiii din Agriș, Agrișu Nou și 
Ciuperceni au sărbătorit îm-
preună: au recitat, au cântat 
și au prezentat Viflaimul, lu-
cru ce până acum nu a prea 
avut precedent. Spre marea 
bucurie a copiilor, chiar și 
Moș Nicolae a trecut pe la ei.

Aici trebuie să menționăm 
că firma Cereals Trading-Trans-

port (CTT) a surprins copiii cu 
pachete cadou. Prin acest gest 
nobil, firma a dorit să recom-
penseze fermierii locali pentru 
că au vândut firmei recoltele.  

Programul cultural a deve-
nit complet prin spectacolul 
ansamblului de dansuri fol-
clorice Egri Csodaszarvas. Tot 
în cadrul festivității a avut loc 
târgul de Crăciun în cadrul că-
ruia elevii au scos la vânzare 
obiecte artizanale pregătite 
acasă. Sumele încasate le vor 
folosi pentru dezvoltarea co-
munității.

Un moment aparte al eve-

nimentului a fost inaugura-
rea expoziției ”100 de ani în 
100 de poze” care și-a propus 
să redea prin poze ultimul 
secol din viața comunei și a 
comunității.

Unul din cele mai emoțio-
nante și înălțătoare momente 
ale evenimentului a fost când 
primarul Márton Zsuzsanna a 
recompensat cu diplome de 
merit și o sumă simbolică cu-
plurile care în această toamnă 
au împlinit 50 de ani de că-
sătorie: Jáger István și Jolán, 
Docsa András și Erzsébet, 
Danciu Vasile și Irina.

AU AȘTEPTAT CRĂCIUNUL ÎMPREUNĂ!

Crăciunul reunește fami-
liile. Spunem aceasta 

deseori, dar în Agriș festivi-
tatea dedicată Crăciunului 
a reunit în 16 decembrie 
întreaga comună. Oamenii, 
invitații din Agriș, Agrișu 
Nou și Ciuperceni au format 
o singură comunitate.

ÎN AGRIȘ S-A MODIFICAT 
SISTEMUL GESTIONĂRII 
DEȘEURILOR

Legea prevede că din 1 de-
cembrie toate autoritățile lo-
cale trebuie să asigure pentru 
cetățeni condițiile necesare 
pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor. Se modifică radi-
cal sitemul de gestionare al 
deșeurilor. pagina 4
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Cele mai importante 
numere de telefon

în numele Primăriei 
și al Consiliului Local 
vă urează primarul 
Marton Zsuzsanna
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Deși vremea a fost 
deosebit de îngă-

duitoare, sezonul rece a 
început deja. La fel și de-
punerea cererilor pentru 
acordarea ajutorului de 
încălzire.

Pe lângă beneficiarii de 

ajutor social , și cei cu veni-
turi reduse pot beneficia de 
această formă de sprijin.

Depunerea solicitărilor și 
condițiile de acodare a aju-
torului de încălzire au rămas 
neschimbate. Astfel pot 
solicita ajutor pentru încăl-

zirea locuinței cei ale căror 
venituri lunare nete nu de-
pășesc 615 lei/membru de 
familie și terenul intravilan 
deținut în proprietate/fo-
losință nu depășește 2000 
mp. Cererile pot fi depuse 
pe toată perioada sezonu-

lui rece până în data de 20 
a fiecărei luni la Comparti-
mentul de Asistență socială 
din cadrul Primăriei, stabi-
lirea dreptului de acordare 
a ajutorului de încălzire fă-
cându-se cu luna depunerii 
cererii.

ȘTIRI LOCALE ȘTIRI LOCALE

AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE PENTRU SEZONUL RECE

Astfel, în Agriș, Ciuperceni și 
Agrișu Nou autoritățile locale 
au reușit să modernizeze în 
total 6 km de drumuri agrico-
le. Această lungime coincide 
cu cea a lucrărilor efectuate 
anul trecut. 

”O mare parte a locuitorilor 

comunei trăiesc din agricul-
tură. Putem spune că pen-
tru aceștia starea drumurilor 
agricole este un factor ce in-
fluențează viața lor de zi cu zi. 
Acesta e motivul pentru care 
încercăm să îi ajutăm în așa fel 
încât recolta de toamnă să o 

poată face în condiții optime”, 
a spus primarul Márton Zsuz-
sanna.

În acest an autoritățile lo-
cale au împrăștiat și nivelat 
pe drumurile agricole 1300 
m3 de pietriș ciuruit și 300 de 
tone de piatră concasată.

În 6 noiembrie, în Szamos szeg, 
Biroul Județean Szabolcs- 
-Szatmár-Bereg al Institutului 
Cultural Național a organi-
zat în cadrul programului De 
acasă acasă – Consolidarea 
relațiilor culturale în Bazinul 
Carpatic, un workshop privind 
realizarea Tezaurului Regiunii 
Câmpiei Someșului, inițiativa 
fiind formulată de autoritățile 
locale. 

Evenimentul face parte din 
strategia și programul care 
urmăresc să contribuie la 
dezvoltarea socio-economi-
că a Sătmarului și a Regiunii 
Câmpiei Someșului prin îm-
părtășirea rolului de formare 
a identității și de construire 
a comunității,  de păstrare a 

tradițiilor și de mediere a cul-
turii. Unul din instrumentele 
și obiectivele determinante 
este înființarea și activitatea 
Tezaurului Regiunii Câmpiei 
Someșului. 

”Obiectivul nostru nu e doar 
perpetuarea tradițiilor, ci și 
popularizarea regiunii și dez-
voltarea ei”, a afirmat în cadrul 
discuțiilor Márton Zsuzsana. 
”Vedem, în primul rând, un po-
tențial semnificativ în turism. 
Acesta ar asigura multe locuri 
de muncă, ar garanta mijloa-
cele de trai, fără a părăsi patria”, 
a adăugat primarul din Agriș. 
Sportul, învățământul, cultura, 
agricultura, industria de prelu-
crare ar fi de asemenea dome-
nii excelente de colaborare.

Această muncă ce implică 
mai multe așezări ar putea fi 
un exemplu unic, deoarece 
ar sprijini întărirea identității 
și unității naționale în așezări 
din trei țări. 

În cadrul activității „Desco-
perirea valorilor comunitare 

în Bazinul Carpatic”, în anul 
2019 vor avea loc două works-
hopuri în așezările din Sătmar. 
Pe lângă cunoașterea bune-
lor practici din zonă, acestea 
vizează consolidarea mișcării 
Hungaricum și întărirea rețelei 
de tezaure locale.

ȘI ÎN ACEST AN S-AU REABILIT 6 KM DE DRUMURI 
AGRICOLE

SE CONSTITUIE TEZAURUL CÂMPIEI SOMEȘULUI 

În acest an am relatat 
deseori despre faptul că 

rețeaua pietonală din co-
muna Agriș s-a extins cu 4 
km de trotuar. În ultimele 
luni,însă, s-a dezvoltat și 
o altă infrastructură a co-
munei.

În Szamosszeg s-au pus cu succes bazele Tezaurului Câm-
piei Someșului. Regiunea cuprinde 91 de așezări, legate 

în primul rând prin Csűry Bálint și lucrarea sa Dicționarul 
Câmpia Someșului. Și din aceste considerente, Agrișul a în-
deplinit un rol aparte în inițiativă.

În 2016, din arhivă au fost sal-
vate aproximativ 200 de cărți. 
Astfel a fost înființată bibliote-
ca comunei Agriș într-o încă-
pere situată la etajul clădirii 
care găzduiește Primăria. Deși 
pare incredibil, în cei doi ani 
care au trecut, numărul căr-

ților deținute de bibliotecă a 
depășit 1500. Prin urmare, nu 
e de mirare, că instituția și-a 
depășit cadrul restrâns de 
până acum.

La sfârșitul lui noiembrie 
răsuna pocnetul ciocanului, 
zornăitul burghiului și sfârâ-
itul trafaletului: se amenaja 
noua bibliotecă. Edilii au de-

cis să pună la dispoziția cărți-
lor și a iubitorilor de carte o 
încăpere mai spațioasă. Sala 
a fost zugrăvită și dotată cu 
rafturi noi pe care încap toa-
te cele 1500 de volume. În 
viitor, noua locație va putea 
găzdui și diferite activități 
culturale.

În colaborare cu Școala 
Gimnazială Csűry Bálint, au-
toritățile locale s-au străduit 
să obțină toate cărțile în lim-
ba română și maghiară care 
figurează în programa școlară 
ca lecturi obligatorii. Cu toate 
acestea, biblioteca din Agriș  
așteaptă în continuare orice 
donații de carte.

BIBLIOTECA A RENĂSCUT

În timp de doi ani, numă-
rul cărților din biblioteca 

din Agriș s-a înmulțit de 
peste șapte ori. Astfel, Pri-
măria a fost nevoită să asi-
gure pentru bibliotecă un 
spațiu mai nou și mai mare, 
lucru pe care primarul Már-
ton Zsuzsanna l-a și făcut cu 
o deosebită plăcere.

Prețul tractorului italian marca 
Landini, al remorcii Bricchi, tot 
de fabricație italiană și al des-
picătorului de lemne fabricat 
de firma slovacă Kovaco atin-
ge 224.315 lei, cu TVA inclus. 
Din această sumă, autorită-
țile au trebuit să achite doar 
38.000 de lei! Restul a fost 

asigurat în baza proiectului 
depus la asociația de dezvol-
tare microregională GAL Zona 
Sătmarului.

”Mă bucur că am reușit să 
extindem parcul de utilaje 
și patrimoniul Primăriei cu 
utilaje noi. Am avut foarte 
mare nevoie de toate cele 

trei utilaje”, a spus mulțumită 
Márton Zsusanna, primarul 
comunei.

Firma Landini fabrică mașini 
agricole din 1884. Modelul 
4-070 T4F achiziționat de au-
torități este propulsat de un 
motor german Deutz de 2900 
cmc și 69 CP. Acesta va putea 

fi utilizat în multiple moduri 
de către autoritățile care de-
țin, de altfel, și un vidanjor 
care va putea fi atașat tracto-
rului, în caz de nevoie. 

Despicătorul de lemne a 
fost necesar deoarece în cele 
trei clădiri ale școlii (Agriș, Ciu-
perceni, Agrișu Nou), la Primă-
rie și la căminul cultural, adică 
în toate instituțiile publice din 
comună, încălzirea se realizea-
ză cu lemne.

TRACTOR, DESPICĂTOR DE LEMNE, REMORCĂ 
– SE EXTINDE PARCUL DE UTILAJE

Parcul de utilaje al Primăriei comunei Agriș s-a extins și în această toamnă. După ce 
anul trecut Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a fost dotat cu o mașină 

de pompieri, autoritățile au achiziționat în acest an un tractor, un despicător de lemne 
și o remorcă. Deși ultimele trei sunt noi-nouțe, autoritățile nu au trebuit să plătească 
prea mult pentru ele.
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În ciuda temperaturilor neo-
bișnuit de ridicate din aceas-
tă perioadă, încălzirea locu-

ințelor a început deja. Din 
păcate, în această perioadă 
numărul incendiilor de locu-
ințe crește alarmant. Din sta-
tisticile pompierilor rezultă 
că majoritatea acestora sunt 
cauzate de coșuri fie pentru 
că nu sunt curățate în mod 
corespunzător și se aprinde 
funinginea, fie că că nu sunt 

izolate sau pentru că în apro-
pierea lor se găsesc materiale 
inflamabile.

Drept urmare Primăria co-
munei Agriș și Serviciul Volun-
tar pentru Situații de Urgență 
atrage atenția locuitorilor să 
își verifice coșurile de fum! 
Pentru siguranța proprie și a 
locuinței!

Verificați, deci, dacă sunt 
curățate corespunzător, dacă 
sunt izolate și aveți grijă ca în 
poduri să nu existe materiale 
inflamabile.

Cei care au nevoie de hor-
nar, sunt rugați să îl contac-
teze pe Marton Nicolae, șeful 
SVSU în cadrul Primăriei co-
munei Agriș. 

Primarul Suse Laue și vice-
primarii Edith Heckmann și 
Gabriele Bestanding, adică 
edilii orașului Syke, au făcut la 
sfârșitul lui iulie o vizită oficială 
în Agriș. Contactul dintre cele 
două localități s-a realizat din 
inițiativa primarului Márton 
Zsuzsana și apar deja primele 
semne: orașul german și lo-
cuitorii săi sprijină Agrișul cu 
donații.

În cursul vizitei din vară, 
Laue, Heckmann și Bestan-
ding au ajuns și la Școala Gim-
nazială Csűry Bálint, unde s-a 
conturat intenția de a ajuta. 
Astfel au oferit bănci și scaune 
pentru echiparea a două săli 
de clasă, iar o asociație locală 
a strâns jucării pentru școala și 
grădinița din Agriș.

Alături de sprijinirea învă-

țământului, autoritățile din 
orașul german cu 24.000 de 
locuitori au dotat Serviciul 
Voluntar pentru Situații de 
Urgență cu echipamente și 
au strâns donații pentru în-
trajutorarea unor locuitori 

din Agriș aflați în situații de-
favorizate. 

Márton Zsuzsanna a făcut 
pe 1 decembrie o vizită ofici-
ală în localitatea din Saxonia 
Inferioară unde a participat la 
conferința Programului ”Euro-

pa pentru Cetățeni” (Europe 
for Citizens). La program, pe 
lângă orașul Syke, partenerul 
coordonator al programului, 
mai participă, comuna Agriș, 
orașul francez Le Chartre și 
Wabrzezno din Polonia.

ȘTIRI LOCALE ȘTIRI LOCALE

VERIFICAȚI-VĂ COȘURILE DE FUM!

AU VENIT, AU VĂZUT, NE AJUTĂ

ATENȚIE LA COȘURI ȘI LA POMUL DE CRĂCIUN 
– SĂ NU AVEM SURPRIZE NEPLĂCUTE!

Pentru siguranța proprie 
și a locuinței, Primăria 

comunei Agriș solicită tu-
turor locuitorilor să verifice 
coșurile de fum ale gospo-
dăriilor. 

Pompierii au cel mai mult 
de lucru vara, dar majorita-
tea incendiilor de locuințe se 
produc iarna. Sună oarecum 
contradictoriu, dar explicația e 
simplă: vara arderea miriștilor 
și a vegetației prezintă proble-
me, iar în timpul iernii incen-
diile de locuințe care în marea 
parte sunt cauzate de coșurile 
de fum. Ele fie nu sunt cură-
țate în mod corespunzător și 
funinginea depusă se aprinde, 
fie nu sunt izolate și materia-
lele inflamabile din jur iau foc.  

”Trebuie știut că firma de 
asigurare plătește doar dacă 
proprietarul dovedește cu 
chitanță că a curățat coșul”, 
atrage atenția asupra acestui 
aspect deosebit de important 
Marton Nicolae care îndepli-
nește funcția de șef SVSU de 
un an și jumătate.

Curios este că, deși Primăria 
Agriș a încheiat contract cu o 
firmă de coșerit, anul trecut 
doar o singură persoană a 
semnalat faptul că ar apela la 
acest serviciu…

O altă cauză des întâlnită 
este defectarea rețelei elec-
trice. Atunci când plecăm de 
acasă, trebuie să scoatem din 

priză decorațiunile de pe brad 
și radiatoarele deoarece pot 
produce scurtcircuit. Să nu 
lăsăm nesupravegheate lu-
mânările și artificiile de brad, 
dar mai ales să nu punem 
sub brad nimic inflamabil, ne 
atenționează, după o experi-
ență de aproape 8 ani, Marton 
Nicolae. De asemenea, să nu 
lăsăm materiale inflamabile 

în apropierea sobelor, unde 
scânteile sau jarul pot cauza 
probleme. 

În prezent, SVSU  Agriș are 21 
de membri, din care 2/3 sunt 
membri activi, adică pot fi soli-
citați oricând la intervenții. Cei 
care doresc să devină pompieri 
voluntari trebuie să aibă vârsta 
între 18 și 45 de ani și să prezin-
te adeverința medicală că sunt 

clinic sănătoși. După aceasta, 
pot încheia un contract pen-
tru o perioadă de probă de 6 
luni, când se va stabili dacă în-
tr-adevăr corespund funcției. 
Pentru activitatea lor plină de 
sacrificii vor fi scutiți de impo-
zit și vor beneficia de asigurare 
de viață și de o indemnizație în 
funcție de numărul de ore pre-
stat la intervenții.

Probabil nu exagerăm când 
spunem că e din ce în ce mai 
bine să fii pompier voluntar în 
Agriș. Anul trecut autoritățile 
au achiziționat o mașină de 
pompieri, iar în decembrie 
orașul german Syke a donat 
echipamente pentru pom-
pieri. Alături de acestea, cei 
din Agriș au devenit membrii 
Asociației Pompierilor Volun-
tari din județul Harghita, lucru 
foarte important deoarece așa 
există posibilități de a accesa 
și proiecte din Ungaria.

Ocupanta locului I la nivel 
județean și V la cel național al 
Concursului SVSU, Agriș do-
rește să înființeze și o echipă 
feminină de pompieri volun-
tari. Totodată balul din februa-
rie va deveni primul bal al 
pompierilor.

Printre articolele Jurnalului de Agriș am pornit un serial cu scopul ca cititorii să cunoască funcționarii din aparatul prima-
rului, activitatea lor și aspectele relevante pentru ei. Serialul continuă puțin neobișnuit: Marton Nicolae, șeful Serviciu-

lui Voluntar pentru Situații de Urgență ne atrage atenția la pericolele de incendiu din sezonul rece și perioada sărbătorilor.

Drept urmare, începând cu 19 
decembrie deșeurile colecta-
te selectiv și cele care nu pot fi 
reciclate vor fi transportate de 
firme separate. În noul sistem, 
în fiecare a doua miercuri, 
până dimineață la ora 08.00, 
deșeurile colectate selectiv 
trebuie puse în fața casei. Sa-
cii negri vor conține plastic și 
metale, iar cei verzi sticle.

Pentru prima ocazie, sacii 
vor fi distribuiți de autorități. 
În cele ce urmează, firma care 
va transporta deșeurile va lăsa 

doar atâția saci, câți saci plini a 
preluat. Deci, în cazul în care 
nu a transportat niciunul, nu 
va lăsa niciun sac. 

E important să înțelegem 
că în pubele pot ajunge doar 
deșeurile menajere nereci-

clabile! Să nu punem deșeuri 
vegetale, deoarece acestea 
pot fi arse sau compostate. De 
asemenea, să nu punem nici 
deșeurile din construcții. Și în 
noul sistem, firma specializată 
va realiza transportul deșeuri-
lor menajere după același pro-
gram ca și până acum.

Sacii colorați vor fi transpor-
tați în fiecare a doua miercuri. 
Este foarte important ca în sa-
cii negri să punem flacoane de 
apă minerală, sucuri, ambalaje 
de plastic, recipiente goale ale 
produselor de igienă (șam-
pon, geluri de duș, pastă de 
dinți etc.), cutii goale de bere 
sau sucuri, cutii de conserve, 
spray-uri. Înainte de a pune 

flacoanele în saci, să le presăm 
sau să călcăm pe ele, ca să 
ocupe cât mai puțin spațiu. 

În sacii verzi putem pune, în 
schimb, tot ceea ce este sticlă: 
sticle de bere, de lapte etc, sti-
cle pentru geamuri, borcane, 
pahare…

Bineînțeles nu vor dispărea 
nici deja cunoscutele containe-
re în formă de clopot. Deșeurile 
colectate selectiv pot fi arunca-
te în ele și pe mai departe.

ÎN AGRIȘ S-A MODIFICAT SISTEMUL GESTIONĂRII 
DEȘEURILOR

Legea prevede că din 1 decembrie toate autoritățile loca-
le trebuie să asigure pentru cetățeni condițiile necesare 

pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Astfel, și în Agriș 
se modifică radical sitemul de gestionare al deșeurilor.

Orașul Syke și locuitorii 
săi sprijină școala, gră-

dinița și Serviciul Voluntar 
pentru Situații de Urgență. 

STIATI CA
plasticul se descom-
pune în natură în 500 
de ani, iar sticla într-un 
milion?

din 10 flacoane se 
poate confecționa un 
tricou întreg?

STIATI CA
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Ideea e simplă: flacoanele 
de 2 litri colectate de fiecare 
școală vor fi montate pe un 
suport din plasă de sârmă de 
4 m lungime și 1,8 m înălțime 
realizând un element din gar-
dul labirintului ce va fi montat 
în Centrul de Recreere Ken-
taur din Atea, pe o suprafață 
de 1,8 ha. Labirintul va putea 
fi parcurs doar de cei care vor 
răspunde corect la întrebări. 

Și de această dată obiecti-
vul acțiunii e clar: promovarea 
în rândul copiilor și al întregii 

comunități a educației ecolo-
gice în spiritul colectării selec-
tive a deșeurilor reciclabile și a 
importanței comportamentu-
lui ecologic.

Elevii primelor 10 cele mai 
harnice unități școlare vor pe-
trece o săpătmână în Ópusz-

taszer, iar unitatea școlară cu 
cel mai lung element de gard 
va primi titlul de Școala/Gră-
dinița anului, respectiv utiliza-
rea gratuită a labirintului timp 
de 1 an.

Bineînțeles, și Școala Gim-
nazială Csűry Bálint Agriș va 
participa la acțiune. Flacoa-
nele de 2 litri pot fi depuse în 
cutia aflată pe coridorul școlii. 
Atenție! E foarte important ca 
flacoanele să fie curate și să 
nu fie presate!

Așadar, să trecem la treabă!

Cadouri e bine să 
primești, dar și să 
dăruiești!
Moș Nicolae a trecut pe la 

grădinița din Agriș, dar și elevii 
și preșcolarii Școlii Gimnaziale 
Csűry Bálint i-au ajutat pe cei 
nevoiași.

Prin acțiunea Cutia de pan-
tofi derulată de Caritas, Moș 
Nicolae a ajuns în primele zile 
din decembrie la grădinița din 
Agriș. Deși Moșul nu a ajuns 
personal, micuții nu au avut 
motiv să se plângă: toți au pri-
mit cadouri.

Cadouri, în schimb, e bine 
să și dai, nu doar să primești! 
Acest lucru l-au demonstrat și 
copii de la Scoala Gimnazială 
Csűry Bálint care au adunat 
fructe, legume și alimente du-

rabile pentru Asociația Sf. Rita 
din Satu Mare care se ocu-
pă de întrajutorarea copiilor 
 nevoiași.

Copiii din Agriș au 
excelat în Debrețin și 
acasă deopotrivă
Trei au câștigat medalii de 

aur la ce-a de a IV-a ediție a 
Concursului de lectură din Ba-
zinul Carpatic organizat în De-
brețin, dar elevii Școlii Gimna-
ziale au excelat și în domeniul 
protecției mediului. 

Opt elevi din Agriș au par-
ticipat la concursul de lectură 
din Debrețin. Și dacă tot au 
fost acolo pentru întâia oară, 
nu s-au întors cu mâinile goa-
le: Győri Katleen (cls. a IV-a), 
Docsa Alisia (cls. a V-a), Simon 
Barbara (cls. a V-a) au obținut 
medalii de aur, iar Halász Ákos 
(cls. a V-a), Víg Leó (cls. a V-a), 
Danci Ágota (cls. a V-a), Tegze 
Tamara (cls. a V-a) și Sebestyén 
Adrienn (cls. a VII-a) argint.

Și elevii din Ciuperceni au 
obținut rezultate la fel de 
bune la concursul județean 
de protecția mediului ”Des-
pre pădure prin artele vizuale”. 
Astfel, Mare Silvia (cls. a II-a) a 
obținut locul I, iar Nemet Lisa 
(cls. a IV-a) și Turjuc Sara (cls. 
a IV-a) au primit diplome de 
participare.

LABIRINTUL RECICLĂRII

După succesul de anul 
trecut, a sosit conti-

nuarea acțiunii panourilor 
din capace recunoscută la 
nivel național: la solicitarea 
Agenției Județeane pentru 
Protecția Mediului, elevii 
vor strânge flacoane ca să re-
alizeze labirintul reciclării.

Petruska Ștefan a petrecut ani 
buni în închisoare pentru o 
faptă săvârșită din neglijență. 
În același timp, tot din negli-
jență, fratele său a cauzat alt 
necaz în urma căruia casa băr-
batului a ars până la temelii. 
După ce a fost eliberat, el s-a 
văzut nevoit să-și petreacă zi-
lele într-un Trabant deteriorat,  
iar mâncarea, de cele mai mul-
te ori, era primită de la vecini.

Dar comunitatea din Agriș 
nu a rămas indiferentă la soar-
ta tristă a lui Petruska. Primă-
ria comunei Agriș, cu sprijinul 
Asociației Pro Agriensis și prin 
intermediul primarului Már-
ton Zsuzsanna a organizat o 
colectă pentru construirea 

unei mici căsuțe. Au contribu-
it persoane fizice, întreprinză-
tori, asociații și firme. Au fost 
donate uși, geamuri, mese, 
scaune și multe altele. De 
asemenea, o parte a țiglelor 
schimbate în primăvară de pe 
acoperișul Primăriei au ajuns 
pe casă. 

De Crăciun, Petruska Ștefan 
a ajuns să aibă un acoperiș 
deasupra capului.Acum de-
pinde doar de el dacă va fi ca-
pabil să trăiască a doua șansă.

”Aceste soiuri de conopidă 
sunt foarte sănătoase și speci-
ale și sunt tot mai solicitate și 
în Satu Mare. Există o catego-
rie de cumpărători care știu ce 
și de ce cumpără și care apre-
ciază foarte mult legumele 
speciale și sănătoase”, spune 
Szűcs István.

Familia se ocupă de 9 ani de 
legumicultură. La început lu-
crau puțin peste 3 ha, iar acum 
cultivă peste  8 ha de legume 
autohtone sănătoase și în afa-
ră de cele clasice și adevărate 
specialități. Astfel au fost în 
această vară pe lângă roșiile 

tradiționale, tomatele cu gust 
și formă de lămâie sau de ana-
nas sau chiar roșiile-ciocolată. 
”După o muncă de aproape 
10 ani ni s-a format cercul de 
clienți care cunosc și apreci-

ază produsele noastre, dar în 
același timp cumpărătorilor le 
face plăcere să încerce arome 
noi, interesante și delicioase. 
Încrederea este foarte impor-
tantă și noi am câștigat aceas-

tă încredere deoarece oferim 
întotddeauna produse autoh-
tone proaspete și sănătoase”, 
adaugă șeful grădinăriei.

În timpul conversației, 
Szűcs István ne-a explicat că 
dacă investești foarte multă 
muncă și produse de înaltă 
calitate, merită să te ocupi 
de legumicultură doarece și 
la noi produsele autohtone 
sunt din ce în ce mai căuta-
te, iar cumpărătorii preferă să 
consume legume produse de 
producători pe care îi cunosc. 
”Noi am lucrat și am învățat 
foarte mult în anii care au 
trecut și eu nu pot decât să-i 
încurajez pe cei mai tineri să 
aibă curajul să încerce în agri-
cultură pe lângă metodele și 
produsele tradiționale, și cul-
turi noi, deoarece producția 
bună poate fi valorificată și 
acasă și există deja o clientelă 
care este atentă la ce și de la 
cine cumpără”, concluzionea-
ză Szűcs.

COMUNITATEA S-A UNIT. SE POATE MUTA DIN 
TRABANT ÎNTR-O CASĂ

Viața lui Petruska Ștefan din Ciuperceni a fost umbrită 
de neglijență. Acum, însă, bărbatul a primit ceea ce 

multora nu le este dat: a doua șansă.

CONOPIDĂ MOV ȘI ROȘII-CIOCOLATĂ

Alături de tradiționa-
la conopidă albă, cea 

portocalie, mov și verde au 
fost adevărate curiozități în 
această toamnă pe piețele 
din Satu Mare, iar speciali-
tățile de legume au fost fur-
nizate din grădinăria fami-
liei Szűcs István și Hajnalka 
din Agriș.

Școala a depus la Uniu-
nea Cadrelor Didactice 
Maghiare din România un 
proiect pentru achizițio-
narea și instalarea echipa-

mentelor pentru terenul 
de joacă. Astfel copiii se 
pot bucura de leagăne, 
tobogane, cutie cu nisip și 
balansoare.

NOUL TEREN DE JOACĂ 
DIN CURTEA ȘCOLII

Noul teren de joacă a sosit și la mijlocul lui decembrie 
a fost instalat în incinta Școlii Gimnaziale Csűry 

Bálint.
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Öcsi și-a început cariera în 
adolescență, ca mijlocaș, 
trecând repede de la Școa-
la Sportivă la AS Unio și de 
pe teren în poartă. ”S-a do-
vedit că am mai mult talent 
pentru aceasta”, își amintește 
zâmbind. La fel ca și în cadrul 

ASEA Armata Mangalia, unde 
a ajuns fiind militar, în noua sa 
echipă a acumulat experiențe 
din Liga a 2-a. Dar cariera sa a 
fost frântă de un accident mi-
litar și, pe bună dreptate, poa-
te fi recunoscător că ”doar” 
cariera i s-a sfârșit, nu și viața.  
După gravul accident pe care 
l-a suferit, timp de 7 ani abia a 
putut să umble. 

Dar dragostea lui pentru 
fotbal nu a scăzut. Ba mai 
mult, spune că a reușit din 
nou să umble normal datorită 
fotbalului. ”Din 2005 apăr în 
diferite echipe în campionatul 
județean. Nepotul meu, Deak 
Arnold, m-a convins în urmă 
cu un an să vin din Craidorolț 
în Agriș”, își reamintește Bertici 
de transferul din iarna trecută. 
Iar în Agriș, a descoperit cu-
rând o nouă sarcină: a preluat 
de la Bora Arnold funcția de 
antrenor al echipei de tineret 

Egri Sasok. ”De când am deve-
nit antrenor, simt că aceasta e 
un dar pentru mine! Ador fie-
care moment și aș dori să con-
tinui cât mai mult timp acest 
lucru”, spune cu însuflețire. Cu 
toate acestea, el a rămas în 
continuare portarul echipei 
de seniori. 

Echipa de tineret Egri Sasok 
(Vulturii din Agriș) este forma-
tă din 23 de copii și, de obicei, 
la câte un antrenament, parti-
cipă 18-20 de ”pui de vultur”. 
Cei mai mulți sunt din comu-
na Agriș, dar sunt printre ei și 
câțiva copii din Micula și din 
Livada. ”Au văzut ce atmosferă 
bună e la noi și ne-au rugat să 
îi primim”, a explicat antreno-
rul care nu se consideră un 
profesor sever.

”Încerc să fiu prietenul co-
piilor! Dacă greșesc, nu îi cert, 
ci îi încurajez. Dar pot să fiu și 
sever, dacă e nevoie”, spune 

Öcsi. În principal, el își bazează 
pe propriile experiențe meto-
dele celor două antrenamen-
te săptămânale, dar recunoaș-
te bucuros că găsește tot mai 
mult ajutor pentru munca sa 
pe internet.

”Scopul meu este să fac 
din acești copii cât mai buni 
fotbaliști și cât mai buni oa-
meni! Succesul necesită cât 
mai multă muncă, dăruire 
și bineînțeles talent. Toate 
acestea le-am subliniat echi-
pei încă de la început. Eu nu 
am preferați: cine e bun, joa-
că”, își conturează antrenorul 
filozofia.

”Există puncte comune în-
tre fotbal și muzică? Bineînțe-
les. Talentul nu e suficient și în 
ambele e nevoie de modestie 
și muncă. Și ador să le fac pe 
amândouă ”, a afirmat solistul, 
portarul și antrenorul Bertici 
Nicolae.

Ideea turneului a aparținut lui 
Berki Ferenc, președintele Or-
ganizației Județene a Partidu-
lui Civic Maghiar Mureș. Aces-
ta și-a adunat prietenii de pe 
lângă Seghedin și  Jászladány, 
foștii colegi de echipă printre 
care și fostul jucător de la Fe-
rencváros, Csikós Norbert. Se-
lecționata  PCM Satu Mare a 
fost recrutată din rândul celor 
din Agriș, Căpleni, Ciumești și 

Tiream, iar în echipa Old-Boys 
au jucat foști și actuali jucători 
de la Egri Sasok.

În ciuda vremii nefavorabile, 
cu rafale de vânt și ploi abun-
dente, meciurile au fost pline 
de voie bună și acțiune. Nu a 
contat numărul golurilor sau 
câștigătorul, ci atmosfera prie-
tenească, dragostea pentru 
fotbal și respectul reciproc. 

După turneu, invitații au 

luat parte în căminul cultural 
la cina pregătită de gazde. 
Înaintea cinei, invitații din Un-
garia au înmânat ”puilor de 
vultur” cadourile aduse: câte 
un echipament al selecționa-
tei maghiare.

„Unitatea națională poate fi 
consolidată nu doar pe linie 
politică, ci și prin evenimente 
culturale și sportive”, au con-
chis în discursul de deschide-
re primarul Márton Zsuzsanna 
și Berki Ferenc.

SĂ FIU ANTRENOR, PENTRU MINE E UN DAR!

TURNEU AMICAL DE FOTBAL – CU DARURI NOBILE

Bertici Nicolae se ocupă din vară de flăcăii echipei de tineret Egri Sasok. Numele său sună cunoscut pentru mulți: 
e unul din membrii duo-ului Frații Bertici (Bertici Fivérek). Însă Öcsi, așa cum îl cunosc cei mai mulți, are și o 

altă pasiune: fotbalul. După o experiență de mai multe decenii ca jucător, în vară a trecut ”pe cealaltă parte”, adică pe 
banca tehnică.

La sfârșitul lui octombrie, terenul de fotbal din Agriș a 
găzduit o serie de meciuri deloc obișnuite,: echipa Old-

Boys din Agriș s-a confruntat cu selecționatele regiunii Jász 
(Ungaria) și a Organizației Județene PCM Satu Mare, toate 
sub semnul prieteniei, al dragostei pentru sport și al păs-
trării identității naționale.


